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BAKAN SUNUŞU 

 
Sanayimizin gelişimine ve dönüşümüne ilişkin politikalarımızı uzun vadeli hedeflerimiz çerçevesinde, 

sonuç odaklı bir yaklaşım ve katılımcı bir anlayışla hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda, 

şeffaflık ve hesap verebilirliğe özel önem veriyoruz. Stratejik yönetim modelimizin üç temel unsuru 

olan stratejik plan, yıllık performans programı ve faaliyet raporları bu amaca ulaşmak için hazırladığımız 

dokümanlardır.  

Bakanlığımızın 2020-2024 Kurumsal Stratejik Planı ile Performans Programı 2020 yılında 

yayımlanmıştır. 2020 Yılı Faaliyet Raporuyla da stratejik plan ve performans programı kapsamında 

yürüttüğümüz faaliyetler, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumları 

ile varsa meydana gelen sapmaların nedenleri açıklanmıştır.  

Bilindiği üzere Dünya, 2020 yılını Covid-19 tehdidi altında geçirdi. Küresel ekonomide görülen tüm 

zorluklara ve olumsuz etkenlere rağmen, Türkiye salgın sürecini, güçlü sanayi altyapısı ve uyguladığı 

dengeli ve yerinde politikalar sayesinde başarıyla yönetti.  

Geçtiğimiz yılda; yerlileşme alanında özgün bir uygulama olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 

Programını başlattık. Türkiye’nin Otomobilinin ön gösterimini yaparak, fabrika temelini attık.  Ar-Ge ve 

yenilik kapasitesini geliştirmeye yönelik Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin 

sayısını ve bu merkezlerde istihdam edilen personel sayısını artırdık. Ülkemizin dijital dönüşümün 

sağladığı rekabetçilik avantajından en üst seviyede faydalanabilmesi için Dördüncü Sanayi Devrimi 

Merkezini kurduk. Milli Teknoloji Hamlesi ve 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hedefleri 

doğrultusunda uluslararası iş birliklerimizi güçlendirdik. Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz Rekabetçi 

Sektörler Programı kapsamında, IPA kaynaklarını en etkin şekilde kullanarak birçok projenin 

kullanımına kaynak tahsis ettik.  

Çevre dostu üretim, ortak kaynak kullanımı ve iş birlikleri noktasında kritik öneme sahip sanayi 

ekosistemini güçlendirecek faaliyetlerimizi birçok alanda sürdürdük. Bakanlığımızca 2020 yılında 

kuruluş işlemleri tamamlanarak tüzel kişilik kazandırılan 12 yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile 

birlikte toplam OSB sayımızı 325’e yükselttik.  

Bölgesel kalkınma politikalarımızla, şehir ve bölgelerimizin rekabetçiliğini artıracak projeleri 

uygulamaya devam ettik. Kalkınma Ajanslarımız geliştirdikleri stratejiler, iş birlikleri ve sağladıkları 

destekler ile bölgelerinin potansiyelini harekete geçirmeye yönelik birçok faaliyet yürüttü.  

Ülke genelinde özel sektör yatırımlarının artırılmasını için sayısız yatırıma yatırım teşvik belgesi 

düzenledik. Sağladığımız teşvik ve desteklerin verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı tasarlanması bu 

süreçteki en temel önceliğimiz oldu. 

Bunun yanında, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için piyasa gözetimi ve denetimi 

faaliyetleri gerçekleştirdik. Yasal metroloji kapsamında ölçü aletlerinin denetimini, ürün güvenliği 

kapsamında ise piyasa gözetim ve denetim çalışmalarını sürdürdük. 
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Türkiye’nin yeni başarı hikâyelerini girişimcilerimiz, ülkesine güvenen sanayicilerimiz, bilim insanlarımız 

ve emekçilerimiz ile birlikte yazmaya devam edeceğiz. Yüksek katma değerli üretim, yenilik ve 

girişimcilik öncülüğünde güçlü ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi yakalayacağımıza inanıyorum. 

2020 yılında yürütülen faaliyet ve projelere ilişkin bilgilerin yer aldığı Bakanlığımız Faaliyet Raporunun 

kamuoyunu, ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirme yönünde faydalı olmasını temenni eder, bu 

çalışmada emeği bulunan Bakanlığımız çalışanlarına teşekkür ederim. 

 

 

Mustafa VARANK 
                                        Bakan 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 
Kamu idarelerince hazırlanan faaliyet raporları, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluk ilkesine 

dayanmaktadır. Kamuoyu ve tüm paydaşların bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere yayımlanan faaliyet 

raporlarında yer alan bilgiler doğru, güvenilir ve eksiksiz olarak yıl içerisinde gerçekleşen faaliyet 

sonuçlarını tüm yönleriyle içerir.  Bakanlığımız 2020 Yılı Faaliyet Raporu belirtilen temel ilkelerle birlikte 

“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” ile Cumhurbaşkanlığı Strateji 

ve Bütçe Başkanlığının İnternet sitesinde 21.01.2021 tarihinde yayımlanarak duyurulan “Merkezi 

Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporlarının Program Bütçe 

Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar” doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Program bütçe esaslarına uygun şekilde hazırlanarak yayımlanan Bakanlığımız Faaliyet Raporunda, 

2020 yılında gerçekleştirilen çalışmalara ait istatistiki bilgilere yer verilmiştir. Faaliyet Raporunun ilk 

bölümü, 2020-2024 Stratejik Planımızda yer alan misyon ve vizyonumuzu, 14.04.2020 tarihli ve 31099 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 59) 

ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapılarak 

yeniden teşkil edilen teşkilat yapımızı, sunulan hizmetlerimizi, beşeri ve fiziki kaynaklarımız ile teknoloji 

ve bilişim altyapısına ilişkin bilgileri içermektedir.   

On Birinci Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı-Orta Vadeli Program (2021-2023), 2020 Yılı 

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı gibi üst politika belgelerinde Bakanlığımızın üstelenmiş olduğu 

görevlere ilişkin gerçekleştirilen faaliyet bilgilerinin yanı sıra, "Milli Teknoloji Hamlesi" 

doğrultusunda hazırlanan ve Ülkemizin önümüzdeki dönemde sanayi ve teknolojide izleyeceği yol 

haritası olan “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi”nin temel performans göstergeleri Rapor içerisinde 

yer almaktadır. Bütçe uygulama sonuçları, temel mali tablolar, bu tablolara ilişkin açıklamalar ile 

program, alt program, faaliyet bilgileri, performans sonuçları, stratejik plan değerlendirme tabloları 

Raporda yer alan diğer bilgilerdir.  

Temel politikalar ve hedeflerimiz doğrultusunda yıl içerisinde gerçekleşen faaliyetlerimiz, anılan Usul 

ve Esaslara uygun olarak hazırlanan “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Yılı Faaliyet Raporu”nda 

sunulmuştur. 
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I.GENEL BİLGİLER 

09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren 703 

sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 635 sayılı Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten 

kaldırılmıştır. Yapılan düzenleme ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Bölge Kalkınma İdareleri 

ve Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Bakanlığımıza bağlanmış, destek ve teşvik 

mekanizmalarının daha etkin yürütülmesi hedeflenmiştir. 10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşkilat yapısı düzenlenmiştir. 

13.12.2018 tarihli ve 30624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23 sayılı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tüzel kişiliği haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı ile ilgili Türkiye Uzay Ajansı kurulmuştur. 

Son olarak 14.04.2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi (Kararname Numarası: 59) ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapılarak Bakanlığımızın görevleri tekrar düzenlenmiş, 

ilave görevler verilmiş ve ihtiyaç duyulan hizmet birimleri yeniden teşkil edilerek bugünkü teşkilat yapısı 

oluşturulmuştur. 

 

A. Misyon ve Vizyon 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020-2024 dönemini kapsayan Kurumsal Stratejik Planında yer alan 

misyon ve vizyonu aşağıda belirtilmiştir.  

Misyon 

“Yüksek teknolojiye dayalı, rekabetçi, sürdürülebilir, yerli ve milli bir sanayi yapısı oluşturmak” 

Vizyon 

“Sanayisi güçlü, teknolojisi milli bir Türkiye” 

 

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 59) ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin 385 inci maddesi değiştirilmiş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev ve yetkileri 

düzenlenmiştir.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Kalkınma planları ile uyumlu olarak, sanayiye yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturmak, 
sanayi stratejilerine ilişkin uygulamaları izlemek, sanayileşme politikaları çerçevesinde yerli üretimin 
ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri arasında 
eşgüdümü tesis etmek, 
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b) Sanayi ürünlerine yönelik idari ve teknik düzenlemeleri hazırlamak, Türk standartlarından gerekli 
görülenleri zorunlu uygulamaya koymak, bunların uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde denetlemek 
veya denetletmek; sanayi işletmelerinin sicilini tutmak, sanayi istatistikleri ve analizleri üretmek, 

c) Yüksek katma değerli ve kritik teknolojik ürünlerin milli ve özgün imkânlarla geliştirilmesi ve yüksek 
teknoloji ürünlerinin yerli olarak üretilmesi ile ulusal düzeyde teknolojik atılımı hedefleyen Milli 
Teknoloji Hamlesinin temel hedefler, odak alanlar, yol haritaları gibi esaslarını belirlemek, bu esasların 
uygulanmasını sağlayacak tedbirler almak, 

ç) Bilimsel ve teknolojik gelişim, ekonomik kalkınma, toplumsal refah ve milli güvenlik hedefleri 
doğrultusunda, bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının belirlenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği yapmak, belirlenen politikaların uygulanmasını sağlamak; sanayi ve teknolojiye yönelik 
araştırma, geliştirme ve yenilikçilik program ve projelerini, işbirliği ve kümelenme mekanizmalarını ve 
bu kapsamda yapılacak faaliyet ve yatırımları desteklemek, teşvik tedbirleri almak ve uygulamak, bu 
konularda düzenleme ve denetlemeler yapmak, 

d) Ekonominin verimlilik esaslarına uygun olarak geliştirilmesi amacıyla, verimlilik politika önerileri ve 
stratejileri oluşturmak, sanayi işletmelerinin verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, temiz 
üretim ve verimlilik projelerini desteklemek, 

e) Ekonomik etki düzeyi yüksek ve birden çok sektörde gelişimi hızlandırma potansiyeline sahip ileri 
teknolojiler ile büyük veri, yapay zekâ, siber güvenlik gibi kritik alanlarda bireylerin ve işletmelerin ar-
ge ve üretim yetkinliklerinin artırılması amacıyla politika önerileri ve stratejiler oluşturmak, belirlenen 
politika ve stratejilerin uygulanmasını sağlamak, ilgili alanlarda ar-ge ve yatırım faaliyetlerini ve 
girişimleri desteklemek, ilgili alanlara ve desteklere dair düzenleme ve denetlemeler yapmak, 

f) Uzay ve havacılık sanayisinin geliştirilmesi ve bu alandaki birikimlerden diğer sektörlerin de 
yararlanabilmesini sağlamak amacıyla gerekli koordinasyonu sağlamak, 

g) Bilim, sanayi ve teknolojide ulusal yetkinliklerin gelişimine katkı sağlamak üzere, uluslararası 
platformlarda ve sahalarda ar-ge ve yenilik faaliyetleri yürütülmesini veya yürütülen çalışmalara iştirak 
edilmesini sağlamak, 

ğ) Bilim, teknoloji ve yenilik politikaları çerçevesinde, kamu tarafından yürütülecek veya desteklenecek 
ar-ge faaliyetlerinin eşgüdümünü ve kamu kaynaklarının stratejik önceliklere odaklanmasını sağlamak 
üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının ar-ge program, proje ve uygulamalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla 
birlikte yönlendirmek, 

h) Bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümüne ve ulusal düzeyde dijital ekonominin geliştirilmesine 
yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturmak, bu stratejilerin uygulanması konusunda kamu, özel 
sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları gibi paydaşlar arasında işbirliği ve eşgüdümün tesis 
edilmesine yönelik tedbirler almak, dijital ekonomi ve dijital dönüşüm ekosisteminin geliştirilmesi 
amacıyla program ve projeler yürütmek, 

ı) Bilişim sektörünün rekabet gücünü artırmak için gerekli çalışmaları yapmak, kamu bilişim projelerini 
tedarik edecek firmaları, taşımaları gereken yeterlilik ve/veya standartlar doğrultusunda 
yetkilendirmek, teknik içerikli kriterler uyarınca yetkilendirmeyi iptal etmek veya geçici olarak 
durdurmak, kamu bilişim projelerine ilişkin sözleşmelerin yürütülmesinde yüklenicilerin başta kalite ve 
güvenlik yeterlilik ve/veya standartları olmak üzere uyacakları usul ve esasları ilgili paydaşlarla işbirliği 
halinde belirlemek, 
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i) Kamu kurum ve kuruluşlarının yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferini içeren mal ve hizmet 
alımları ile yapım işlerine ilişkin sanayi işbirliği projeleri kapsamında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca 
ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak faaliyetleri yürütmek ve sözleşmeleri imzalamak, 

j) Organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri 
için kullanılabilir yatırım alanlarını belirlemek, mekânsal strateji planları, çevre düzeni planlan ve 
1/25.000 ölçekli nazım imar planlarında sanayi alanlarına ilişkin görüş vermek, 

k) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin planlanmasına, kuruluşuna, yapılaşmasına ve 
işleyişine ilişkin mevzuatla verilen görevleri yapmak; organize sanayi bölgelerini ve sanayi sitelerini 
mevzuatta belirlenen kapsamda kredi ile desteklemek, organize sanayi bölgelerine iç ve dış 
kaynaklardan kullanacakları krediler için mevzuatta belirlenen miktar ve oranlarda kredi finansman 
desteği vermek, destekleme şart ve niteliklerini belirlemek ve denetlemek, 

l) Yerleşim alanları içerisinde bulunan sanayi sitelerinin ve sanayi işletmelerinin yerleşim alanı dışına 
taşınmasına ve planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı sanayi 
alanlarına taşınmasına yönelik faaliyetleri yürütmek, bu amaçla yapılacak masrafları mevzuatta 
belirlenen kapsamda kredi ile desteklemek, destekleme şart ve niteliklerini belirlemek ve denetlemek, 

m) Bilimsel, endüstriyel ve yasal metroloji alanlarında politika önerileri ve stratejiler geliştirmek, 
bunların uygulanmasını sağlamak; kalibrasyon, muayene, belgelendirme ve doğrulamaya ilişkin 
düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim yapmak; hazır ambalajlamaya ilişkin teknik düzenlemeleri 
hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, 

n) Sanayinin ihtiyaçlarına yönelik akreditasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında politika önerileri 
ve stratejiler oluşturmak, bunların uygulanmasına yönelik gerekli tedbirleri almak; sanayinin ihtiyaç 
duyduğu test, kalibrasyon, muayene, belgelendirme, doğrulama gibi uygunluk değerlendirme 
faaliyetlerine ve kuruluşlarına olan ihtiyacı tespit etmek, mevcut uygunluk değerlendirme 
faaliyetlerinin ve kuruluşlarının envanterini tutmak, sanayi işletmelerine hizmet sunan uygunluk 
değerlendirme faaliyetlerine ve kuruluşlarına ilişkin düzenlemeler yapmak ve gerektiğinde 
denetlemek, 

o) Elektronik haberleşme sektöründe kullanılanlar hariç olmak üzere, sanayi ve bilişim ürünleri 
güvenliği ve denetimine ilişkin politikaların hazırlanmasına yardımcı olmak, bu ürünlerin ürün güvenliği 
mevzuatına ve teknik mevzuata uygunluğuna yönelik piyasa gözetimi ve denetimi yapmak, risk 
analizleri yapmak, denetimlere ilişkin usul ve esasları belirlemek, ürün güvenliği bilgi sistemini 
oluşturmak, 

ö) Sanayi işletmelerinin satın aldıkları sanayi ürünlerinin satış sonrası hizmetlerine yönelik ekonomik 
çıkarlarını koruyucu tedbirler almak, bu alanda sanayicinin korunmasını sağlayıcı düzenlemeler 
yapmak, bu düzenlemelere yönelik denetimleri yapmak veya yaptırmak, 

p) Yatırım teşviklerinin ülke ekonomisi yararına etkin bir şekilde düzenlenmesini temin amacıyla ihtiyaç 
duyulan mevzuatın hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapmak; yatırım teşvik uygulamalarını yürütmek, 
takip etmek ve değerlendirmek; yatırım teşvik uygulamalarına ilişkin gerekli tedbirleri almak ve 
denetlemeleri yapmak, 

r) Ülkenin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan uluslararası doğrudan yatırımların ve bu 
yatırımlardan beklenen faydaların artırılması amacıyla Bakanlığın görev alanına giren konularda 
politikaların belirlenmesine katkı sağlamak, teşvik uygulamaları, altyapı yatırımları gibi araçların 
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geliştirilmesine yönelik tedbirler almak, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yasal ve idari yapısal 
reform çalışmalarının yapılmasında koordinasyon sağlamak, 

s) Bölgesel gelişmeye yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturmak, program ve projeler 
geliştirmek; bunların uygulanmasını sağlamak, izleme ve denetimini yapmak, 

ş) Kalkınma ajanslarının ve bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının koordinasyonunu sağlamak, bunlarla 
ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve denetimlerini yapmak, 

t) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, uluslararası kuruluşlar, Avrupa Birliği ve yabancı 
ülkelerle ilişkilerini yürütmek, ikili veya çok taraflı bilimsel, sınai ve teknik işbirliği anlaşmaları ve 
protokollerinin hazırlanmasına yardımcı olmak, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü 
projelerin ve programların hazırlanmasını, koordinasyonunu ve kontrolünü sağlamak, 

u) Cumhurbaşkanınca belirlenen ekonomik ve sosyal hedefler doğrultusunda, sanayi ve teknoloji 
alanlarında gelişime katkı sağlamak üzere, küresel, ulusal ve bölgesel düzeyde analiz ve araştırmalar 
yapmak, 

ü) Ülke genelinde sahip olunan ve üretilen verilerin toplumsal faydaya ve ekonomik değere 
dönüştürülmesi amacıyla açık veri kullanımına dayalı program ve projeler yürütmek, 

v) Ülkede fikri sermaye ve yenilik kapasitesinin gelişmesini sağlamak amacıyla, sınai mülkiyet haklarının 
korunması ve ticarileşmesine yönelik olarak destek programlan hazırlamak, eğitim ve bilinçlendirme 
faaliyetleri yürütmek, 

y) Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde, teknoloji 
geliştirme ile bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümü konularında bireysel yetkinlikler ile toplumsal 
bilinç ve kültürün gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, 

z) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak. 

(2) Bakanlık, görev ve yetkileri arasında yer alan destek programlan ve projeleri ile ilgili görevlerini, 
belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı ve ilgili kuruluşlarına yaptırabilir; destek programlarının 
etkinliğini ve verimliliğini artırmak üzere bağlı ve ilgili kuruluşları ile ortak program yürütebilir. 

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşmaktadır. 

 

Bakanlığımızın hizmet birimleri aşağıda yer almaktadır. 

a) Sanayi Genel Müdürlüğü 

b) Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü 

c) Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü 

ç) Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü 

d) Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 

e) Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü 

f) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 

https://www.memurlar.net/arama/anahtar/default.aspx?Search=Cumhurba%FEkanl%FD%F0%FD
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g) Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 

ğ) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

h) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü  

ı) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

i) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

j) Strateji Geliştirme Başkanlığı 

k) İç Denetim Birimi Başkanlığı  

l) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

m) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

n) Özel Kalem Müdürlüğü 

 

İL MÜDÜRLÜKLERİ (TAŞRA TEŞKİLATI) 

İl Müdürlükleri tarafından 81 ilde faaliyetler sürdürülmektedir. 

BAĞLI, İLGİLİ VE KOORDİNE EDİLEN KURULUŞLAR 

Bağlı Kuruluşlar 

Türk Patent ve Marka Kurumu  

Bölge Kalkınma İdareleri (GAP, DAP, DOKAP, KOP) 

İlgili Kuruluşlar 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı  

Türk Standardları Enstitüsü 

Türkiye Bilimler Akademisi  

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu           

Türkiye Uzay Ajansı  

Koordine Edilen Kuruluşlar 

Kalkınma Ajansları  

Bakanlığımızın hizmet birimlerinin görev ve yetkilerine aşağıda yer verilmiştir. 

 

HİZMET BİRİMLERİ 

Sanayi Genel Müdürlüğü 

Sanayi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Sanayi sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik iş ve meslek 
analizleri yapmak ve yaptırmak, mesleki teknik eğitimi desteklemek, nitelikli işgücü programları 
hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, 
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b) Çevre ve iklim değişikliği konularındaki gelişmeleri takip etmek, çevrenin korunması amacıyla 
sanayiye yönelik tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak, sanayi işletmelerinin temiz üretim program ve 
projeleri hazırlamasına ve uygulamasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, 

c) Diğer ülkelerle sınai ve teknik konularda yapılacak çalışmalara ilgili kuruluşları koordine ederek 
katılmak, 

ç) Sanayi ürünlerinin rekabet edebilirliğini artırmak için gerekli tedbirleri almak, sanayi sektörlerine 
ilişkin belirlenecek stratejiler için hazırlık çalışmalarına katkı sağlamak, bu stratejilerin uygulanmasına 
yönelik gerekli tedbirleri almak; sanayi sektörlerine ilişkin sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri 
geliştirmek, sektörel komiteler oluşturmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, 

d) Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeleri uyumlaştırmak, teknik mevzuatı ve ilgili standart 
listelerini hazırlamak ve uygulamaya koymak; Türk standartlarından gerekli görülenlere ilişkin 
düzenlemeler yapmak; teknik düzenlemesi ve standardı bulunmayan sanayi ürünlerinin denetime esas 
olacak özelliklerini tespit etmek veya ettirmek, 

e) Sanayinin ihtiyaçlarına yönelik akreditasyon ve uygunluk değerlendirmesi alanlarında stratejilere 
katkı sağlamak, stratejilerin sanayi sektörlerinde uygulanmasına yönelik tedbirleri almak, sanayinin 
ihtiyaç duyduğu test, kalibrasyon, muayene, belgelendirme, doğrulama ve benzeri uygunluk 
değerlendirme faaliyetlerine ve kuruluşlarına olan ihtiyacı tespit etmek, uygunluk değerlendirme 
faaliyetlerinin ve kuruluşlarının envanterini tutmak, sanayi işletmelerine hizmet sunan uygunluk 
değerlendirme kuruluşlarına ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler yapmak ve gerektiğinde 
denetlemek, 

f) Araçların karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygun üretilmesi için gerekli teknik düzenlemeleri 
hazırlamak ve uygulamaya koymak, araçların teknik düzenlemelere uygunluğunu belgelendirmek veya 
belgelendirilmesini sağlamak, 

g) Sanayi işletmelerinin sicilini tutmak, sanayi alanındaki yatırımları takip etmek ve gerekli envanter 
çalışmaları yapmak, 

ğ) Yıllık ithalat ve ihracat rejimlerinin hazırlanmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

h) Sanayi işletmelerinde israfa yol açan sorunları tespit etmek, israfı önleyici yöntemlerin 
geliştirilmesine ve uygulanmasına destek olmak, 

ı) Sanayi işletmelerinin satın aldıkları sanayi ürünlerinin satış sonrası hizmetlerine yönelik ekonomik 
çıkarlarını koruyucu tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak, bu düzenlemelere yönelik 
denetimleri yapmak ya da yaptırmak, 

i) Kamu kurum ve kuruluşlarının yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferini içeren mal ve hizmet 
alımları ile yapım işlerine ilişkin sanayi işbirliği projeleri kapsamında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca 
ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak faaliyetleri yürütmek ve sözleşmeleri imzalamak, 

j) İmalat sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda hammadde tedarikine ilişkin uzun dönemli planlama ve 
takip faaliyetlerinin kurumlar arası koordinasyon ile gerçekleştirilmesini sağlamak, bu kapsamda 
çalışma usul ve esaslarını belirlemek, 

k) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
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Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü 

Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini geliştirmek amacıyla etki gücü 
yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak, 

b) Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde, teknoloji 
geliştirme ve bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümü konularında bireysel yetkinlikler ile toplumsal 
bilinç ve kültürün gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, 

c) Türkiye'de bilişim sektörü, ileri teknoloji sektörleri, ar-ge, tasarım ve yenilik faaliyetleri, bu alanlarda 
çalışan insan kaynağının geliştirilmesi, işgücünün dönüşümü, dijital dönüşüm gibi konularda yapılan 
strateji ve politika çalışmalarına katkıda bulunmak, 

ç) Bilişim ve ileri teknoloji sektörleri ile ekonomik etki düzeyi yüksek ve birden çok sektörde gelişimi 
hızlandırma potansiyeline sahip teknoloji alanlarında, yerli ve milli üretim yetkinliklerinin artırılmasına 
yönelik tedbirler almak, destek ve teşvik programlan uygulamak, program ve projelere öncülük etmek, 

d) Bilişim ve ileri teknoloji ürün ve sistemlerinin siber güvenlik ve bilgi güvenliği düzeyinin 
yükseltilmesine, siber güvenlik alanında yerli ve milli ürünlerin üretilmesine, yerli ve milli ürünlerin ülke 
genelinde kullanımının yaygınlaştırılmasına, veri merkezi ve veri işleme altyapısının güçlendirilmesine 
ve siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak, destek ve teşvik programları 
uygulamak, 

e) Dijital dönüşüm ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunmak, destek ve teşvik programları 
uygulamak, program ve projeler yürütmek, 

f) Dijitalleşmenin sağladığı ekonomik faydayı artırmak amacıyla, dijital ekonomi uygulamalarının 
gelişmesi ve bu alanda ekosistemin büyümesine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile eşgüdüm 
ve işbirliği içinde gerekli tedbirleri almak, mevzuatın oluşturulmasına katkı sağlamak; dijital teknolojiler 
ve eğilimlerine paralel olarak dijital ekonomi altyapıları ve uygulamalarının geliştirilmesine yönelik 
program ve projeler yürütmek, 

g) Açık kaynak yazılım ve sistemleri ile açık veri alanlarında destek ve teşvik programları uygulamak, 
program ve projeler yürütmek, 

ğ) Büyük veri ve yapay zekâ gibi konularda bireylerin ve işletmelerin yetkinliklerinin artırılmasına ve bu 
teknolojilere dayalı akıllı sistemlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirleri almak, 
destek ve teşvik programları uygulamak, program ve projeler yürütmek, 

h) Bilişim ve ileri teknoloji sektörlerinin gelişimi ve rekabet edebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri 
almak, uygulamalar geliştirmek ve yürütmek; bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin sicilini 
tutmak; elektronik haberleşme sektöründe kullanılanlar hariç olmak üzere, bilişim ve ileri teknoloji 
sektörlerinin ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeleri uyumlaştırmak, teknik mevzuatı ve ilgili standart 
listelerini hazırlamak ve uygulamaya koymak, teknik düzenlemesi ve standardı bulunmayan ürünlerin 
denetimine esas olacak özelliklerini tespit etmek veya ettirmek; teknik düzenlemeler kapsamında 
yetkilendirilecek uygunluk değerlendirme kuruluşları ile teknik hizmet kuruluşlarının taşıması gereken 
nitelikleri belirlemek, bu kuruluşları görevlendirmek, gerektiğinde görevlendirmeyi geçici olarak 
durdurmak veya iptal etmek, 
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ı) Bilime dayalı, milli ve özgün ileri teknolojili ürün ve sistemlerin üretimini artırmak amacıyla, bu alanda 
yürütülen faaliyetleri desteklemek ve teşvik etmek; ihtiyaç duyulan altyapıların oluşturulmasına katkı 
sağlamak; desteklere ilişkin usul ve esasları belirlemek, 

i) Bireylerin ve işletmelerin dijital yetkinlikleri ile dijital teknoloji ürün ve hizmetlerine erişim ve 
kullanım imkânlarının geliştirilmesine yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturmak ve bu 
hususlarda program ve projeler yürütmek, 

j) Ülke genelinde yürütülen ar-ge, tasarım ve yenilik faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek; sahip 
olunan teknolojik birikimlerin ülke için etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesine yönelik gerekli 
tedbirleri almak, 

k) Milli Teknoloji Hamlesinde ve Türkiye'nin dijital dönüşümünde ihtiyaç duyulan insan kaynağının 
yetiştirilmesine, mesleklerin ve istihdam piyasasının dönüşümüne dair ilgili kurum ve kuruluşlarla 
beraber program ve projeler yürütmek, 

l) Bilim ve teknoloji alanındaki insan kaynağı politikaları çerçevesinde, alanlarında uzman bilim 
insanlarının ve araştırmacıların Türkiye'de ar-ge ve yenilik faaliyetlerine kazandırılmasına ve 
istihdamına yönelik destek ve teşvik programlan hazırlamak, bunların uygulanmasını sağlamak ve 
izlemek, 

m) Türkiye'de bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilikçilik faaliyetlerini ve 
girişimlerini teşvik etmek; bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan ürünlerin patenti, yatırımı ve pazarlanması 
konusunda gerçek ve tüzel kişilere destek vermek; bunlarla ilgili düzenlemeler yapmak, usul ve esasları 
belirlemek, 

n) Bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilikçilik faaliyetlerini ve girişimlerini 
geliştirmek amacıyla, uygulamalar, programlar ve projeler yürütmek; çeşitli etkinlikler düzenlemek ve 
düzenlenmesini desteklemek; yazılı, görsel ve elektronik ortamlarda yayınlar yapmak ve yaptırmak, 

o) Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası işbirlikleri 
yürütmek, 

ö) Kamu bilişim projelerini tedarik edecek firmaları, taşımaları gereken yeterlilik ve/veya standartlar 
doğrultusunda yetkilendirmek; teknik içerikli kriterler uyarınca yetkilendirmeyi iptal etmek veya geçici 
olarak durdurmak; kamu bilişim projelerine ilişkin sözleşmelerin yürütülmesinde yüklenicilerin başta 
kalite ve güvenlik yeterlilik ve/veya standartları olmak üzere uyacakları usul ve esasları ilgili paydaşlarla 
işbirliği halinde belirlemek, 

p) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü 

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Türkiye'yi küresel rekabette öne çıkaracak yüksek katma değer taşıyan, ekonomik bağımsızlığımız 
için stratejik değeri haiz ve dijital dönüşümde kritik seviyede önemli teknolojik ürün ve hizmetlerin milli 
ve özgün olarak geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi programının 
temel hedefler, odak alanlar, yol haritaları, uygulama planları gibi esaslarını ilgili paydaşlarla işbirliği 
halinde belirlemek, 
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b) Bilim, sanayi, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri gibi alanlarda Türkiye'nin 
kapasitesini artırmak amacıyla, ulusal ve küresel gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek; ulusal ve 
uluslararası kaynaklan kullanarak Türkiye'nin sınai ve teknolojik gelişimi, yıkıcı teknolojilerin etkileri, 
dijital ekonomi eğilimleri, dijital dönüşüm ve bunların Türkiye ekonomisine etkilerini analiz etmek, 

c) Bakanlığın faaliyet alanlarına giren konularda, derlenmiş bilgi ve istatistikler üzerine araştırma ve 
analizler yapmak; gerektiğinde üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile birlikte çalışarak strateji 
çalışmalarına temel girdi teşkil edecek, kamu ve özel sektör aktörlerine yol gösterici nitelikte bilgi ve 
fikirler üretmek; gerekli hallerde bunları yayımlamak, 

ç) Büyük veri yönetimi ve ileri veri analitiği uygulamalarını kullanarak Bakanlığın tüm faaliyetlerinin bilgi 
temelli yönetim yaklaşımıyla yürütülmesine öncülük etmek, 

d) Bilim, sanayi, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilik politikalarının geliştirilmesi amacıyla 
yapılacak çalışmalarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak; belirlenen politikaların 
uygulanmasına katkı sağlamak, izlemek, koordine etmek ve sonuçlarını değerlendirmek, 

e) Sanayi ve teknoloji sektörlerinin gelişimini sağlamak ve rekabet edebilirliğini artırmak hedefiyle 
sektörel analizler ve verimlilik araştırmaları yapmak; ilgili birim ve kuruluşların görüşlerini alarak sanayi 
ve teknoloji stratejileri, bunların bileşenlerine dair alt stratejiler, odak alan ve sektör stratejileri 
oluşturmak ve uygulanmasına katkı sağlamak, 

f) İşletmelerin verimliliklerini ölçmek, sonuçları diğer ülkelerin verimlilik seviyeleri ile karşılaştırmak; 
üretilen veri ve raporları, belirli aralıklarla ve uygun araçlarla yayımlamak, 

g) Teknolojik araç ve yeniliklerin kullanımı ve verimliliği konularında toplumsal bilinci geliştirecek, 
ekonomik faaliyetlerde verimlilik performansını artıracak çalışmalar yapmak, 

ğ) İşletmelerin verimliliğini artırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek ve teşvik etmek; verimlilikle 
ilgili konularda teknik yardım sağlamak, araştırma, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, 

h) Verimlilik konusunda belgelendirme yapmak, 

ı) Verimlilikle ilgili demek, vakıf, enstitü ve eğitim merkezlerinin kurulmasında gerçek ve tüzel kişileri 
yönlendirmek ve bunlarla işbirliği yapmak, 

i) Sanayi ve teknoloji sektörlerine ilişkin istihdam politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak; sanayi 
ve teknoloji sektörlerinde iş ve meslek analizleri yapmak veya yaptırmak, mesleklerin ve istihdam 
piyasasının teknolojik dönüşüme uyumunu destekleyecek strateji çalışmalarına ilişkin yol haritaları 
hazırlamak, 

j) Bakanlık birimleri ile bağlı, ilgili ve koordinasyonundan sorumlu olunan kuruluşlar tarafından 
yürütülen destek programları ve yatırım teşviklerinin etkinlik ve verimliliğini sağlamak üzere, 
programların ve teşviklerin eşgüdümünü koordine etmek ve denetlemek; destek ve teşviklerin olası 
etkilerine dair öncül etki analizleri yaparak görüş vermek, gerçekleştirilen destek programlarının ve 
teşviklerin etki analizlerini yapmak, 

k) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden işletmelere ait yatırım, üretim, teşvik, mali 
durum, ar-ge, fikri ve sınai mülkiyet haklan, dış ticaret, istihdam ve işgücü, kurulu kapasite, fiili üretim, 
enerji giderleri, verimlilik, dijitalleşme ve benzeri muhtelif ekonomik ve kurumsal faaliyet bilgi ve 
verilerini, belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde almak, verilerin saklanması ve kullanılması için bilgi 
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sistemi oluşturmak ve yönetmek; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde saha araştırmaları yapmak 
veya yaptırmak; veri kaynaklarını kullanarak analiz ve araştırmalar yapmak, istatistiki bilgiler üretmek, 
değerlendirmek; Bakanlık faaliyetlerine ilişkin istatistikleri açıklamak, ulusal ve uluslararası endeks 
çalışmalarında gerekli koordinasyonu yürütmek, 

l) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, kalkınma planları, orta vadeli program ve yıllık 
programlar, makro ölçekli projeler, izleme kararları ve icra planlarının oluşturulmasına katkı sağlamak, 

m) Milli Teknoloji Hamlesinin sürdürülmesi hedefi doğrultusunda Bakanlık birimleri ile bağlı, ilgili ve 
koordinasyonundan sorumlu olunan kuruluşların uyumlu çalışmalarını sağlamak; bu yapıların stratejik, 
yapısal ve fonksiyonel dönüşümüne ilişkin araştırma ve tasarım çalışmaları yapmak, bir kısmı veya 
tamamını etkileyen konular ile aralarında ortak çalışmayı gerektiren stratejik planlama, kurumsal 
gelişim ve yönetişim, ar-ge, yenilik ve yatırım destekleri, insan kaynağı gelişimi ve benzeri alanlarda 
genel nitelikli program, proje ve uygulamaları geliştirmek, yürütmek ve izlemek, 

n) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü 

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Teknoloji geliştirme bölgelerinin; yer seçimi, kamulaştırılması, kuruluşu, işleyişi, imar planlarının 
hazırlanması ve onaylanması, onaylanan uygulama imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerin 
projelendirilmesi, inşası ile ilgili ruhsat ve izinlerin verilmesine ilişkin işleri yürütmek, düzenlemeler 
yapmak, faaliyetlerini izlemek ve denetlemek, 

b) Ar-ge ve tasarım merkezlerine ilişkin başvuruları değerlendirmek, uygun görülen başvuruları 
neticelendirerek ar-ge ve tasarım merkezlerini tescil etmek, ar-ge ve tasarım merkezlerine ilişkin 
düzenlemeler yapmak, faaliyetlerini değerlendirmek ve denetlemek, 

c) Teknoloji geliştirme bölgeleri, ar-ge ve tasarım merkezleri ile ilgili uygulama sonuçlarını izlemek ve 
bilgi sistemi oluşturmak, 

ç) Teknoloji geliştirme bölgeleri ile ar-ge ve tasarım merkezlerinin yönetimleri ve personeline yönelik 
kapasite artırıcı organizasyonlar düzenlemek, teknoloji geliştirme bölgelerinin yurtiçi ve yurtdışında 
tanıtımına yönelik destekler sağlamak, 

d) İşletmelerin rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, 
sektörel birlikler, sivil toplum kuruluşları ve firmalar arasında teknolojik gelişim odaklı işbirliğini teşvik 
etmek; işbirliği mekanizmaları için destek programları hazırlamak, uygulamak ve izlemek; desteklere 
ilişkin usul ve esasları belirlemek, 

e) Ar-ge ve yenilik faaliyetlerinin yaygın bir şekilde gelişmesini sağlamak üzere, arayüz veya platform 
tabanlı destek ve teşvik modelleri geliştirmek, bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulamak, 

f) Sanayi alanındaki araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleri ile teknolojik gelişmeleri 
takip etmek, desteklemek ve teşvik etmek amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma 
merkezleri ve enstitüler ile işbirliği yaparak bu kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif 
katılımını sağlayacak programlar ve projeler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, 
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g) Teknoloji geliştirme bölgeleri, ar-ge ve tasarım merkezleri ile kümelenme gibi teknoloji odaklı işbirliği 
mekanizmalarında teknolojik araştırma, geliştirme, tasarım, girişimcilik ve yenilikçilik program ve 
projelerinin desteklenmesi ve teşviki ile ilgili düzenlemeler yapmak, bunların sonuçlarını izlemek ve 
değerlendirmek; yapılan düzenlemeler çerçevesinde Bakanlık bütçesinden yapılacak harcamaları 
belirlemek, gerçekleştirmek ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetlemek, 

ğ) Teknoloji geliştirme bölgeleri, ar-ge ve tasarım merkezleri ile kümelenme gibi teknoloji odaklı işbirliği 
mekanizmalarında teknoloji, araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi 
için eğitim, kongre, seminer ve toplantılar düzenlemek ve düzenlenmesini desteklemek; ulusal ve 
uluslararası fuarlara katılımı desteklemek, 

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri 
için kullanılabilir yatırım alanlarını belirlemek ve mekânsal strateji planlan, çevre düzeni planları ve 
1/25.000 ölçekli nazım imar planlarında sanayi alanlarına ilişkin görüş vermek, 

b) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin planlanması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapmak, 

c) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin planlanmasına, yer seçimine, imar planlarının 
yapılmasına, yapılaşmasına, kuruluş ve işleyişine ilişkin mevzuatla verilen iş ve işlemleri yürütmek, 
organize sanayi bölgelerinde kamu yararı kararı vermek ve endüstri bölgelerinde kamulaştırmaya ilişkin 
işlemleri yapmak ve faaliyetlerini denetlemek, 

ç) Organize sanayi bölgelerinin faaliyetleri için gerekli olan ve Bakanlıkça uygun görülecek projelerin 
tamamına kadar olan kısmını kredi ile desteklemek, organize sanayi bölgelerine iç ve dış kaynaklardan 
kullanacakları krediler için mevzuatta belirlenen miktar ve oranlarda kredi finansman desteği vermek, 

d) Sanayi sitelerinin altyapılarının tamamını ve üstyapı tesislerinin yüzde yetmişe kadar olan kısmını, 
yerleşim alanları içerisinde kalmış sanayi sitelerinin taşınması için sanayi sitesi yapı kooperatiflerince, 
il özel İdarelerince, büyükşehir belediyelerince veya belediyelerce yapılacak sanayi sitelerinin idari ve 
sosyal tesis binaları, arsa bedelleri, mülkiyetin edinilmesi masrafları ile altyapı ve üstyapı yatırımlarının 
tamamına kadar olan kısmını mimarlık ve mühendislik hizmetleri dâhil kredi ile desteklemek, 

e) Yerleşim alanları içerisinde bulunan sanayi sitelerinin ve sanayi işletmelerinin yerleşim alanı dışına 
taşınmasına ve planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı sanayi 
alanlarına taşınmasına yönelik faaliyetleri yürütmek ve taşınma masraflarını kredi ile desteklemek, 

f) Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerine verilecek desteklere ilişkin şart ve 
nitelikleri belirlemek ve denetlemek, 

g) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri ile ilgili uygulama sonuçlarını izlemek ve bilgi sistemi 
oluşturmak, 

ğ) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin yönetimleri ile personeline yönelik eğitim 
organizasyonları düzenlemek, 
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h) Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerinin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımına ve 
yatırımcı teminine yönelik çalışmalar yapmak, uygulamalarla ilgili olarak diğer ülkelere rehberlik 
yapmak, 

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü 

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bilimsel, endüstriyel ve yasal metroloji alanlarında stratejiler belirlenmesi amacıyla yapılan 
çalışmalara katkıda bulunmak, belirlenen politikaların uygulanmasını sağlamak, 

b) Yasal metroloji ve hazır ambalajlama alanında teknik düzenlemeler hazırlamak ve uygulamaya 
koymak, bu alanda piyasa gözetimi ve denetimi yapmak, 

c) Yasal metroloji kapsamına alınacak veya kapsamdan çıkartılacak ölçü aletlerini belirlemek, yasal 
metroloji alanında izlenebilirliği sağlamak için gerekli teknik ve idari altyapıyı oluşturmak, 

ç) Ulusal ölçüm standartlarının oluşturulması, muhafazası, dağıtımı ve kullanımına ilişkin esasları 
belirlemek, 

d) Yasal metroloji ve hazır ambalajlama alanında teknik düzenlemesi ve standardı bulunmayan 
ürünlerin denetimine esas olacak özellikleri tespit etmek veya ettirmek, 

e) Yasal metroloji alanında laboratuvarlar kurmak veya kurdurmak, kurulan laboratuvarları 
gerektiğinde kapatılmasına veya devrine karar vermek; bu alandaki laboratuvarların belirlenen usul ve 
esaslar çerçevesinde çalışmalarını izlemek ve denetlemek, 

f) Yasal metroloji alanında uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, bu alanda faaliyet 
gösteren uluslararası kuruluşlara katılmak ve işbirliği yapmak, 

g) Yasal metroloji alanında yetkilendirilecek uygunluk değerlendirme kuruluşları ile teknik hizmet 
kuruluşlarının taşıması gereken nitelikleri belirlemek, bunları görevlendirmek, gerektiğinde 
görevlendirmeyi geçici olarak durdurmak veya iptal etmek, 

ğ) Endüstriyel metroloji alanında sanayinin ihtiyaçlarına yönelik ölçümlerin doğruluğunu ve 
izlenebilirliğini sağlamak için gerekli teknik düzenlemeleri hazırlamak ve uygulamaya koymak, 

h) Ürün güvenliği ve denetimi politikalarının ve sanayi ürünlerinin denetimine yönelik stratejilerin 
hazırlanmasına katkı sağlamak, geliştirilen stratejileri uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, 
sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek, 

ı) Bakanlığın sorumluluğunda bulunan sanayi ve bilişim ürünlerinin, ürün güvenliği ve teknik 
mevzuatına uygunluğunu sağlamak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, uygunsuzluk 
halinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve yaptırım uygulamak, denetime yönelik risk analizleri 
yapmak, denetim usul ve esaslarını belirlemek, 

i) Teknik mevzuata ve ürün güvenliği denetimine ilişkin verileri toplamak, ürün güvenliği bilgi sistemi 
oluşturmak, verileri değerlendirmek, rapor hazırlamak ve yayımlamak, 



 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Yılı Faaliyet Raporu 

 
 

21 
 

j) Denetim sırasında alman numunelerin testlerini yapmak veya yaptırmak, 

k) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 

 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, kalkınma planları ve orta vadeli program çerçevesinde ülke 
kalkınmasında yabancı sermayeden beklenen gerekli katkıların sağlanmasını ve yönlendirilmesini 
temin amacıyla ihtiyaç duyulan mevzuatı hazırlamak, 

b) 5.06.2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve buna ilişkin mevzuat 
çerçevesinde belirtilen işleri yapmak, 

c) Yabancı ülkelerle yapılacak yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmaları ve serbest ticaret 
anlaşmalarının yatırım bölümlerine ilişkin hizmetleri ve müzakereleri yürütmek, 

ç) Yatırımların ve döviz kazandırıcı hizmetlerin ihracat ve ithalat politikalarının hedefleri de gözetilerek 
desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı 
takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almak, 

d) Yatırım teşvik mevzuatı çerçevesinde yerli ve yabancı yatırım projelerini değerlendirerek uygun 
görülenleri teşvik belgesine bağlamak, teşvik tedbirlerini uygulamakla görevli kuruluşlar arasında 
koordinasyonu temin etmek ve uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek, 

e) Yatırım Teşvik Belgesi şart ve niteliklerine uygun olarak gerçekleşen yerli ve yabancı yatırımlarla ilgili 
tamamlama vizesi işlemlerini yapmak veya belirlenecek kurum ve kuruluşlara yaptırmak ve Yatırım 
Teşvik Belgesi şart ve niteliklerine aykırı davranan yatırımcılara gerekli müeyyideleri uygulamak, 

f) Yatırım teşvik tedbirlerinin uygulanması ile ilgili olarak mevzuat ile verilen görevleri yapmak ve 
yatırımları mahallinde tetkik etmek ve değerlendirmek, 

g) Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yasal ve idari yapısal reform çalışmalarının kurumlar 
arasındaki koordinasyonunu Yatırım Ofisi ile birlikte sağlamak ve Yatırım Ortamım İyileştirme 
Koordinasyon Kurulu, Yönlendirme Komitesi ve Yatırım Danışma Konseyinin sekretarya hizmetlerini 
Yatırım Ofisi ile müştereken yürütmek, 

ğ) Uluslararası doğrudan yatırım politikalarına ilişkin olarak çok taraflı ve bölgesel uluslararası 
kuruluşlar ve örgütlerdeki ilgili komite ve çalışma gruplarının faaliyetlerini izlemek ve bunlara katılım 
sağlamak, 

h) Yetkili kurumlar tarafından yürütülen, ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak gerektiren ve ilgili 
mevzuatla yatırım ve hizmetlerin kısmen veya tamamen yerli veya yabancı şirketler vasıtasıyla yap-
işlet-devret modeli ile gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara Bakanlığın görev ve yetkileri 
çerçevesinde katkıda bulunmak, 

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

https://www.memurlar.net/arama/anahtar/default.aspx?Search=Cumhurba%FEkanl%FD%F0%FD
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Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Kalkınma planı, orta vadeli program ve yıllık programlar ile diğer ulusal ve sektörel politika 
belgelerine bölgesel gelişme bakımından katkı sağlamak, 

b) Bölgesel gelişme ulusal stratejisi, bölge planlan ve stratejilerinin hazırlık çalışmalarını yapmak veya 
yaptırmak, bu belgelerin sektörel ve tematik politikalarla uyum ve tamamlayıcılığını sağlayacak 
tedbirler geliştirmek, 

c) Kalkınma ajanslarının genel koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
çalışmaları izlemek ve denetlemek, 

ç) Bölge kalkınma idaresi başkanlıklarının genel koordinasyonunu sağlamak, çalışmalarını izlemek ve 
değerlendirmek; yıllık çalışma programlarını onaylamak, bölge kalkınma idaresi başkanlıklarınca kamu 
yatırım programına teklif edilecek projelere uygun görüş vermek; bölge kalkınma idaresi 
başkanlıklarının eylem planları ile diğer plan ve programlama, cari ve sermaye transferi ödeneklerinin 
kullandırılması, izlenmesi ve denetimi ile bu bendin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlemek, 

d) Ulusal ve bölgesel düzeyde, mekânsal gelişme stratejileriyle kalkınma politikaları arasında bütünlük 
sağlamaya yönelik çalışmaları yönlendirmek, 

e) Bölgesel gelişme amaçlı entegre veya tematik destek programları ve projeler geliştirmek, uygulamak 
ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, 

f) Bölgesel gelişmeye yönelik uygulamalar ile ulusal politikaların bölgesel gelişmeye etkilerini izlemek 
ve değerlendirmek, 

g) Bölgelerin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin 
uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlamak, çalışmaları izlemek ve denetlemek, 

ğ) Bölge, il ve ilçe bazında araştırma ve planlama çalışmaları yapmak veya yaptırmak, 

h) Bölgesel gelişmede kurumsal yapılara ve yönetişim mekanizmalarının geliştirilmesine dair çalışmalar 
yapmak, 

ı) Bölgesel gelişme politikaları kapsamında kentleşme, kırsal kalkınma, yatırım ortamının iyileştirilmesi 
ve bölgesel nitelikli işletme politikaları konularında çalışmalar yapmak, 

i) Kalkınmada öncelikli yöreleri ve ihtiyaçlarını tespit etmeye, bu yörelerin özellikleri dikkate alınarak 
daha hızlı bir gelişme sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak, 

j) Bölgesel gelişme alanında uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkeler nezdinde komisyon, komite ve 
çalışma gruplarına katılmak, uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelere iştirak etmek, 

k) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
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Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin ulusal plan ve 
programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, Avrupa Birliği-Türkiye 
arasındaki üyelik ve Gümrük Birliği ile ilgili konularda uyum, uygulama ve müzakere çalışmaları ile AB 
çerçeve programlarına ilişkin faaliyetleri yürütmek, toplantılara katılmak ve Bakanlık içerisinde 
koordinasyonu sağlamak, 

b) Bakanlığın görev ve faaliyet alanı kapsamında, ülkemizin ilişkili olduğu tüm uluslararası çok taraflı ve 
bölgesel kuruluşların ve oluşumların çalışmalarına, program ve projelerine katılmak, bunların ulusal 
eşgüdümünü ve Bakanlık içerisinde koordinasyonunu sağlamak, 

c) Diğer ülkelerle sanayi, teknoloji, yenilikçilik, girişimcilik, bölgesel gelişme, yatırım konularında 
işbirliğinin geliştirilmesi, yeni işbirliği alanlarının oluşturulması ve gelişmelerin takip edilmesi amacıyla 
komisyon, komite ve çalışma gruplan oluşturmak; bunların çalışmaları ile ilgili olarak gerektiğinde ülke 
ve Bakanlık düzeyinde koordinasyonu sağlamak, 

ç) Bakanlığın görev ve faaliyet alanı kapsamında, diğer ülkeler ile ikili veya çok taraflı ilişkileri yürütmek, 
ikili veya çok taraflı işbirliği platformlarında yer alarak bilimsel, sınai ve teknik işbirliği anlaşmaları ile 
bölgesel işbirliği anlaşmaları ve protokollerinin hazırlanmasına yardımcı olmak, bunlarla ilgili gerekli 
koordinasyon ve takip çalışmalarını yapmak, 

d) Bakanlığın Avrupa Birliği, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü projelerin ve 
programların hazırlanmasını, koordinasyonunu, yürütülmesini ve kontrolünü sağlamak, 

e) Bakanlığın yurtdışı birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek, 

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü  

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:  

a) 26.09.2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine 
verilen görevleri yapmak, 

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve performans 
ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak; Bakanlığın eğitim 
planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek, eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve 
arşiv hizmetlerini yürütmek, 

b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek, 
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c) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, 
kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve 
benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak, 

ç) Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek; genel evrak 
ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

d) Bakanlığın hizmet birimleri, bağlı ve ilgili kurumları ile taşra teşkilatı arasında koordinasyonu 
sağlamak, 

e) Bakanlık tarafından hazırlanan yıllık plan ve programlar kapsamında taşra teşkilatı tarafından yerine 
getirilmesi gereken faaliyetlerin takibini yapmak, 

f) Taşra teşkilatının görev ve faaliyetlerine ilişkin verileri toplamak, raporlamak ve ilgili hizmet 
birimlerince değerlendirilmesini sağlamak, taşra teşkilatının bütçesi ile ilgili iş ve işlemleri hakkında ilgili 
hizmet birimleri ile koordineli çalışmak, 

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

(1) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Bakanlık teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturmalar 
yapmak, 

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını 
temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, 

c) Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluş ve tüzel kişilerin faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak 
Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde inceleme, teftiş, denetim ve soruşturma yapmak, 

ç) Mevzuatın Bakanlığa tanıdığı inceleme, teftiş, denetim ve soruşturma yetkilerini kullanmak. 

(2) Başkanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca Müfettiş ve 
Müfettiş Yardımcısı istihdam edilir. 

(3) Başkanlığın çalışma usul ve esasları ile başmüfettişler, müfettişler ve müfettiş yardımcılarının görev, 
yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22.12.2005 tarihli ve 5436 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15’inci maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer 
mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak, 

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
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İç Denetim Birimi Başkanlığı 

İç Denetim Birimi Başkanlığı, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:  

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.  

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde 
bulunmak,  

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,  

ç) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma 
planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve 
değerlendirmek, 

d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde 
bulunmak,  

e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak,  

f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma 
rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını 
sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Bakanlık otomasyon stratejilerini belirlemek, bilgi 
güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, buna ilişkin politikaları ve ilkeleri 
belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek, 

b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, 

c) Bakanlığın İnternet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik 
çalışmaları yapmak, 

ç) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve veri tabanları oluşturmak, 

d) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile 
ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi 
teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak, 

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır:  
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a) Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul 
ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak, 

b) 09.10.2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme 
başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak, 

c) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren yurtiçi ve yurtdışı ilişkilerle ilgili konularda protokol 
faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

ç) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren yurtiçi ve yurtdışı ilişkilerle ilgili konularda kongre, 
konferans ve toplantılar düzenlemek veya düzenlenmesini sağlamak, Bakanlıkça düzenlenecek 
organizasyonları koordine etmek, 

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Özel Kalem Müdürlüğü 

Özel Kalem Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanın çalışma programını düzenlemek, 

b) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

 

Bakanlığımızın faaliyetlerini yürütürken esas aldığı mevzuat bilgilerine aşağıda yer verilmiştir. 

Bakanlığımız görev alanına yönelik Kanun/Kanun Hükmünde Kararnameler ve Cumhurbaşkanlığı 
Kararnameleri aşağıda sunulmuştur: 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:1) 

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4)  

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 59) 

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname (Kararname Karar Sayısı: 388) 

Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Kararname Karar Sayısı: 
642) 

Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 23) 

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (Karar Sayısı: KHK/703) 

14 Mart 2019 tarihli ve 818 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 
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1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun 

2521 Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alımı Satımı ve 
Bulundurulmasına Dair Kanun 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu  

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu 

4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 

5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 

5824 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi 
Yardım Aracı (IPA) İle Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine 
Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun  

6647 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) 
Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin 
Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşmasını onaylayan 2015/7708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  

6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun 

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu 

7033 Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu  

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

6245 sayılı Harcırah Kanunu 

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararları ve Genelgeleri 

Yukarıda belirtilen Kanun, KHK ve Kararlara ait alt düzenlemeler 
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C . İdareye İlişkin Bilgiler 

 

C.1. Fiziksel Yapı 

Fiziki kaynak analiziyle, Bakanlığımızın sahip olduğu fiziki varlıklar tespit edilmiştir.  

Bakanlığımız toplam 51.234 m² alanda hizmet vermektedir.  

Tablo 1: Fiziksel Yapı (31.12.2020 tarihi itibarıyla) 
 

Eski Hizmet Binası (Eskişehir Yolu)   24.498 m²  

Yeni Hizmet Binası  26.736 m² 

Tandoğan Ek Bina 5.019 m² (Anadolu Ajansına devredilmiştir) 

 

Bakanlığa ait binalar ve bu binalarda görev yapan birimler aşağıda yer almaktadır.   

Eski Hizmet Binası  

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Teşvik 
Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, İç Denetim Birimi 
Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Taşra Teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığı), Ankara İl 
Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Bakanlık yemekhanesi ve toplantı salonları bulunmaktadır. 
 
Yeni Hizmet Binası  

Bakanlık Makamı (Bakan, Bakan Yardımcıları), Özel Kalem Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, 
Sanayi Genel Müdürlüğü, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, 
Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği 
ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Merkez Saymanlık 
Müdürlüğü (İdare yönünden Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlıdır) bulunmaktadır. 
 
Ek Hizmet Binaları 

Tandoğan Ek Bina: Anadolu Ajansına devredilmiştir. 

Cinnah Ek Bina: Bina kullanımının devriyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imza süreci 
devam etmektedir. 

İl Müdürlükleri Hizmet Binaları: 22 İl Müdürlüğü için hizmet binası kiralanmıştır. Kiralanan hizmet 
binasının toplam alanı yaklaşık 11.790 m²’dir. 58 İl Müdürlüğü hizmet binası ise tahsisli olup toplam 
alanı yaklaşık 35.245 m²’dir. Gümüşhane İl Müdürlüğü binası mülkiyeti Bakanlığa ait olup 316,12 m² 
alanda hizmet verilmektedir. 

Bakanlık Merkez Teşkilatı Lojman Bilgileri 

Bakanlığımız merkez teşkilatı kullanımında muhtelif semtlerde 53 adet lojman bulunmaktadır. 

Bakanlığımız taşra teşkilatı kullanımında ise 11 adet lojman bulunmaktadır. 
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C.2. Teşkilat Yapısı 

 
Şekil 1:  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşkilat Şeması (31.12.2020 tarihi itibarıyla) 
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C.3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı 

Bilgi ve teknolojik çalışmalar kapsamında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalar 
2021 yılında devam edecektir. Bakanlık sistem odası altyapısında 32 adet fiziksel sunucu ve bu 
sunucuların bazılarının sanallaştırılmasıyla elde edilen 530 adet sanal sunucu (Domain controller, 
uygulama, e-posta, web ile İnternet, anti virüs, veri tabanı, firewall, rapor, yedek, sanallaştırma, portal, 
yönetim sunucuları), network altyapısında 10 adet yedekli çalışan omurga anahtarlar, yük dengeleme 
cihazları mevcuttur. Bunlara ek olarak merkezde 83 adet, taşrada 128 adet olmak üzere 211 adet kenar 
ağ anahtar cihazı bulunmaktadır. Merkez binada 500 Mbps hızında yedekli İnternet altyapısı mevcut 
olup bu bant genişliğinden il müdürlükleri de faydalanmaktadır. 

Sistem Altyapısı 

Bakanlık merkez binada bulunan 68 adet kablosuz İnternet erişim noktalarından yayın yapılmakta, 
misafir kullanıcılar lokal ağa dahil olmadan SMS doğrulama kodu ile güvenli İnternet 
kullanabilmektedir. İnternetin güvenilir bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve sistemi saldırılardan 
korumak amacıyla güvenlik sistemleri oluşturulmuştur.  

Bu sistem için 2 adet yedekli çalışan güvenlik duvarı, 1 adet saldırı tespit/önleme cihazı, 1 adet mail 
güvenlik sistemi, 5 adet loglama cihazı bulunmaktadır. Bakanlık sistem odası yenilenerek tüm sunucular 
ve uygulamalar yeni sistem odasına taşınmıştır ve sanallaştırılmıştır. Bu da sistemin tükettiği elektrik 
miktarını azaltırken çevreyle dost ve kolay yönetilebilir hızlı bir sistem olmasını sağlamıştır. 

Tüm il müdürlükleri merkez band genişliğini ve güvenlik cihazlarını kullanarak İnternete çıkmaktadır. İl 
müdürlüklerinin İnternet band genişliği personel sayısına göre 10 Mbps ile 30 Mbps arasında 
değişmektedir. Bu bağlantılar merkezden yazılım vasıtasıyla anlık olarak takip edilmekte ve 
raporlanabilmektedir. 

Telefon Sistemi  

IP tabanlı santral kurulmuştur. Merkez ve taşra teşkilatında toplam 3802 adet IP Telefon 
bulunmaktadır. Bunların 935 tanesi şehirlerarası, 281 tanesi şehir içi, 98 tanesi milletlerarası aramalara 
açıktır. İşlemleri Bilgi işlem Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. 81 ildeki tüm telefon görüşmeleri 
PRI hatlar aracılığı ile merkezden yapılmaktadır. Bu sayede illerde kullanılan analog hatların iptali 
sağlanmıştır. Merkez ve taşrada yeni hizmete giren 444 61 00 numarası ile tüm teşkilata tek numara ile 
erişim imkânı sağlanmıştır.  

Ayrıca analog hatlar ile illerde verilen hizmette ses kalitesi düşüklüğü, maliyet dezavantajı ve numara 
karmaşası gibi sorunlar son bulmuştur. Hizmet tüm Türkiye'de tek numara ile paydaşlarımıza 
sunulmuştur. 

Bakanlığımızın 31.12.2020 tarihi itibarıyla merkez birimleri tarafından elektronik ortamda sunulmakta 
olan ve e-Devlet kapısına entegre edilerek Türkiye.gov.tr üzerinden başvurusu alınmakta olan 89 adet 
hizmeti bulunmaktadır. 

Kullanılan Yazılımlar 

Bakanlığımızın hizmetleri, iş ve işlemleri kapsamında ihtiyaçlarını karşılayan ve kullanılan yazılımlar 

Tablo-2’de listelenmiştir.  
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Tablo 2: Bakanlığımızın İhtiyaçlarını Karşılayan Yazılımlar 

S.N PROGRAM ADI  KULLANIM ALANI/AMACI  

1 Lonca Uygulaması 
Türkiye'de bulunan sanayi firmaları ve ürettikleri ürünlerin yer 
aldığı bilgi sistemidir. 

2 
Metroloji Genel 
Müdürlüğü Raporlama 
Uygulaması 

Denetimlerin analiz sonuçları sonrası raporlama sistemidir. 

3 
Verimlilik Proje Ödülleri 
Sistemi Uygulaması 

Verimlilik Proje Ödülleri işletme ve bağımsız değerlendirici 
başvuruları için hazırlanmış web uygulamasıdır. 

4 PGD Ürün Rehberi Sistemi  Ürün denetim bilgilerinin yer aldığı sistemdir. 

5 E-Kütüphane Hizmetleri 
Bakanlığımız tarafından çıkarılan uzmanlık tezleri, yurtdışı eğitim 
raporları, hizmet içi eğitim programı, makaleler, kitaplar ve 
dergilerin tek noktada toplanmasını amaçlayan sistemdir. 

6 Sınav Başvuru Sistemi Sınav başvurularının elektronik ortamda alındığı sistemdir. 

7 
 
Stok Kontrol Uygulaması 

Kuruma ait yazıcı, telefon gibi demirbaş kayıtlarının tutulduğu 
uygulamadır. 

8 
 
Uygulama Tanıtım 
Kataloğu Sistemi 

 
Yazılım projelerinin yer aldığı rehber tanıtım sistemidir. 

9 Anket Uygulaması Bakanlık anket yönetim uygulamasıdır. 

10 
Metroloji Sanayi.Net 
Servis Uygulaması 

Denetimlerin e-Devlet üzerinden girildiği uygulamadır. 

11 Kümelenme Uygulaması 
Kümelenme birlikteliklerinin başvurularını e-Devlet aracılığıyla 
almak, değerlendirmesini yapmak, sonuçları açıklamak için 
kullanılan uygulamadır. 

12 Eğitim Portalı Eğitimlerin elektronik ortamda verildiği sistemdir. 

13 
STB SİP-Sanayi İş birliği 
Projeleri  

Sanayi işbirliği projelerine ilişkin bilgilendirme platformudur. 

14 Asansör Takip Sistemi 
A tipi muayene kuruluşlarınca yapılan periyodik kontrol verilerini 
anında izlemek ve gerekli raporlama çalışmalarını yapabilmek 
amaçlı hazırlanan bilgi sistemidir. 

15 
Laboratuvar & 
Akademisyen Bilgi Sistemi 

Çeşitli sektörlerde ve alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel 
sektöre ait akredite olmuş kalibrasyon, test, muayene, personel 
belgelendirme kurum ve kuruluşlarına ait bilgilere ulaşıldığı bilgi 
sistemidir. 

16 Yönetim Bilgi Sistemi 
Bakanlığımız karar destek süreçleri ile Bakanlık birimleri stratejik 
faaliyetlerinin kontrol ve denetiminin sağlanması için kullanılan bir 
uygulamadır. 

17 
Sanayi.gov.tr İnternet 
Sayfası ve Yönetim Paneli  

Merkez birimlerin ve il müdürlüklerinin içerik girişlerini 
yapabilmeleri için oluşturulan yönetim panelidir. 
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18 
Dijital Bakanlık Başvuru 
Ekranları 

Hizmet talep eden gerçek veya tüzel kişilere hızlı, kaliteli, basit 
ve en düşük maliyetle hizmet sunularak vatandaş 
memnuniyetinin artırılması, idari usul ve işlemlerin 
kolaylaştırılması, mevzuatın sadeleştirilmesi, uygulamada 
mevzuatımızdan kaynaklanan sorunların tespit edilerek 
giderilmesi hedeflenmiştir. 

19 
Web Servis 
Merkezileştirme Sistemi 

Tüm kurum içi ve kurum dışı web servislerin tek çatı altında 
toplanmasını sağlayan uygulamadır.  

20 E-Denetim Sistemi 
Denetim süreçlerinin yönetimi, kontrolü ve raporlanmasını 
sağlayan ve EBYS ile entegre çalışan bir uygulamadır. 

21 
Onaylanmış Kuruluşlar 
Bilgi Sistemi (ONTEK) 

Onaylanmış kuruluşların başvurularının alınması, başvuruların 
değerlendirilmesi ve kabulü, çevrimiçi görevlendirilmesi, 
izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması sağlanmaktadır.  

22 D8Coop.com  
Başta Türkiye olmak üzere D8 ülkelerinin, özellikle sanayi 
firmalarının işbirliği projelerine imza atmalarını kolaylaştırmayı 
hedefleyen portal uygulamasıdır.  

23 Ölçü Aleti Uyarı Sistemi 
Muayene tarihi yaklaşan ölçü aletlerinin sahiplerine mobil 
uygulama ile bildirim gönderilmesini sağlayan uygulamadır.  

24 
Personel Özlük 
Otomasyonu 

Bakanlığımız personelinin özlük, atama, eğitim, terfi gibi 
bilgilerinin takip edilip raporlamalarının yapılabildiği bir 
sistemdir. 

25 BİLTEK Web Portalı 
Ar-Ge ve tasarım merkezleri, teknoloji geliştirme bölgelerine 
ilişkin iş ve işlemler ile teşvik programlarına ilişkin süreçlerin 
yürütüldüğü sistemdir. 

26 
Yemekhane Tabldot 
Uygulaması 

Yemekhane, muhasebe işlemleri stok takip süreçlerinin 
yönetilmesini sağlayan uygulamadır. 

27 Sema  Dosya paylaşım sistemidir. 

28 
Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi (EBYS) Programı 

Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinin resmi yazışma 
süreçlerinin yürütülmesini sağlayan sistemdir. 

29 Araç Talep Sistemi 
Bakanlık merkez teşkilatı personelinin kullanımına açılan ve araç 
taleplerinin aractalep.sanayi.gov.tr adresi üzerinden toplanarak 
onaylandığı ve yürütüldüğü uygulamadır. 

30 Hamle Uygulaması 

Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli, katma 
değeri yüksek ürünlerin ve bu alanda yer alan sektörlerin 
gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretiminin artırılması ve 
bu çerçevede yeni üretim imkân ve kabiliyetlerinin ülkemize 
kazandırılması hedeflenerek geliştirilen uygulamadır. 

31 
Yatırım Ortamını 
İyileştirme Koordinasyon 
Kurulu Uygulaması 

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 
çalışmalarının ve bilgilerinin yer aldığı uygulama sayfasıdır. 

32 
Kalkınma Ajansları 
Yönetim Sistemi (KAYS) 

Kalkınma Ajansları tarafından yürütülmekte olan proje ve 
destek faaliyetlerine yönelik uygulamadır.  

33 E-TUYS 
Yatırımcılara verilen yatırım teşvik belgesine ilişkin tüm iş ve 
süreçlerin yürütülmesini sağlayan sistemdir.  
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34 
Merkezi e-İmza 
Uygulaması 

Bakanlığımız yazılım uygulamalarında kullanılan elektronik imza 
süreçlerinin tek merkezden yürütülmesini teminen hazırlanan 
sistemdir.  

35 Teknoağ 
Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri ve 
bölgelerde bulunan şirketlere ilişkin temel verilerin 
sunulduğunu web portalıdır.  

36 
Mekânsal Yönetim ve 
Dijitalleştirme Projesi 
(MEYDİP) 

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 
OSB başvuru ve iş süreçlerinin dijitalleştirmesini; Türkiye Ulusal 
Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında Bakanlığımız görev ve 
sorumluluğunda yer alan yedi katman için veri akıllandırma ve 
dönüşüm faaliyetlerinin sunulmasını ve entegrasyonun 
sağlanmasını; sistem kapsamında yer alan verilerin raporlanarak 
karar destek haritalarının oluşturulmasını sağlayan sistemdir.  

37 
Kalkınma Ajansları Özlük 
ve Maaş Uygulaması 

Kalkınma Ajansları personellerinin özlük, atama, eğitim, terfi 
gibi tüm bilgilerinin takip edilip raporlamaları ile maaş 
hesaplamalarının yapılabildiği sistemdir. 

38 
Kalkınma Ajansları İlan 
Aday ve Sınav Başvuru 
Uygulaması  

Kalkınma Ajansları personel alım ilanlarına göre aday 
başvurularının yapılabildiği; değerlendirme süreçlerinin 
yürütüldüğü sistemdir.  

39 
PGD Web ve Mobil 
Uygulaması  

Bakanlığımız sorumluluğunda olan ürün gruplarına ilişkin piyasa 
gözetim ve denetim faaliyetlerinin sahada ve ilgili Genel 
Müdürlük birimlerinde etkin bir şekilde yürütülebilmesini 
teminen geliştirilen bir sistemdir. 

40 
Araştırma Altyapısı ve 
Laboratuvar Uygulaması 

Laboratuvarların ve özel sektör kuruluşlarının birbirleriyle ortak 
Ar-Ge ve inovasyon projeleri için işbirliği yapmaları hedefi ile 
öncelikle hizmet alanlarına ve illere göre ülkemizde kullanılan 
laboratuvarların test, cihaz ve personel altyapılarına göre 
envanterinin çıkarılması, güncel tutulması ve kamuya açık 
arama motorunda listelenebilmesinin sağlanması amacıyla 
geliştirilen sistemdir. 

41 
Ses ve Gaz Fişekleri Atan 
Silahlar ve Av Tüfekleri 
Bilgi Sistemi (SEGAVBİS) 

‘Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av 
Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair 
Kanun’ kapsamında Bakanlığımızın yetkilendirildiği izin, kayıt ve 
tescil işlemlerinin elektronik ortamda sağlanması, izlenmesi ve 
raporlanması amacıyla geliştirilen uygulamadır. 

42 
Power BI Raporlama 
Sistemi 

Bakanlığımız yazılım uygulamaları veri tabanları ile birim 
kaynaklarında yer alan verilerin görselleştirilmesine ve 
raporlanmasına yönelik kullanılan iş zekâsı uygulamasıdır.  

43 Girişimci Bilgi Sistemi  

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden 
işletmelere ait yatırım, üretim, teşvik, mali durum, Ar-Ge, fikri 
ve sınai mülkiyet hakları, dış ticaret, istihdam ve işgücü, kurulu 
kapasite, fiili üretim, enerji giderleri, verimlilik, dijitalleşme ve 
benzeri muhtelif ekonomik ve kurumsal faaliyet bilgi ve verileri 
alınmak suretiyle oluşturulan; analiz ve araştırmalar yapmak, 
istatistiki bilgiler üretmek ve değerlendirmek amacıyla 
kullanılan bilgi sistemidir. 
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Büro Araç ve Gereçleri 
Kullanılan büro araç ve gereç sayıları aşağıda yer almaktadır.  
 
Tablo 3: Kullanılan Büro Araç ve Gereçleri (31.12.2020 tarihi itibarıyla) 

Cinsi  Merkez Taşra Toplam 
Bilgisayar    1.801 2.299 4.100 
Dizüstü Bilgisayar  764 1.358 2.122 
Tablet Bilgisayar  284 591 875 
Yazıcı  574 1.140 1.714 
Tarayıcı  92 350 442 
Faks Cihazı  12 73 85 
Projektör  28 46 74 
Fotokopi Makinesi  39 110 149 
Sabit Telefon  2.390 2.693 5.083 
Cep Telefonu  75 217 292 
Telsiz  47 2 49 
Kesintisiz Güç Kaynağı 22 127 149 

 
C.4. İnsan Kaynakları  

Tablo 4: Bakanlığımızda İstihdam Edilen Personel Unvan ve Sayıları (Merkez) 
 

Unvan 2018 Yılı 2019 Yılı 
2020 Yılı  

(31.12.2020 tarihi itibarıyla) 

Bakan Yardımcısı 3 3    3 

Genel Müdür 6 7 9 

Rehberlik ve Teftiş Başkanı 1 1 1 

Strateji Geliştirme Başkanı 1 1 1 

Genel Müdür Yardımcısı 3 3 12 

Bakan Müşaviri 1 1 3 

Müşavir (Ş) 4 4   4 

Bakanlık Müşaviri 1 - 3 

Özel Kalem Müdürü -   -   - 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 1   -   - 

Müstakil Daire Başkanı 1 2 - 

Daire Başkanı 53 52 60 

Başmüfettiş 12 19 19 

Müfettiş 42 42 41 

Müfettiş Yardımcısı 9 2 9 

Başkontrolör 1 1 1 

AB Uzmanı 32 32 28 

Sanayi ve Teknoloji Uzmanı 358 408 401 
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Sanayi ve Teknoloji Uzman 
Yardımcısı 

97 92 117 

İç Denetçi 13 12 11 

Mali Hizmetler Uzmanı 17 20 20 

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 4 1 1 

Hukuk Müşaviri 5 6 5 

Avukat 7 7 8 

Şube Müdürü 120 118 110 

Mühendis 238 229 230 

Sözleşmeli Bilişim Personeli 11 9 8 

4/B Sözleşmeli Personel 
(Sözleşmeli Mühendis + 
Sözleşmeli Destek Personeli + 
Sözleşmeli İdari Büro Görevlisi + 
Sözleşmeli İdari Destek Görevlisi) 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

12 

İdari Hizmet Sözleşmeli 2 1 1 

Sözleşmeli Personel (506/933) 12 11 11 

Sürekli İşçi (4-D Sürekli İşçi + 
Sürekli İşçi (Ş)) 

149 147 143 

Diğer Unvanlar 634 582 546 

Toplam 1.848 1.823 1.818 

 
Tablo 5: Bakanlığımızda İstihdam Edilen Personel Unvan ve Sayıları (Taşra)  
 

Unvan 2018 Yılı 2019 Yılı 
2020 Yılı (31.12.2020 

tarihi itibarıyla) 

İl Müdürü 54 49 57 

Araştırmacı 75 65 53 

Avukat 8 7 10 

Şube Müdürü 152 149 141 

Mühendis 450 475 482 

4/B Sözleşmeli Personel 
(Sözleşmeli Mühendis + 
Sözleşmeli Destek Personeli 
+ Sözleşmeli İdari Büro 
Görevlisi + Sözleşmeli İdari 
Destek Görevlisi) 

 
 

104 

 
 

114 

 
 

130 
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İdari Hizmet Sözleşmeli - 1 1 

Sürekli İşçi (4-D Sürekli İşçi 

+ Sürekli İşçi (Ş)) 
118 117 119 

Diğer Unvanlar 1.136 1.091 1.063 

Toplam 2.097 2.068 2.056 

 
Tablo 6: Hizmet Sınıflarına Göre Personel Sayıları 
 

Hizmet Sınıfları Görev Yeri 2018 2019 
2020 (31.12.2020 
tarihi itibarıyla) 

Genel İdare Hizmetleri 
MERKEZ 1.226 1.235 1.232 

TAŞRA 848 799 778 

Yardımcı Hizmetler 
MERKEZ 42 36 38 

TAŞRA 112 110 110 

Sağlık Hizmetleri 
MERKEZ 8 9 6 

TAŞRA - - - 

Teknik Hizmetler Sınıfı 
MERKEZ 381 358 359 

TAŞRA 907 920 908 

Avukatlık Hizmetleri 

MERKEZ 7 7 8 

TAŞRA 8 7 10 

    

Sözleşmeli Bilişim 

Personeli 

                 MERKEZ            11      9    8 

TAŞRA            -       -      - 

4/B Sözleşmeli 

Personel 

MERKEZ 10 10 12 

TAŞRA 104 114 130 

İdari Hizmet 

Sözleşmeli 

MERKEZ  2 1 1 

TAŞRA - 1 1 

Sözleşmeli 

Personel 

(506/933) 

MERKEZ 12 11 11 

TAŞRA - - - 

MERKEZ 149 147 143 
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Sürekli İşçi (4-D 

Sürekli İşçi +  

Sürekli İşçi (Ş)) 

TAŞRA 118 117 119 

Toplam  

MERKEZ 1.848 1.823 1.818 

TAŞRA 2.097 2.068 2.056 

Genel Toplam 3.945 3.891 3.874 

 
 
 
Tablo 7: Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 
 

Eğitim Durumu Merkez Taşra Toplam 

İlkokul 42 84 126 

Ortaokul 68 102 170 

Lise 220 448 668 

Ön Lisans 46 194 240 

Lisans  1.028 1.113 2.141 

Yüksek Lisans 363 111 474 

Doktora 51 4 55 

Toplam 1.818 2.056 3.874 

 
 
Tablo 8: Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Yaş Grubu Dağılımı 

 
 
 
 
 
 

Yaş Aralığı Merkez Taşra Toplam 
18-30 191 236 427 

31-40 596 597 1.193 

41-50 538 664 1.202 

51-60 420 464 884 

61-65 73 95 168 

Toplam 1.818 2.056 3.874 
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C.5. Sunulan Hizmetler  

Ülkemizin sanayi ve teknoloji politikalarının tespit edilmesi ile bu politikalar doğrultusunda sanayinin 

ve teknolojinin uygulanması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesini sağlamak amacıyla Bakanlığımızca 

sunulan hizmetlere kısaca aşağıda yer verilmiştir. 

 

Tablo 9: Faaliyet Alanları ve Ürün/Hizmet Listesi 
 

Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler 

A- Sanayi 

Faaliyetleri  

1.Sanayi sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün karşılanmasına yönelik 
hazırlanan iş ve meslek analizleri, nitelikli işgücü programları 
2.Sanayi işletmelerinin temiz üretim program ve projelerinin hazırlanmasına ve 
uygulanmasına yönelik faaliyetler 
3. Sektörel komiteler oluşturma, çalışma usul ve esaslarını belirleme faaliyetleri 
4.Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeleri uyumlaştırma, teknik mevzuatı 
ve ilgili standart listelerini hazırlama ve uygulama, sanayi ürünlerinin denetime 
esas olacak özelliklerini belirleme faaliyetleri 
5.Sanayinin ihtiyaçlarına yönelik akreditasyon ve uygunluk değerlendirme 
stratejileri ile bu stratejilerin sanayi sektörlerinde uygulanmasına yönelik alınan 
tedbirler; sanayinin ihtiyaç duyduğu test, kalibrasyon, muayene, belgelendirme, 
doğrulama ve benzeri uygunluk değerlendirme alanlarında gerçekleştirilen 
faaliyetler 
6.Araçların karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygun üretilmesi için gerekli 
teknik düzenlemeler ve belgelendirmeler 
7.Sanayi işletmeleri sicili ile sanayi alanında yapılan envanter çalışmaları 
8.  Sanayi işletmelerinde geliştirilen israfı önleyici yöntemler 
9.Sanayi işbirliği projeleri kapsamında yürütülen faaliyetler 
10.İmalat sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda hammadde tedarikine ilişkin 
planlama ve takip faaliyetlerinin koordinasyonuna yönelik çalışmalar 
 

 

 

B-Milli Teknoloji  

Faaliyetleri 

 

 

 

1.Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, Türkiye’nin teknolojik yetkinliğini 

geliştirmek amacıyla yürütülen program ve projeler 

2.Dijital dönüşüm konularında bireysel yetkinlikler ile toplumsal bilinç ve 

kültürün geliştirilmesine yönelik faaliyetler 

3.Bilişim sektörü, ileri teknoloji sektörleri, Ar-Ge, tasarım ve yenilik faaliyetleri ile 

bu alanlarda çalışan insan kaynağının geliştirilmesi, işgücünün dönüşümü, dijital 

dönüşüm gibi konularda üretilen strateji ve politikalar 

4.Yerli ve milli üretim yetkinliklerinin artırılmasına yönelik alınan tedbirler, 

uygulanan destek ve teşvik programları 

5.Dijital dönüşüm ekosisteminin gelişmesine yönelik bulunulan katkı, uygulanan 

destek ve teşvik programları ile yürütülen program ve projeler 

6.Açık kaynak yazılım ve sistemleri ile açık veri alanlarında uygulanan destek ve 

teşvik programları ile yürütülen program ve projeler 

7.Büyük veri ve yapay zekâ gibi alanlarda bireylerin ve işletmelerin 

yetkinliklerinin artırılmasına ve bu teknolojilere dayalı akıllı sistemlerin 
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Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler 

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik alınan tedbirler, uygulanan destek 

ve teşvikler ile yürütülen program ve projeler 

8.Bireylerin ve işletmelerin dijital yetkinlikleri ile dijital teknoloji ürün ve 

hizmetlerine erişim ve kullanım imkânlarının geliştirilmesine yönelik oluşturulan 

stratejiler ve yürütülen program ve projeler 

9.Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye’nin dijital dönüşümünde ihtiyaç duyulan 

insan kaynağının yetiştirilmesine, mesleklerin ve istihdam piyasasının 

dönüşümüne dair yürütülen program ve projeler 

 

 

C-Stratejik 

Araştırmalar ve 

Verimlilik 

Faaliyetleri 

 

1.Milli Teknoloji Hamlesi Programının temel hedefler, odak alanlar, yol haritaları, 

uygulama planları gibi esaslarını belirlemek 

2.Türkiye’nin sınai ve teknolojik gelişimi, yıkıcı teknolojilerin etkileri, dijital 

ekonomi eğilimleri, dijital dönüşüm ve bunların Türkiye ekonomisine etki 

analizleri 

3.Bakanlığın görev alanlarına giren konularda derlenmiş bilgi ve istatistikler 

üzerinde yapılan araştırma ve analizler 

4.Büyük veri yönetimi ve ileri veri analitiği uygulamalarının kullanılması ile bilgi 

temelli yönetim yaklaşımları 

5.Sektörel analizler ve verimlilik araştırmaları 

6.Verimlilikle ilgili konularda sağlanan teknik yardım, araştırma, eğitim - 

danışmanlık faaliyetleri ve belgelendirme  

7.Sanayi ve teknoloji sektörlerinde hazırlanan yol haritaları 

Ç- Ar-Ge 

Teşvikleri 

Faaliyetleri 

1.Teknoloji Geliştirme Bölgelerine yönelik hizmetleri   

2.Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine yönelik hizmetler   

3.Sanayi alanında araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleri, 

sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler ile geliştirilen 

işbirlikleri kapsamında yürütülen program ve projeler  

4.Teknoloji geliştirme bölgeleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile kümelenme gibi 

teknoloji odaklı işbirliği mekanizmalarında desteklenen teknolojik araştırma, 

geliştirme, tasarım, girişimcilik ve yenilikçilik program ve projeleri ve teşviki ile 

ilgili yapılan düzenlemeler, bunların sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

D- Sanayi 

Bölgeleri 

Faaliyetleri 

1.Organize Sanayi Bölgelerine yönelik hizmetler 

2.Sanayi Sitelerine yönelik hizmetler 

3.Endüstri Bölgelerine yönelik hizmetler 

4.Yatırım alanlarının belirlenmesine yönelik hizmetler 
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Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler 

E-Metroloji ve 

Sanayi Ürünleri 

Güvenliği 

Faaliyetleri 

1.Bilimsel, endüstriyel ve yasal metroloji alanlarında belirlenen stratejiler ve 

uygulanan politikalar 

2.Yasal metroloji ve hazır ambalajlama alanında hazırlanan teknik düzenlemeler 

ve uygulamalar ile bu alanda yapılan piyasa gözetimi ve denetimi 

3.Yasal metroloji kapsamına alınacak veya kapsamdan çıkartılacak ölçü 

aletlerinin belirlenmesi, oluşturulan teknik ve idari altyapı 

4.Ulusal ölçüm standartlarının oluşturulması, muhafazası, dağıtımı ve 

kullanımına ilişkin belirlenen esaslar 

5. Yasal metroloji alanında laboratuvar kurulması hizmetleri 

6.Endüstriyel metroloji alanında teknik düzenlemelerin hazırlanması hizmeti 

7.Ürün güvenliği ve denetimi politikalarının ve sanayi ürünlerinin denetimine 

yönelik hazırlanan stratejiler, geliştirilen uygulama sonuçları 

8.Piyasa gözetimi ve denetimi hizmetleri 

9.Üreticilere yönelik bilgilendirme ve rehberlik hizmetleri 

10.Tüketici bilinçlendirme hizmetleri 

F-Teşvik 

Uygulama 

ve Yabancı 

Sermaye 

Faaliyetleri 

 

1.Ülkemizde gerçekleştirilecek yatırımların artırılmasına ilişkin politika ve 

program geliştirilmesi ve bu çerçevede yatırım teşvik mevzuatı ile doğrudan 

yabancı yatırım mevzuatının hazırlanması 

2.Yatırım teşvik belgesi işlemleri 

3.Teşvik uygulamaları kapsamında desteklerin uygulanması işlemleri 

4.Uluslararası doğrudan yatırımlara ilişkin hizmetler 

5.Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşmaların 

müzakerelerinin yürütülmesi ve anlaşmaların imzalanması 

6.Yatırım ortamının iyileştirilmesi hizmetleri 

7.OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi Türkiye ulusal temas noktası faaliyetlerinin 

yürütülmesi 

8.Yatırım teşvik sistemi ve yatırım ortamının yurtiçinde ve yurtdışında tanıtım 

hizmeti 

G- Kalkınma 

Ajansları 

Koordinasyon 

Faaliyetleri 

1.Bölgesel gelişme alanında geliştirilen politikalar  

2.Kalkınma Ajanslarının genel koordinasyon faaliyetleri 

3.Bölge planlarının hazırlık sürecinin yönetilmesi 

4.İl, ilçe ve bölge düzeyinde sosyo-ekonomik araştırmalar 

5.İllerin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksi 

6.İlçelerin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksi 

7.Sektörel ve tematik stratejiler ve eylem planları kapsamında görüş, 

koordinasyon, raporlama ve işbirliklerini yürütmek 

8.Kalkınma Ajanslarının faaliyet alanını düzenleyen mevzuatın geliştirilmesi ve 

güncellenmesi faaliyetleri 

9.Bakanlıklar ile Kalkınma Ajansları arasında koordinasyonun sağlanması 
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Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler 

10.Kalkınma Ajanslarının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi 

11.Bölgesel Girişim Sermayesi Uygulamasının geliştirilmesi 

12.Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminin yürütülmesi 

13.Cazibe Merkezleri Destekleme Programının yönetilmesi ve koordinasyonu 

14.Üreten Şehirler Programı ile ilgili hazırlık çalışmalarının yürütülmesi 

15.Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının yönetilmesi ve koordinasyonu 

16.Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının yılı sermaye transferleri ödeneklerinin 

kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin hazırlanan usul ve esaslar 

17.Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının faaliyet alanını düzenleyen mevzuatın 

güncellenmesi faaliyetleri 

18.Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Eylem Planlarına ilişkin belirlenen usul 

ve esaslar 

 

H- AB ve Dış 

İlişkiler 

Faaliyetleri 

1.AB’ye katılım müzakereleri kapsamında yürütülen hizmetler 

2.Uluslararası kuruluşlar ve ikili ilişkiler kapsamında yürütülen hizmetler 

3.AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 

yürütülen hizmetler 

4.Protokol ve tercüme çalışmaları ile Bakanlık faaliyetlerinin tanıtımına yönelik 

hizmetler  

 
C.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

Kamu gelir, gider varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, 
varlıkların kötüye kullanılması ve israfının önlenmesi ayrıca her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük 
ve yolsuzluğun önlenmesi amacıyla 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile kamu 
idarelerinde iç kontrol sisteminin kurulması hükme bağlanmıştır. 

Bakanlığımızda iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması, geliştirilmesi ve izlenmesi çalışmaları 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde; Üst Yöneticinin gözetiminde, 
Strateji Geliştirme Başkanlığının danışmanlık ve koordinatörlüğünde, harcama birimlerinin katılımı ve 
İç Denetim Birimi Başkanlığının önerileri doğrultusunda yürütülmektedir. 

Üst Yöneticinin onayı ile bu zamana kadar 5 adet “Kamu İç Kontrol Standartlarına (KİKS) Uyum Eylem 
Planı” hazırlanmış ve yürütülmüştür. Birimlerden gelen KİKS Uyum Eylem Planı 6’şar aylık gerçekleşme 
sonuçları Strateji Geliştirme Başkanlığınca konsolide edilerek İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme 
Kurulu’na sunulmuş ve üst yöneticinin onayı alındıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir. 

Öte yandan, Bakanlığımız merkez birimlerinin yeni teşkilat yapısına geçiş sürecinin tamamlanarak iç 
kontrole ilişkin gerekli görevlendirmelerin yapılabilmesi ve bu görevlendirmeler neticesinde yeni Eylem 
Planının daha etkin ve verimli bir şekilde hazırlanabilmesi amacıyla “2019-2020 dönemi Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” revize edilerek uygulama takvimi 
24.11.2020 tarihli Makam Oluru ile 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 
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2020 yılı içerisinde, 2019-2020 dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında 
bulunan eylemlere ilişkin aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir: 

2019 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin eylem planı gerçekleşme sonuçları ile 2020 yılı Ocak-Haziran 
dönemine ilişkin eylem planı gerçekleşme sonuçları, gerek merkez birimleri gerekse il müdürlükleri 
tarafından gönderilmiş ve konsolide edilmiştir. 2019 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin eylem planı 
gerçekleşme sonuçları 24.01.2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda İç Kontrol İzleme ve 
Yönlendirme Kuruluna iletilmiştir. Kurul tarafından iletilen görüş ve değerlendirmeler neticesinde son 
şekli verilen izleme raporları üst yönetime sunularak Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

Ön Mali Kontrol İşlemleri 

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ön Mali Kontrol 
İşlemleri Yönergesi ile Bütçe, Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi” ön mali kontrol, bütçe, 
kesin hesap ve raporlama işlemlerine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçler ile bunlarla ilgili raporlama 
faaliyetlerinin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsayacak şekilde 
düzenlenmiştir.  

Bakanlığımız Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi gereğince; ön mali kontrol görevi, yönetim 
sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca yerine 
getirilmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığın mali nitelikteki karar ve işlemleri, Bakanlığın bütçesi, bütçe 
tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 
ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilmiştir.  

Buna göre; 

• Kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanması, 

• Mal ve hizmet alımlarında 1.000.000,00 TL, yapım işlerinde 3.000.000,00 TL’yi aşan taahhüt   

evrakı ve sözleşme tasarıları, 

• Ödenek gönderme belgeleri, 

• Ödenek aktarma işlemleri, 

• Kadro dağılım cetvelleri, 

• Seyahat kartı listeleri, 

• Seyyar görev tazminatı cetvelleri, 

• Geçici işçi pozisyonları, 

• Yan ödeme cetvelleri, 

• Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri, 

• Yurt dışı kira katkıları, 

   • “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”ın ilgili maddesi uyarınca yurtdışı geçici görevlendirmelerde 

konaklama bedelinin ilgilinin gündeliğinin %40’ını aşan kısmının tamamının ödenmesi, ön mali 

kontrole tabi tutulmaktadır. 

Bakanlığımız Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi doğrultusunda harcama birimlerinin, 7 adet taahhüt 
evrakı ve sözleşme tasarısı, 1 adet yan ödeme cetveli vizesi, 1 adet seyahat kartı listesi, 1 adet 
sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri, 37 adet ödenek aktarma işleminin ön mali kontrolü 
gerçekleştirilmiştir. Harcama birimlerine mali konular ile yönetmelik taslaklarına ilişkin olarak 49 adet 
görüş bildirilmiştir. 
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II. AMAÇLAR VE HEDEFLER 

 

A. Stratejik Planda Yer Alan Amaçlar ve Hedefler 

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) ve 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Bakanlığımız 2020-2024 

Stratejik Plan çalışmalarında önceliklerin belirlenmesine yön veren politika setleri olmuşlar; 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine getirilen stratejik plan hazırlama 

yükümlülüğü çerçevesinde yayımlanan kurumsal stratejik planımızın ana kaynaklarını teşkil etmişlerdir. 

2020-2024 dönemini kapsayan Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflere aşağıda yer verilmiştir.   

 
AMAÇ 1: Milli Teknoloji Hamlesini Hayata Geçirmek İçin Sanayinin Teknolojik Dönüşümünü 
Sağlamak, Yenilikçilik ve Tasarım Kapasitesini Artırarak Nitelikli İnsan Kaynağını Geliştirmek  
 
Hedef 1.1: Dijitalleşme ile gelen yeni dönemin gerekliliklerine uygun yetkinliklerin belirlenmesi, eğitim 
modellerinin dönüştürülmesi ve sürdürülebilir ilerleme için toplum genelinde yetkinlik gelişimi 
sağlanacaktır. 
Hedef 1.2: Açık kaynak yazılım ekosistemi geliştirilerek yazılımcı sayısının artırılması için kaldıraç olarak 
kullanılacaktır. 
Hedef 1.3: Sanayinin dijital dönüşümü sürecinde sürdürülebilirliğin sağlanması ve dijital dönüşümün 
hızlandırılması yoluyla imalat sanayinin rekabet gücü artırılacaktır.  
 
AMAÇ 2: Ar-Ge ve Yenilik Kapasitemizi Geliştirerek Ülkemizi Yüksek Teknoloji Alanlarında Küresel 
Ölçekte Rekabetçi Bir Konuma Yükseltmek 
 
Hedef 2.1: Teknoloji standartlarının gelişimine aktif katılım sağlanacak; teknoloji üretiminde 
sertifikasyon ve test ihtiyacı tespit edilerek uluslararası boyutta rekabetçi bir altyapı oluşturulacaktır. 
Hedef 2.2: Bilimsel alanlarda ileri çalışmaların yapılması ve bunların küresel boyutta değer üretmesi 
sağlanacaktır. 
Hedef 2.3: İmalat sanayinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından 
daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip, 
çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü sağlamak amacıyla kümelenme 
teşebbüsleri desteklenecektir. 
Hedef 2.4: Ar-Ge Merkezlerindeki Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin artırılması için ekosistemin 
yetkinlik, iş birliği, yönetişim, finansman gibi konulardaki gelişimine yönelik tedbirler alınacaktır.  
Hedef 2.5: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi için ekosistemin altyapı, 
yetkinlikler, iş birliği, yönetişim, finansman gibi konularda gelişmesine yönelik tedbirler alınacaktır. 
 
AMAÇ 3: Sanayi ve Teknoloji Alanlarında Politika, Strateji, Plan, Program ve Projeler Geliştirmek, 
Uygulamak; Veri Analizleri ve Araştırmalar Yoluyla Bu Alanlardaki Gelişmeleri İzlemek ve 
Yönlendirmek  
 
Hedef 3.1: Sanayi ve teknoloji alanlarında politika, program ve stratejiler geliştirilecek; araştırma ve 
analizler yapılacaktır. 
Hedef 3.2:  Sanayide sistematik ve sürdürülebilir verimlilik artışlarının sağlanmasına yönelik projeler 
geliştirilip uygulanacak; verimlilik alanındaki uluslararası iş birlikleri güçlendirilecektir. 
Hedef 3.3: Girişimci Bilgi Sistemi, resmî istatistikler, etki analizleri ve performans endeksleriyle sanayi 
ve teknoloji alanlarında izlenebilirlik artırılacaktır. 
Hedef 3.4: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı etkinliği artırılarak yaygınlaştırılacaktır.  
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AMAÇ 4: Nitelikli Teknoloji Üreten Yenilikçi Girişimlerin Sayısının Hızlı Bir Şekilde Artmasını ve 
Girişimlerin Küresel Pazarlara Entegre Olarak Yüksek Değerlere Ulaşmasını Sağlamak; Bunun İçin 
Girişimcilik Ekosistemini Dünya Genelinde Bir Cazibe Merkezi Haline Getirmek 
 
Hedef 4.1: Öncelikli sektörlerde yerli üretimin arttırılması amacıyla kamu alımları sistemi kaldıraç 
oluşturacak şekilde kullanılacaktır. 
Hedef 4.2: Girişimcilik ekosisteminin yetenek kapasitesi, iş birliği mekanizmaları, katılım sermayesi, 
giriş kolaylığı, küresel ekosisteme entegrasyon gibi bakımlardan bütüncül olarak olgunlaşması 
sağlanacaktır.  
Hedef 4.3: Rekabetçi Sektörler Programıyla iş ortamı iyileştirilecek, araştırma, geliştirme ve yenilik 
altyapısı güçlendirilecek ve sanayinin dijital dönüşümüne katkı sağlanacaktır. 
Hedef 4.4: Sanayi ve teknoloji alanlarında AB, uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle işbirlikleri 
güçlendirilecektir. 
 
AMAÇ 5: Sanayide Katma Değerli Üretimin Artırılması Amacıyla Mevcut Kapasitenin Dönüşümünü, 
Yüksek Teknoloji Odaklı Yeni Yatırımların Yapılmasını ve Nitelikli Üretim İçin İşbirliği 
Mekanizmalarının Gelişmesini Sağlamak 
 
Hedef 5.1: Yüksek teknoloji alanlarında sanayi işletmeleri, teknoloji tedarikçileri ve diğer paydaşlar 
arasında iş birliğinin geliştirilmesi; buna yönelik olarak özellikle sanayi ve teknoloji bölgelerinin 
sayılarının ve etkinliklerinin artırılması sağlanacaktır. 
Hedef 5.2: Yerli veya yabancı sermayeli yeni yatırımların artırılması amacıyla yatırım ortamı 
iyileştirilmesine yönelik adımlar atılacak ve yatırım teşvik sistemi yeni yaklaşımlar ile revize edilecektir. 
Hedef 5.3: Ekonomik faaliyetlerin bölgeler arasında dengeli dağılımı ve bölgelerin içsel 
potansiyellerinin açığa çıkarılarak ekonomik değere dönüştürülmesi sağlanacaktır.  
 
AMAÇ 6: Uluslararası Standartlara Uygun, Güvenli, Güvenilir ve Kaliteli Sanayi Ürünlerinin ve Ölçü 
Aletlerinin Yer Aldığı, İzlenebilir Bir Piyasanın Oluşmasını Sağlamak 
Hedef 6.1: Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemelerin uyumlaştırılması, uygunluk değerlendirme 
kuruluşlarının denetimlerinin yapılması, belgelendirme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve 
takip edilmesi sağlanacaktır.  
Hedef 6.2: Yasal metroloji alanında idari ve teknik altyapı güçlendirilecek ve kamuoyu farkındalığı 
artırılacaktır. 
Hedef 6.3: Metroloji stratejisi belirlenecek, ilgili kuruluşlarla iş birliği programları geliştirilecek ve 
uluslararası alanda etkinlik artırılacaktır. 
Hedef 6.4: Yeni denetim stratejileri ile ölçü aletleri ve hazır ambalajlı mamullerin teknik düzenlemelere 
uygun olarak piyasaya arzı ve doğru ayarlı olarak kullanılması sağlanacaktır. 
Hedef 6.5: Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) alanında yeni stratejiler geliştirilecek, gözetim ve 
denetim programları hazırlanacak ve uygulama sonuçları izlenecektir. 
Hedef 6.6: Piyasada güvenli sanayi ürünlerinin yer almasına yönelik gözetim ve denetim faaliyetleri 
gerçekleştirilecektir.  
 
AMAÇ 7: Bakanlığın Kurumsal Yapısı ile Stratejik Yönetim ve Uygulama Kapasitesini Güçlendirmek 
Hedef 7.1: Merkezi düzeyde bölgesel kalkınma alanında karar alma süreçlerini destekleyen kurumsal 
yapı güçlendirilecektir. 
Hedef 7.2: Hukuki faaliyetlerin niteliği ve etkinliği artırılacaktır. 
Hedef 7.3: Bakanlığın kurumsal hedeflerine ve stratejik amaçlarına ulaşmasına katkı sağlamak üzere 
kurum kültürünün ve stratejik insan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi sağlanacaktır. 
Hedef 7.4: Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin niteliği ve etkinliği artırılarak, Bakanlığın kuruluş 
amacına uygun, hesap verebilir ve şeffaf olarak yönetilmesine katkı sağlanacaktır. 
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Hedef 7.5: İç denetim faaliyetlerinin etkinliği artırılarak, Bakanlık kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve 
verimlilik esaslarına göre yönetilmesine katkı sağlanacaktır. 
Hedef 7.6: Stratejik yönetim işleyişi güçlendirilecektir. 
Hedef 7.7: Bilişim sistemleri ve e-hizmet sunma imkanları geliştirilecek, sistemlerin güvenliği ve 
sürekliliği sağlanacak, paydaşlarla entegrasyon güçlendirilecektir. 

 

B. Diğer Hususlar: Temel Politikalar ve Öncelikler  

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI (2019-2023) 

On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olup 15 yıllık bir 

perspektifin ilk beş yıllık dilimi olarak tasarlanmıştır. On Birinci Kalkınma Planı ile her alanda topyekûn 

bir değişim ve atılım başlatılarak, eğitim hamlesiyle beşeri sermayenin, milli teknoloji hamlesiyle 

teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması öngörülmüştür. On Birinci Kalkınma Planında Bakanlığımızın 

sorumlu olduğu politika paragraflarına izleyen tabloda yer verilmiştir. 

Tablo 10: On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) 
 

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI (2019 – 2023) 

İlgili 

Bölüm/Referans 

Sorumlu Olunan Politika 

Numaraları 

İlgili Bölüm/Referans 

 
 
 
 
 

2.1. İSTİKRARLI VE 
GÜÇLÜ EKONOMI 

 

2.1. İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi 177  

2.1.1. Makroekonomik Politika 
Çerçevesi 

189, 190, 206, 207, 208 

2.1.3. Ödemeler Dengesi 233.1, 233.4 

2.1.6. Maliye Politikası 261.1, 261.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Rekabetçi Üretim ve 

Verimlilik 
297.1, 297.2, 297.3, 297.4, 297.5, 297.6  

2.2.1.1.1. Güçlü Finansal Yapı 302.1, 302.2, 302.3, 302.5, 302.6, 303.2  

2.2.1.1.2. Yüksek Kurumsal 

Kapasite 

309.1, 309.3, 309.5, 309.6, 309.8, 309.9, 
309.10, 310.1, 311.1, 311.2, 311.3, 311.4,  
311.5, 312.1, 312.2, 312.3, 313.1, 313.2,  
313.8, 313.13, 313.14  

2.2.1.1.3. İş ve Yatırım Ortamı 

320.1, 320.2, 320.3, 321.1, 321.2, 321.3, 
321.4, 321.6, 321.7, 321.8, 322.2, 322.3, 
322.4, 322.5,322.6, 322.7, 322.8, 322.9,  
322.13, 322.14, 322.15, 322.16, 323, 324,  
326.7, 327.1, 327.2, 328.1  
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2.2. REKABETÇİ 
ÜRETIM VE 
VERIMLILIK 

 

2.2.1.1.4. İnsan Kaynağı 330.2, 332.6  

2.2.1.1.5. Lojistik ve Enerji 

Altyapısı 
341.1  

2.2.1.1.6. Dijital Dönüşüm 
344.1, 344.2, 344.3, 344.4, 345.1, 345.2,  
345.3, 345.4, 345.5, 345.6, 346.1, 346.2,  
346.3  

 
2.2.1.1.7. Ar-Ge ve Yenilik 

 

348.1, 349.2, 350.5, 351.2, 351.4, 352.1, 

353.2  

2.2.1.2. Öncelikli  
Sektörler  
2.2.1.2.1. Kimya 

360.1, 360.2, 360.5, 361.1, 361.2  

2.2.1.2.2. İlaç ve Tıbbi Cihaz 365.1, 365.2  

2.2.1.2.3. Elektronik 369.1, 369.2, 370.1, 371.1, 371.2 

2.2.1.2.4. Makine-Elektrikli 

Teçhizat 
375.1, 375.2, 376.1, 376.2, 377.2, 378.2,  
378.3, 379.2, 379.3, 380.1, 380.2  

2.2.1.2.5. Otomotiv 
382.1,382.2, 382.3, 382.4, 382.5, 384.1, 
385.1, 385.2, 385.3, 385.4, 385.5  

2.2.1.2.6. Raylı Sistem Araçları 388.1, 388.2, 389.1, 389.4, 389.5  

2.2.1.3. Diğer İmalat  
Sanayii Sektörleri 

390, 391, 392, 393, 394, 398, 399, 400, 401  

2.2.1.3.3. Ana Metal 
Sanayii 

395, 396, 397 

2.2.3.2. Bilim, Teknoloji 
ve Yenilik 

442.5, 446.1, 447.2  

2.2.3.3. Girişimcilik  
ve KOBİ’ler 

 
449.1, 450.1, 450.2, 450.3, 450.4, 450.5, 
450.6, 450.7, 452.1, 452.2, 452.3, 452.4  

2.2.3.4. Fikri Mülkiyet  
Hakları 

 
456.8, 457.1, 457.2, 458.1,461.3  

 

2.2.3.5. Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
471.1, 471.2, 471.3, 472.1, 472.2, 472.3, 
473.1, 475.2, 481.1  

2.2.3.12. Yönetim  
Danışmanlığı 

534.1, 535.1  

2.4. YAŞANABİLİR 
ŞEHİRLER, 

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ÇEVRE 

2.4.1. Bölgesel  
Gelişme 

669.1, 669.2, 669.3, 669.5, 670.1, 670.2, 
 670.3, 671.1, 672.1 
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YENİ EKONOMİ PROGRAMI (2021-2023) (ORTA VADELİ PROGRAM)  

YENİ DENGELENME, YENİ NORMAL, YENİ EKONOMİ 

Yeni Ekonomi: Program döneminde enflasyon ve cari dengede kırılganlıkları azaltacak teknoloji, 

verimlilik ve rekabet odaklı politikalar hayata geçirilecektir. Salgın sonrası küresel tedarik zincirinde 

ortaya çıkan aksamaları fırsata dönüştürerek ülkemizi üretim ve yatırımda cazibe merkezi haline 

getirecek adımlar atılacaktır. Bu kapsamda yenilikçi, yüksek katma değerli, ihracata dayalı, insan odaklı 

ve kapsayıcı bir kalkınma modeli uygulanacaktır. 

TEMEL DEĞERLER 

Kamu yatırımlarında, On Birinci Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikli imalat sanayi sektörlerine ve bu 

sektörlere yönelik beşerî ve fiziki altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik 

ve enerji gibi yatay alanlar ile tarım, turizm ve savunma sanayi alanlarına öncelik verilecektir.  

BÜYÜME VE İSTİHDAM 

Bu Program ile yenilikçi ve yüksek katma değerli üretim ve ihracat odaklı yeni büyüme modeli 

güçlendirilecektir. 

Sanayide katma değerli üretim kapasitesini artırmak üzere orta-yüksek ve yüksek teknoloji 

seviyesindeki ürünlere yönelik yatırımları teşvik etmek büyüme stratejisinin öncelikleri arasında 

olacaktır. Üretim yapısının verimlilik artışı ve rekabet avantajıyla cari dengeye olumlu katkı sunacak 

şekilde dönüşümü için kritik önem arz eden ve ekonominin diğer alanlarını besleyen merkezi sektörleri 

güçlendirmek için dijitalleşme başta olmak üzere verimlilik artışını sağlayacak tüm gerekli politikalar 

uygulanmaya devam edecektir. Büyümenin istihdam artışı ve bölgesel kalkınmayı getirecek nitelikte 

olmasını sağlamak için bölgelerin altyapı kalitesinin geliştirilmesi, nitelikli insan kaynağı havuzunun 

büyütülmesi ile enerji, ulaşım ve iletişim bağlantılarının güçlendirilmesi faaliyetleri sürdürülecektir. 

Program dönemi boyunca üretimde ithalata bağımlılığı azaltıcı, yerli üreticileri kamu alımlarında 

önceleyici tedbirler ve yatırımlar ile ihracat odaklı üretimin artırılması ve makro-finansal risklerin 

sınırlandırılmasına yönelik eşgüdümlü politika bileşimi sayesinde güçlü ve istikrarlı büyüme 

hedeflenmektedir. 

Büyüme ve Verimlilik ile İlgili Politika ve Tedbirler 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, tespit edilen tüm odak sektörlerde geliştirilerek 

uygulanmaya devam edilecektir. 

Sanayileşme İcra Komitesi kurularak kamu alımları ve politikaları yoluyla üretimin ve teknolojik 

kabiliyetlerin geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Bilişim, biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi Ar-Ge yoğun ve yüksek teknoloji içeren sektörlere yönelik 

ihtisas serbest bölge uygulaması yaygınlaştırılacaktır. 

Büyük veri kaynaklarından ekonomik fayda sağlanmasına yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi 

amacıyla Yapay Zekâ Enstitüsü kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanacaktır. 
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Dışa bağımlılığın yüksek olduğu, kritik öneme sahip sektörlerde yerli ürün ve teknolojiler 

geliştirilmesine yönelik araştırmaları destekleyecek ve koordine edecek Yüksek Teknoloji Platformları 

Çağrısı hayata geçirilecektir. 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) markalaşması, kurumsallaşması, verimlilik artışı ve 

uluslararası piyasalara erişim sağlamaları amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri düzenlenecek, 

dijital dönüşümlerini tamamlamalarına ve yenilikçi iş modelleri geliştirmelerine katkı sağlayacak 

projeler hayata geçirilecektir. 

Verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması, yenilikçi teknolojiler ile imalat sanayinin bütünleşmesinin 

sağlanması amacıyla sanayide dijital dönüşüm desteklenecektir. 

Ülkemizde girişimciliğin gelişimini engelleyen sorunlar tespit edilerek girişimcilik ekosisteminin 

etkinliğinin artırılmasına yönelik çözüm odaklı bütüncül yaklaşımlar geliştirilecektir. 

Küresel boyutta bilinirliğe ve yüksek ekonomik değerlemeye ulaşan teknoloji girişimlerinin sayısı ihtiyaç 

özelinde finanse edilerek artırılacaktır. 

Organize Sanayi Bölgelerinin kurumsal yapılan güçlendirilecek, doluluk oranlarının yükseltilmesine 

dönük çalışmalar yapılacak, altyapı ihtiyaçları ve ulaşıma yönelik sorunları hızla çözülecektir. 

Sanayicinin uygun şartlarda yeni yatırım alanlarına ulaşabilmesi için altyapısı uygun, ulaşım imkânları 

kolay yeni sanayi alanları oluşturulacak ve planlı sanayi alanları dışında kalıp yeni yatırım yapmak 

isteyen sanayicilerimizin sorunlarının hızla çözümü sağlanacak ve yatırımları desteklenecektir. 

Covid-19 salgını ile birlikte önemi daha da artan yeni küresel yatırım eğilimleri analiz edilerek küresel 

yatırım pastasından ülkemizin daha fazla pay alması için Türkiye’nin Uluslararası Doğrudan Yatırım 

Stratejisi hazırlanacaktır. Dönüşüm sürecinde olan küresel yatırım hareketlerinde, ülkemizin 

bölgesindeki pozisyonunu güçlendirecek, yüksek istihdam sağlayacak, ülkemizin dış ticaret açığını 

azaltacak ve ekonomik büyümesine katkı sağlayacak teknoloji ve Ar-Ge yoğun büyük ölçekli yatırımların 

ülkemize kazandırılması için çalışmalar yapılacaktır. 

İllerin ve bölgelerin öne çıkan yatırım fırsatları Kalkınma Ajansları tarafından tespit edilerek 

yatırımcılara yol göstermek amacı ile hazırlanan fizibilite raporları erişime açık bir havuzda 

toplanacaktır. 

Büyümenin Finansmanı ile İlgili Politika ve Tedbirler 

Türk Eximbank ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) fonlama imkânları, başta KOBİ’ler olmak 

üzere ihracatçıların ve ithal ikamesine yönelik yatırım projelerinin finansmanında kullanılacaktır. 

TKYB tarafından Yatırıma Destek Kredisi ile YEP'te önceliklendirilen sektörlerde faaliyet gösteren imalat 

sanayi firmalarının 10 yıla kadar vadeli, TL cinsi kredi ile uygun koşullarda desteklenmesi sağlanacaktır. 

Türkiye Kalkınma Fonu bünyesindeki sermaye yatırım fonları aracılığıyla katma değerli yerli ve yenilikçi 

üretimin desteklenmesi sağlanacaktır. 

KGF uygulamasında ihracat yapan ve ithalatı azaltan KOBİ’ler önceliklendirilecektir. 
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CARİ İŞLEMLER DENGESİ 

Dış Ticaret ile İlgili Politika ve Tedbirler: 

Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği, büyük ölçekli yerli ve yabancı yatırımların yer alacağı, etkin 
yönetişim modeline sahip endüstri ve teknoloji bölgeleri kurulacaktır. 
 
FİNANSAL İSTİKRAR 

Politika ve Tedbirler: 

Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerinin finansmanında yenilikçi sanayi ve teknoloji şirketlerine uygun 
koşullarda ve uzun vadeli finansman imkânlarının sağlanması için girişim sermayesi fonları ve kitle 
tonlaması platformları gibi sermaye piyasası araçlarından etkin bir şekilde faydalanılacaktır. 
 

EYLEM VE PROJELER 

Tablo 11: Yeni Ekonomi Programı (2021-2023) 

 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
YENİ EKONOMİ PROGRAMI (2021-2023) 

Eylem ve Projeler 
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FİNANSAL SİSTEM        
Ülkemizde fikri mülkiyet varlıklarının 
değerleme kapasitesi geliştirilerek ülke 
ekonomisine katkısı artırılacak ve 
üniversitelerde, araştırma kuramlarında 
ve teknoloji geliştirme bölgelerinde 
geliştirilen patentli teknolojilerin 
sanayiye etkin bir şekilde aktarılması 
sağlanacaktır. 

Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakanlığı 

Aralık 
2023 

✓ ✓ ✓ ✓  

YERLİ VE YENİLİKÇİ ÜRETİM        
Ülkemizin test, sertifikasyon, 
belgelendirme ve uygunluk 
değerlendirme alanlarında etkinliğinin 
artırılmasına yönelik olarak Türk 
Standardları Enstitüsünün teknik 
altyapısı güçlendirilecektir. 

Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakanlığı 

Aralık 
2022 

✓ ✓ 

 

✓  
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2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı 

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında, Bakanlığımızın sorumlu olduğu 124 tedbir ve 239 

faaliyet bulunmaktadır. 239 faaliyetten 131'i merkez birimlerimiz, 108’i ise bağlı ve ilgili 

kuruluşlarımızca yerine getirilmektedir.  

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi görevi 13 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yürütülmektedir. 

2020 yılı izleme ve raporlama faaliyetleri Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme Değerlendirme 

Sistemi (CPPİDS) üzerinden gerçekleştirilmiştir. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile 

Bakanlığımız sorumluluğunda yer alan tedbirler kapsamında yürütülen öncelikli proje ve faaliyetler 

aşağıda sıralanmıştır: 

Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesinde üst düzey karar almak üzere Sanayileşme 

İcra Kurulu oluşturulacaktır. 

Teşvik sistemi uygulama etkinliği ile etkililiği açısından gözden geçirilecek, mükerrer teşvik ve destekler 

sadeleştirilecek, katma değerli üretimde rekabet avantajı sağlaması, yatırım dönemine odaklanması, 

esnekliği ve nakit bazlı teşvikleri içermesi sağlanacaktır. Proje bazlı teşvik sistemi ile ülkemize ilk defa 

gelen, stratejik ürünlerin üretilmesini, küresel değer zincirine entegrasyonu sağlayan, teknolojik 

seviyeyi ve ihracatı artıran yatırımlara öncelik verilecektir.  

Bakanlığımız bünyesinde girişim sermayesi kaynağı oluşturulacak, özellikle teknoloji tabanlı girişimlere 

yönelik girişim sermayesi fonları güçlendirilecek, ulusal ve uluslararası yatırımcıların girişim sermayesi 

fonlarına katılım sağlaması için çalışmalar yapılacaktır. 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programına işletme dönemine dair finansman paketleri, ihracat 

destekleri gibi tamamlayıcı unsurlar dâhil edilecek, yatırım projelerine destek sağlanacaktır. Stratejik 

yatırımlar için faiz desteği ve istihdam destekleri avantajlı oran, süre ve tutarlarda uygulanacaktır. 

Orta yüksek, yüksek teknolojili imalat sanayii sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik proje 

teklif çağrılarında On Birinci Kalkınma Planında yer alan sektörlere öncelik tanınacaktır. 

Bölgesel potansiyelleri hayata geçirecek büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere sermaye katkısı 

yapılarak bölgesel girişim sermayesi uygulaması başlatılacaktır. 

Kalkınma Ajansları desteklerinde kurumsallaşma, yenilik yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, kurumsal 

kaynak planlaması, e-ticaret, dijital dönüşüm, dış ticaret ve yalın üretim, temiz üretim, enerji verimliliği 

ile endüstriyel simbiyoz gibi konulara öncelik verilecektir. 

2021-2025 Uygunluk Değerlendirme Strateji Belgesi hazırlanacak, Türk ihraç ürünlerinin üretim 

standardizasyonunun sertifikasyonunda milli kurumların uluslararasılaştırılmasına yönelik uygulamalar 

hayata geçirilecektir. Standardizasyon alanında yürütülen çalışmalara paydaşların etkin katılımını 

sağlamak amacıyla teknik altyapı geliştirilecektir. 

Öncelikli sektör ve gelişme alanları dikkate alınarak oluşturulan planlı sanayi bölgeleri kredi 

mekanizmasıyla desteklenecektir. 
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Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde kapasite geliştirme ve ticarileştirmeye yönelik mekanizmaların 

etkinliği artırılacak ve kapasite geliştirmeye yönelik yeni destek mekanizmaları oluşturulacak, Ar-Ge 

Merkezleri ile işbirlikleri geliştirilerek Teknoparklara danışmanlık desteği sağlanacaktır.  

İhtisas teknoloji geliştirme bölgeleri daha cazip hale getirilecek, bu alanda danışmanlık faaliyetleri 

yürütülecektir. İhtisas Elektronik ve Haberleşme Teknoloji Geliştirme Bölgelerine küme geliştirme 

desteği sağlanacak, ortak kullanıma uygun elektronik test ve analiz laboratuvarları oluşturulacaktır. 

Makine sektörü doğal küme yapılanması envanteri oluşturulacak ve küme geliştirme çalışmaları 

yürütülecektir. 

Türkiye’de otonom ve bağlantılı mobilite uygulamalarına yönelik canlı test ve geliştirme sahası tespit 

edilecek, altyapı ihtiyacının destek fonları ile tamamlanarak kullanıma açılması için girişimlerde 

bulunulacaktır. Mobilite sektörleri sektörel yol haritaları hazırlanacaktır. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte raylı sistem araçlarında envanter çalışması ile talep ve tedarik 

planlaması yapılacaktır. 

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP) geliştirilecektir. 

Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. 

Türkiye'de Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi kapsamında verimsiz elektrik motorlarının 

verimlileri ile değişmesi yolunda piyasa dönüşüm çalışmaları yürütülecektir. 

KOBİ'lerin verimlilik dönüşümünün sağlanması için OSB'lerde Verimlilik Destek Programı 

uygulanacaktır. Verimlilik konusunda uzaktan eğitim platformu kurulacaktır. 

Üreticilerimizin test, muayene, sertifikasyon ihtiyaçları tespit edilerek yerli test ve sertifikasyon 

altyapıları envanteri çıkarılacak, test altyapılarının verimli kullanımını ve ihracata yönelik ihtiyaç 

duyulan test ve muayene altyapılarının belirlenmesini sağlayacak portal ile yükseköğretim ve kamu 

kurumları bünyesindeki araştırma altyapılarına ilişkin envanter oluşturulacaktır. 

Sanayi ve teknoloji bölgelerinin etki değerlendirilmesi yapılacak, yenilikçi uygulamalar geliştirilecektir. 

İmalat ve ihracat odağı niteliğindeki şehirlerin orta-yüksek teknolojili ürünlerde değer zincirlerinin daha 

üst aşamalarına çıkması ve küresel değer zincirleriyle bütünleşmesi için “Üreten Şehirler Programı” 

geliştirilecektir. 

Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu (SDDP) kurumsallaştırılacaktır.  

Öncelikli sektörlerde imalat sanayii firmalarının dijital olgunluk seviyelerini belirlemek ve dijital 

dönüşüm yatırımlarının faydasını ölçmek için dijital olgunluk ölçümleme metodolojisi geliştirilecektir. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetimleri ve dijital teknoloji alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum 

kuruluşlarıyla işbirliği içinde teknoloji tedarikçilerine yönelik bir envanter sistemi tasarlanacaktır. 

Başta KOBİ’ler ve imalat sanayi işletmelerinin veri saklama ve işleme ihtiyaçlarının uygun maliyetlerle 

karşılanmasına yönelik endüstriyel bulut platformu oluşturulması fizibilite çalışmaları 

tamamlanacaktır. 
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Öncelikli sektörler başta olmak üzere araştırma altyapılarının, alanlarına göre kendi aralarında ve 

sanayi ile ulusal ve bölgesel düzeyde işbirliği yapmasına imkân verecek Ar-Ge platformlarının 

oluşturulması sağlanacaktır. 

Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ve patent ile korunan teknolojilerin lisanslama veya 

devir yolu ile Türkiye'de yerleşik firmalara aktarılması sağlanacaktır. 

Büyük firmaların; tedarikçisi KOBİ'lerin, Ar-Ge projelerini yönlendirdiği ve eş-finansman sağladığı bir 

destek programı oluşturulacaktır. 

Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal veya uluslararası firmaların Türkiye'de kuracağı 

öncül Ar-Ge laboratuvarları desteklenecektir. 

Kritik teknolojilerde insan gücü ile özel sektörün teknoloji geliştirme ve adaptasyon yeteneğine ilişkin 

teknolojilerin gelişme potansiyeli ile uzun vadeli arz ve talep dinamiklerini dikkate alan teknoloji yol 

haritaları hazırlanacaktır. 

Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek, Kutup 

Çağrısı kapsamında uygun görülen projeler desteklenecektir. Türk Bilim Üssü Fizibilite Raporu nihai 

hale getirilecektir. 

Türkiye girişim ekosistemi platformu kurulacaktır.  

Uluslararası İstanbul Girişimcilik Programı başlatılacaktır. 

Türkiye Açık Kaynak Platformu kurulacaktır. 

Yönetim danışmanlığı hizmetlerinden daha etkin faydalanılması için kamu kuruluşları bilgilendirilecek, 

yönetim danışmanlığı alanında mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesine yönelik organizasyonel yapı 

ve süreçler belirlenecektir. 

Görece geri kalmış bölgelerde çevresine hizmet verme bakımından merkez olma işlevi taşıyan illerde 

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı uygulanmasına devam edilecektir. 

Sosyal Destek Programı, özellikle toplumun dezavantajlı kesimlerinin üretkenlik ve yetenek gelişimini 

destekleyerek istihdam edilebilirliğini sağlamak üzere sosyal girişimciliği ve sosyal sorumluluk 

faaliyetlerini de teşvik edecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır. 

 

2023 SANAYİ VE TEKNOLOJİ STRATEJİ BELGESİ 

"Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda hazırlanan “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” ile Ülkemizin 

önümüzdeki dönemde sanayi ve teknolojide izleyeceği yol haritası belirlenmiştir.  

İzleyen tabloda 2023 Sanayi ve Teknoloji Hedeflerine yer verilmiştir. 
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Tablo 12: 2023 Sanayi ve Teknoloji Hedefleri 

2023 SANAYİ VE TEKNOLOJİ HEDEFLERİ 

1. Son 10 yılda imalat sanayisinin Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) içindeki oranı ortalama %16,5 
olarak, 2018 yılında ise %19,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın 5 yıllık ortalamasının %20 
olması ve 2023 yılında %21’e ulaşması hedeflenmektedir. 

2. Sanayinin yenilikçiliğini ve gelişmişliğini ölçmek için kullanılan bir gösterge, sanayide çalışan işçi 
başına sanayinin ürettiği katma değerdir. Türkiye için bu değer 2018 yılında 28.000 ABD Doları 
olarak hesaplanmıştır. 2023 yılında bu değerin, %25 artış ile 35.000 ABD Dolarına çıkarılması 
hedeflenmektedir. 

3. İmalat sanayi ihracatı 2018 yılında 158,8 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup 2023 
yılında bu değerin %34 artış ile 210 milyar ABD Dolarına çıkarılması hedeflenmektedir. 

4. İmalat sanayi ihracatında orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin payı 2018 yılında sırası ile 
%36,4 ve %3,2 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranların 2023 yılına kadar sırası ile %44,2 ve %5,8’e 
çıkarılması hedeflenmektedir. 

5. 2019 yılında %1,06 olan Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki oranının 2023’te %1,8’e 
çıkarılması hedeflenmektedir. 

6. Türkiye’de Ar-Ge insan kaynağı 2019 yılında tam zaman eşdeğeri cinsinden 182 bin, araştırmacı 
sayısı 135 bindir. Bu rakamların 2023 yılında sırası ile 300 bin ve 200 bine çıkarılması 
hedeflenmektedir. 

7. Avrupa Birliği tarafından hazırlanan Ar-Ge Liderlik Tablosu’nda (R&D Scoreboard) 2018 yılında 
en çok Ar-Ge harcaması yapmış 2.500 firma içerisinde Türkiye’den 4 firma bulunmaktadır. Bu 
rakamın kademeli olarak artırılarak 2023 yılına kadar Türkiye’den 23 firmanın dünyada en çok 
Ar-Ge harcaması yapan 2.500 firma arasında yer alması hedeflenmektedir. 

8. Türkiye’de profesyonel yazılım geliştirici sayısının 2018 yılında 140 bin civarında olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu sayı Almanya ve İngiltere’de yaklaşık 850 bin, Fransa’da 500 bin, Rusya’da 400 
bin, Polonya’da 250 bin, Ukrayna’da ise 200 bin civarındadır. Dijital dönüşüm için gereken 
yazılım geliştirme yetenek kapasitesinin Türkiye’de 2023 yılına kadar 500 bin kişiyi geçmesi 
hedeflenmektedir. 

9. 2018 yılında girişim yatırımları ve melek yatırımlar toplamı ABD ve Çin’de yaklaşık 100 milyar 
ABD doları seviyesindeyken, Hindistan ve Birleşik Krallık’ta 8, Almanya’da 6 milyar ABD Doları 
civarında gerçekleşmiştir. Türkiye’de ise bu yatırımlar aynı yıl için 60 milyon ABD Doları 
seviyesindedir. 2023 yılına kadar Türkiye’de teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırım 
büyüklüğünün 5 milyar Türk Lirasına ulaşması amaçlanmaktadır. 

10. Geleneksel ürün ve hizmetler, sensörler, nesnelerin interneti, yapay zekâ, robotik, bulut bilişim 
gibi yıkıcı teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte yerini akıllı ürün ve hizmetlere bırakmaktadır. 
Türkiye’nin bu dönüşümde yıkıcı teknoloji alanlarından en az birinde, dünya lideri pazar payına 
veya marka değerine sahip en az 23 akıllı ürün çıkarması hedeflenmektedir. 

11. Girişim seviyesinden 1 milyar ABD Doları ve üzeri değerlemeye ulaşan şirketler uluslararası 
alanda “Unicorn” olarak adlandırılmaktadır. Dünya genelinde bu büyüklüğü aşan özel 
sermayeli girişimlerin %40’ı Çin ve %40’ı ABD merkezlidir. Toplamda 300’e yakın şirketin bu 
ülkelerde bulunduğu görülmektedir. 1 milyar ABD Doları değerlemesini aşan Turcorn - Türk 
teknoloji girişimi sayısının 2023’e kadar en az 10 olması hedeflenmektedir. 

12. Teknolojilerde olduğu gibi kamu hizmetlerinde de farklı bakanlık ve birimlerin birlikte 
çalışması; kamudan hizmet alan vatandaşa çözüm odaklı ve proaktif bir yaklaşımla her 
kanaldan aynı bilgi ve hızla destek olması gerekmektedir. Sanayi ve teknoloji konularında 
sanayici, tedarikçi, girişimci, araştırma altyapıları ve üniversitelere “paydaş odaklı” bir 
yaklaşımla tek noktadan destek ve hizmet sunmak için ilk muhatabı Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı olacak şekilde yeni mekanizma ve yapılar kurgulanması, süreçlerin revize edilerek 
verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır. 
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

 

A. Mali Bilgiler 

 

A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları 

Bakanlığımıza 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 7.939.333.000 TL ödenek tahsis 
edilmiştir. Yıl içerisinde gerçekleştirilen bütçe işlemleri ile 10.206.687.904 TL olarak gerçekleşen 
ödeneğin %96,90’ı olan 9.890.366.374 TL yılsonu itibarıyla harcamaya dönüşmüştür. 

 

 
Şekil 2: 2020 Yılı Harcama Dağılımı  
  
      
Harcamaya dönüşen 9.890.366.374 TL’den; 

 

 

-%3,27’si Personel Giderleri, 

-%0,52’si Sosyal Güvenlik 

Kurumlarına Devlet Primi 

Giderleri, 

-%0,51’si Mal ve Hizmet Alım 

Giderleri, 

-%53,02’i Cari Transferler, 

-%0,25’ü Sermaye Giderleri, 

-%31,44’i Sermaye Transferleri, 

-%7,89’sı Borç Verme  

olarak gerçekleşmiştir. 

 

 
 
Tablo 13: 2020 Mali Yılı Harcamaları Fonksiyonel Dağılımı 

 

Kodu Açıklama 
Kurum Başlangıç 

Ödeneği 
Yılsonu Bütçe 

Ödeneği 
Harcama 

1 Genel Kamu Hizmetleri 5.924.257.000 6.787.320.185 6.763.933.573 

2 Savunma Hizmetleri 3.833.000 3.269.200 3.235.021 

4 Ekonomik İşler ve Hizmetler 2.011.197.000 3.416.052.519 3.123.178.131 

7 Sağlık Hizmetleri 46.000 46.000 19.649 

Genel Toplam 7.939.333.000 10.206.687.904 9.890.366.374 

 
 
 

PERSONEL 

GİDERLERİ

%3,27

SOSYAL GÜV. 

KURUM.DEVLET 

PRİMİ GİD.…

MAL VE HİZMET 

ALIMI

%0,51

CARİ TRANSFERLER

%53,02

SERMAYE 

GİDERLERİ

%0,25

SERMAYE 

TRANSFERLER

İ %31,44

BORÇ VERME

%7,89
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Tablo 14: 2020 Mali Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması İcmal Tablosu 

 

I II

PERSONEL GİDERLERİ 329.848.000 53.927.778 53.836.278 4.787.000 334.726.500 333.699.484 99,69

1 Memurlar 292.757.000 46.626.978 42.694.078 169.000 296.858.900 296.846.429 100,00

2 Sözleşmeli  Personel 20.795.000 2.296.600 6.138.000 4.268.000 21.221.600 21.209.925 99,94

3 İşçiler 15.314.000 5.004.200 5.004.200 350.000 15.664.000 15.638.007 99,83

4 Geçici Personel 35.000 35.000 5.123 14,64

5 Diğer Personel 947.000 947.000 0 0,00

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA  DEVLET PRİMİ GİD. 53.264.000 6.876.084 6.967.584 3.000 53.175.500 53.051.171 99,77

1 Memurlar 46.796.000 4.380.684 4.574.384 46.602.300 46.591.763 99,98

2 Sözleşmeli  Personel 3.085.000 1.249.200 1.147.000 1.000 3.188.200 3.180.134 99,75

3 İşçiler 3.382.000 1.246.200 1.246.200 2.000 3.384.000 3.279.274 96,91

4 Geçici Personel 1.000 1.000 0 0,00

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 41.840.000 5.541.045 4.560.445 14.400.000 57.220.600 51.776.139 90,49

2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 10.140.000 2.829.280 322.680 1.850.000 14.496.600 14.185.499 97,85

3 Yolluklar 6.757.000 553.865 2.891.665 4.419.200 2.859.489 64,71

4 Görev Giderleri 519.000 53.000 53.000 519.000 297.950 57,41

5 Hizmet Alımları 22.021.000 1.553.315 942.315 11.750.000 34.382.000 31.663.108 92,09

6 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 859.000 151.385 211.385 799.000 592.645 74,17

7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gid. 1.185.000 390.200 109.600 800.000 2.265.600 1.919.522 84,72

8 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri 359.000 10.000 29.800 339.200 257.926 76,04

9 Tedavi ve Cenaze Giderleri

CARİ TRANSFERLER 4.630.590.000 178.915.985 88.833.000 189.813.600 959.000.000 5.667.525.385 5.411.937.552 95,49 229.531.174

2 Hazine Yardımları 3.437.711.000 216.000.000 3.653.711.000 3.632.189.000 99,41

3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 2.506.000 1.026.600 1.479.400 1.416.260 95,73

4 Hane Halkına Yapılan Transferler 1.188.552.000 178.915.985 87.337.000 187.337.000 735.000.000 2.002.467.985 1.769.114.541 88,35 229.531.174

6 Yurtdışına Yapılan Transferler 1.821.000 1.496.000 1.450.000 8.000.000 9.867.000 9.217.751 93,42

SERMAYE GİDERLERİ 59.810.000 7.835.000 18.139.000 4.200.000 24.400.000 29.306.000 25.944.791 88,53

1 Mamul Mal Alımları 6.800.000 536.000 200.000 7.136.000 6.641.146 93,07

2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 11.952.000 6.339.000 13.603.000 4.688.000 3.509.371 74,86

3 Gayri Maddi Hak Alımları 11.000.000 210.000 11.210.000 11.192.825 99,85

4 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması 3.786.000 4.200.000 414.000 411.440 99,38

5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 10.000 10.000 0,00

7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 5.647.000 550.000 550.000 5.647.000 4.018.909 71,17

9 Diğer sermaye Giderleri 24.401.000 200.000 24.400.000 201.000 171.100 85,12

SERMAYE TRANSFERLERİ 2.608.564.000 18.547.278 18.045.278 644.937.585 24.400.000 32.000.000 3.246.403.585 3.208.746.232 98,84

1 Yurtiçi Sermaye Transferleri 2.594.564.000 2.910.278 6.045.278 644.937.585 24.400.000 32.000.000 3.228.766.585 3.191.246.232 98,84

2 Yurtdışı Sermaye Transferleri 14.000.000 15.637.000 12.000.000 17.637.000 17.500.000 99,22

BORÇ VERME 215.417.000 196.386.535 86.584.535 493.111.334 818.330.334 805.211.005 98,40

1 Yurtiçi Borç Verme 204.417.000 196.386.535 86.584.535 493.111.334 807.330.334 805.211.005 99,74

2 Yurtdışı Borç Verme 11.000.000 11.000.000 0,00

7.939.333.000 178.915.985 377.946.720 377.946.720 2.120.438.919 24.400.000 56.400.000 10.206.687.904 9.890.366.374 96,90 229.531.174

2020 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI İCMAL TABLOSU

Ekonomik
YILSONU

BÜTÇE GİDER TÜRLERİ
 Başlangıç 

Ödeneği

Geçen Yıldan 

Devredilen 

Ödenek

Toplam Ödenek Harcama

Harcamanın 

Toplam 

Ödeneğe 

Oranı (%)

Ertesi Yıla 

Devredilen 

Ödenek

BÜTÇE İŞLEMLERİ

Yedek Ödenekten 

Aktarmalarla 

Eklenen

Yedek 

Ödeneğe 

Düşülen

Kurum Dışı 

Aktarmalarla 

Eklenen

Kurum İçi 

Aktarmalarla 

Eklenen

Kurum Dışı 

Aktarmalarla 

Düşülen

06

07

08

TOPLAM

05

Kurum İçi 

Aktarmalarla 

Düşülen

03

01

02
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Tablo 15:2020 Mali Yılı Kurumsal ve Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Birim Ödenek ve Harcama Durumları

ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA ÖDENEK HARCAMA

26.00.00.02 ÖZEL KALEM 4.914.400 3.966.550 491.800 491.251 2.005.700 1.159.279 7.411.900 5.617.080

26.00.00.20
REHBERLİK VE TEFTİŞ

BAŞKANLIĞI
9.202.000 9.201.107 1.149.000 1.148.315 496.200 462.464 10.847.200 10.811.887

26.01.00.04
YÖNETİM HİZMETLERİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
24.904.361 24.875.271 4.814.063 4.706.031 17.563.316 17.215.678 1.049.000 1.048.126 5.993.000 3.899.353 54.323.740 51.744.459

26.01.00.05
PERSONEL DAİRESİ

BAŞKANLIĞI (MÜLGA)
1.669.139 1.669.139 270.437 270.436 18.284 18.283 1.957.860 1.957.858

26.01.00.10
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ

BAŞKANLIĞI
5.674.200 5.673.816 908.000 906.951 4.500.000 4.472.791 17.260.000 17.233.848 28.342.200 28.287.407

26.01.00.23
STRATEJİ GELİŞTİRME

BAŞKANLIĞI
7.049.400 7.048.731 1.058.600 1.058.093 40.000 6.277 3.594.903.000 3.577.822.000 2.085.298.585 2.085.049.585 5.688.349.585 5.670.984.686

26.01.00.24
HUKUK HİZMETLERİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3.185.200 3.184.978 495.400 495.341 442.000 225.919 4.122.600 3.906.238

26.01.00.25
BASIN VE HALKLA

İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
396.600 395.181 69.000 68.487 232.000 135.944 697.600 599.611

26.01.00.62 İL MÜDÜRLÜKLERİ 159.096.000 159.061.800 27.326.800 27.324.290 18.783.000 18.496.410 401.400 352.010 750.000 719.679 206.357.200 205.954.189

26.01.30.00
SANAYİ GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ
23.347.400 23.346.072 3.150.200 3.149.633 682.000 528.880 10.000 1.250 27.189.600 27.025.835

26.01.31.00
AR-GE TEŞVİKLERİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15.721.000 15.720.064 2.214.400 2.213.413 4.948.000 3.920.938 244.751.985 15.220.811 125.000 97.089.722 62.284.816 364.850.107 99.360.041

26.01.32.00
SANAYİ BÖLGELERİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15.071.200 15.069.638 2.275.000 2.273.102 655.200 632.725 623.000 582.540 4.835.278 4.833.804 707.330.334 705.211.005 730.790.012 728.602.815

26.01.33.00

METROLOJİ VE

STANDARDİZASYON

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(MÜLGA)

3.784.383 3.784.275 598.379 597.680 37.171 37.169 4.419.933 4.419.124

26.01.34.00

METROLOJİ VE SANAYİ

ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

16.324.417 16.321.677 2.400.021 2.399.303 1.197.829 328.965 3.250.000 3.027.882 23.172.267 22.077.827

26.01.35.00

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ

İLİŞKİLER GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ

13.471.200 13.470.274 1.811.400 1.809.871 417.000 149.633 417.000 416.734 69.001.000 66.536.027 85.117.600 82.382.540

26.01.35.63 YURT DIŞI TEŞKİLATI 100.000 100.000

26.01.37.00

TEŞVİK UYGULAMALARI

VE YABANCI SERMAYE

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

17.774.000 17.772.768 2.535.000 2.534.186 397.500 346.241 1.746.215.000 1.742.433.538 11.000.000 1.777.921.500 1.763.086.734

26.01.38.00
KALKINMA AJANSLARI

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8.530.600 8.529.906 1.068.000 1.067.471 528.400 384.321 58.828.000 54.382.000 2.369.000 1.572.913 974.542.000 974.542.000 1.045.866.000 1.040.478.610

26.01.39.00
MİLLİ TEKNOLOJİ GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ
1.330.000 1.328.430 173.000 171.022 229.000 59.531 11.500.000 11.460.065 100.000.000 100.000.000 113.232.000 113.019.048

26.01.40.00

STRATEJİK

ARAŞTIRMALAR VE

VERİMLİLİK GENEL

3.281.000 3.279.808 367.000 366.294 3.948.000 3.194.689 6.200.000 5.773.135 2.186.000 1.936.458 15.637.000 15.500.000 31.619.000 30.050.384

334.726.500 333.699.484 53.175.500 53.051.171 57.220.600 51.776.139 5.667.525.385 5.411.937.552 29.306.000 25.944.791 3.246.403.585 3.208.746.232 818.330.334 805.211.005 10.206.687.904 9.890.366.374

2020 MALİ YILI KURUMSAL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK VE HARCAMA DURUMLARI

Kurumsal Birm adı

PERSONEL GİDERLERİ
SOS. GÜV .KUR DEV. PİR.

GİD.

MAL VE HİZMET ALIM

GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME

TOPLAM

TOPLAM

01 02 03 05 06 07 08 2020
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Tablo 16: 2020 Yılı Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri ve Borç Verme Ödenekleri 

 

EKONOMİK

I. DÜZEY
HARCAMA BİRİMİ SEKTÖR PROJE ADI 2020 KBÖ

2020 TOPLAM 

ÖDENEK

2020 

HARCAMA

İmalat.-Kobi ve Giriş. Hizmet Bina Onarımı (ve Ek Hizmet Binaları Onarımı)  5.000.000 4.450.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. Ek Hizmet Binası Etüd Projesi  YENİ 0 0

Konut Lojman Onarımı  447.000 447.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. Bakanlık Hizmet Binası (Yapım) 10.000 10.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. Büro Mefruşatı ve Demirbaş Alımı (Yeni Hizmet Binası)  1.000.000 1.086.000 600.123

İmalat.-Kobi ve Giriş. Taşıt Alımı  0 0

İmalat.-Kobi ve Giriş. İl Müd. Bakım Onarım  200.000 750.000 719.679
DKH/Sos.-Kobi ve Giriş. Bayburt Kamulaştırma
İmalat.-Kobi ve Giriş. Merkez Birimler ve İl Müdürlükleri Donanım Alımı 1.050.000 9.610.000

İmalat.-Kobi ve Giriş.
Piyasa Gözetimi ve Denetimi  İçin Donanım Alımı (2021 ADI Merkez Birimler ve İl 

Müdürlükleri TABLET Alımı)
500.000 500.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. Yazılım/Lisans Alımı/Uzatımı 2.000.000 2.000.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. SANAYİ.NET Uygulama Programları Yeni Geliştirmeler 0 0

İmalat.-Kobi ve Giriş. Elektronik Belge Yönetim Sistemi 300.000 300.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. 0 0

İmalat.-Kobi ve Giriş. Sistem-Yazılım Hizmet Alımı 700.000 700.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. Kat Yazıcıları Alımı 500.000 500.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. Santral Gün. Lisans. IP Telefon Cihazı Alımı 650.000 650.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. E - Yatırım Teşvik ve Yabancı Sermaye Sistemi (2021ADI E-TUYS Geliştirilmesi) 1.500.000 1.500.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminin (KAYS) Geliştirilmesi 1.500.000 1.500.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. Endüstri Bölgeleri  ve Endüstri Bölgeleri İhtyaçlarının Tespiti (Muhtelif ,Ceyhan Enerji İhtisas) Etüd  1.989.000 8.000

Kamulaştırma Endüstri Bölgeleri Kamulaştırma 0 414.000 411.440

İmalat.-Kobi ve Giriş. OSB Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi (YENİ) 1.000.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. Küme Kapasite Geliştirme ve Destek Programı (Kümelenme) 1.000 201.000 171.100

DKH/Sosyal-Tekn.Araş. Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİ)  255.000 125.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. Küme Kapasite Geliştirme ve Destek Programı (Kümelenme)  ar ge

DKH/Sosyal-Tekn.Araş. Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi  24.400.000 0

METROLOJİ VE SANAYİ ÜRÜNLERİ GENEL 

MÜD.
İmalat.-Kobi ve Giriş. Bölge Laboratuvarlarının Rehabilitasyonu ve İyileştirilmesi Projesi 100.000 0

İmalat.-Kobi ve Giriş. Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri Araştırma ve Etki Analizleri  (Yenilikçi) 1.500.000

İmalat.-Kobi ve Giriş.
Girişimci Bilgi Sistemi'nin Geliştirilmesi(1,5m) (Veriye Dayalı Karar Alma ve Analitik 

Model. Sis. YENİ+Sanayi ve Teknoloji Açık Veri Platformu Kur. YENİ)
1.500.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Haritalarının Hazırlanması Projesi 500.000

İmalat.-Kobi ve Giriş.
Verimlilik Akademisi Projesi (Verimlilik Uzaktan Eğitim Platformunun hazırlanması 1 m

+Verimlilik Belgelendirme Sistem Kurulumu YENİ 1.5 milyn)
500.000

İmalat/Stand.ve Kalite Ulusal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Veri Tabanının Geliştirilmesi  1.339.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. Verimlilik Uzaktan Eğitim Platformunun hazırlanması 1 m 1.000.000

KALKINMA AJANSLARI G.M. İmalat.-Kobi ve Giriş. Araştırma Giderleri 2.369.000 2.369.000 1.572.913

TOPLAM 59.810.000 29.306.000 25.944.791

11.192.824

Siber Güvenlik İzleme ve İdare Merkezi Kurulumu 

0
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YÖNETİM HİZMETLERİ G.M.

AR-GE TEŞVİKLERİ GENEL MÜD.

SANAYİ BÖLGELERİ GENEL MÜD.

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE VERİMLİLİK 

GEN MÜD

1.936.4592.186.000

3.299.230

6.041.023

YÖNETİM HİZMETLERİ G.M..(İL MÜD.)

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
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EKONOMİK

I. DÜZEY
HARCAMA BİRİMİ SEKTÖR PROJE ADI 2020 KBÖ

2020 TOPLAM 

ÖDENEK

2020 

HARCAMA

İmalat.-Kobi ve Giriş. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 100.000.000 97.089.722 62.284.816

İmalat.-Kobi ve Giriş. Küme Kapasite Geliştirme ve Destek Prog. (Kümelenme)  60.000 2.835.278 2.833.804

İmalat.-Kobi ve Giriş. OSB Teknoloji Geliştirme Projesi 2.000.000 2.000.000 2.000.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. OSB'lerde Bedelsiz Arsa Tahsisi  3.000.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. IPA-Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı (Yeni) (IPA II) 69.000.000 69.000.000 66.536.027

İmalat.-Kobi ve Giriş. IPA-Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı 1.000 1.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. Uygulamalı KOBİ Verimlilik Eğitim Merkezi Projesi (Model Fabrika) 8.000.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. Yenilik Merkezleri Projesi 4.000.000

TÜBİTAK ------- (Hazine Yardımları) 1.476.030.000 2.069.967.585 2.069.967.585

TÜBA ----------- (Hazine Yardımları) 869.000 869.000 869.000

KOSGEB ------- (Hazine Yardımları) 13.462.000 13.462.000 13.462.000

Uzay Ajansı ----- (Hazine Yardımları) 1.000.000 1.000.000 751.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. Kalkınma Ajansları 331.755.000 381.755.000 381.755.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. Cazibe Merkezleri 119.945.000 129.945.000 129.945.000

GAP Bölge Kalkınma İdaresi ------- (Hazine Yardımları) 42.848.000 42.848.000 42.848.000

DAP Bölge Kalkınma İdaresi ------- (Hazine Yardımları) 82.142.000 82.142.000 82.142.000

KOP Bölge Kalkınma İdaresi ------- (Hazine Yardımları) 108.914.000 108.914.000 108.914.000

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi ---- (Hazine Yardımları) 79.515.000 62.915.000 62.915.000

DKH-Sos-Sosyal İçerme Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı  (SOGEP) 166.023.000 166.023.000 166.023.000

Teknoloji ve İnovasyon Fonu YENİ 15.637.000 15.500.000

TOPLAM 2.608.564.000 3.246.403.585 3.208.746.232

İmalat.-Kobi ve Giriş. Organize Sanayi Bölgesi 65.000.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. OSB Dış Proje Kredileri

İmalat.-Kobi ve Giriş. Küçük Sanayi Sitesi  54.412.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. Ergene Havzası OSB Projeleri 65.000.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. Rize KSS Dönüşümü  2.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. Kastamonu KSS Dönüşümü  1.000

Samsun KSS Dönüşümü 1.000

Tokat KSS Dönüşümü 1.000

İmalat.-Kobi ve Giriş. OSB Kamulaştırma İşlemleri  20.000.000 187.017.535 185.816.254

TEŞVİK UYG. VE YAB. SER. G.M. Maliye Bakanlığı Yurtdışı borç verme (Kıbrıs) 11.000.000 11.000.000

MİLLİ TEKNOLOJİ G.M. Mlli Teknoloji Hamlesi (Teşvik Uyg. GM den aktarıldı) 100.000.000 100.000.000

TOPLAM 215.417.000 818.330.334 805.211.005
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SANAYİ BÖLGELERİ GENEL MÜD.

KALKINMA AJANSLARI G.M.

STRATEJİ GELİŞTİRME BŞK.

SANAYİ BÖLGELERİ GENEL MÜD.

AVRUPA BİRLİĞİ GEN.MÜD. (IPA)

AR-GE TEŞVİKLERİ GENEL MÜD.

520.312.799 519.394.751
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2020 Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması İcmal Tablosunda da gösterildiği gibi 
Bakanlığımızca yapılan bütçe giderlerinin türleri, ödenekleri ve harcama tutarları aşağıdaki gibi 
gerçekleşmiştir. 

“01 Personel Giderleri” için Bakanlık bütçesine 329.848.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.  

Yıl içerisinde yedek ödenekten aktarmalarla 4.787.000 TL, kurum içi aktarmalarla 53.927.778 TL ödenek 

eklenmiş; buna karşılık kurum içi aktarmalarla da 53.836.278 TL düşülmüş olup toplam ödenek 

334.726.500 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin %99,69’u olan 333.699.484 TL yılsonu itibarıyla 

harcamaya dönüşmüştür. 

“02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için Bakanlık bütçesine 53.264.000 TL ödenek 

tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yedek ödenekten aktarmalarla 3.000 TL, kurum içi aktarmalarla 

6.876.084. TL ödenek eklenmiş; buna karşılık kurum içi aktarmalarla da 6.967.584 TL düşülmüş olup 

toplam ödenek 53.175.500 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin %99,77’si olan 53.051.171 TL yılsonu 

itibarıyla harcamaya dönüşmüştür.  

“03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için Bakanlık bütçesine 41.840.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl 

içerisinde yedek ödenekten aktarmalarla 14.400.000 TL,  kurum içi aktarmalarla 5.541.045 TL ödenek 

eklenmiş; buna karşılık kurum içi aktarmalarla da 4.560.445 TL düşülmüş olup toplam ödenek 

57.220.600 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin %90,49’u olan 51.776.139 TL yılsonu itibarıyla 

harcamaya dönüşmüştür. 

“05 Cari Transferler” için Bakanlık bütçesine 4.630.590.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde, 

kurum içi aktarmalarla 88.833.000 TL, yedek ödenekten aktarmalarla 959.000.000 TL, Yılı Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanununa göre devren ödenek kaydedilen 178.915.985 TL olmak üzere toplam 

1.226.748.985 TL ödenek eklenmiştir. Buna karşılık kurum içi aktarmalarla da 189.813.600 TL ödenek 

düşülmüş olup toplam ödenek 5.667.525.385 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin %95,49’u olan 

5.411.937.552 TL yılsonu itibarıyla harcamaya dönüşmüştür. Harcanamayan 229.531.174 TL’lik 

ödeneğin ise Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca Bakanlığımız 2021 yılı bütçesine devren ödenek 

kaydedilmesi söz konusudur.   

“06 Sermaye Giderleri” için Bakanlık bütçesine 59.810.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde, 

kurum içi aktarmalarla 7.835.000 TL, yedek ödenekten aktarmalarla 4.200.000 TL, ödenek olmak üzere 

toplam 12.035.000 TL ödenek eklenmiştir.  Buna karşılık kurum içi aktarmalarla da 18.139.000 TL ve 

kurum dışı aktarmalarla 24.400.000 TL ödenek düşülmüş olup toplam ödenek 29.306.000 TL olarak 

gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin %88,53’ü olan 25.944.791 TL yılsonu itibarıyla harcamaya dönüşmüştür. 

“07 Sermaye Transferleri” için Bakanlık bütçesine 2.608.564.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl 

içerisinde, kurum içi aktarmalarla 18.547.278 TL, yedek ödenekten aktarmalarla 644.937.585 TL, kurum 

dışı aktarmalarla 24.400.000 TL ödenek olmak üzere toplam 687.884.863 TL ödenek eklenmiştir.  Buna 

karşılık kurum içi aktarmalarla da 18.045.278 TL ve kurum dışı aktarmalarla 32.000.000 TL ödenek 

düşülmüş olup toplam ödenek 3.246.403.585 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin %98,84’ü olan 

3.208.746.232 TL yılsonu itibarıyla harcamaya dönüşmüştür.  
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“08 Borç Verme” için Bakanlık bütçesine 215.417.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.  Yıl içerisinde, kurum 

içi aktarmalarla 196.386.535 TL ve yedek ödenekten aktarmalarla 493.111.334 TL olmak üzere toplam 

689.497.869 TL ödenek eklenmiştir.  Buna karşılık kurum içi aktarmalarla da 86.584.535 TL ödenek 

düşülmüş olup toplam ödenek 818.330.334 TL olarak gerçekleşmiştir.  Bu ödeneğin %98,40’ı olan 

805.211.005 TL yılsonu itibarıyla harcamaya dönüşmüştür. 

 

Şekil 3: Son Beş Yıl Ödenek Harcama Durumu Grafiği 

 
 
 
A.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 539’uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü ile genel bütçe 
kapsamındaki kamu idarelerine temel mali tablolardan “Bilanço”, “Faaliyet Sonuçları Tablosu”, Öz 
Kaynak Değişim Tablosu” ve “Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu” hazırlama 
yükümlülüğü getirilmiştir. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki söz konusu temel mali tablolar, 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca yönetilen Kamu Muhasebe ve Bilişim Sisteminden (KBS) hesap dönemi 
kapandıktan sonra alınabilmektedir. 5018 sayılı Kanuna göre ise hesap döneminin kapatılması bütçe 
giderleri dışındaki işlemler açısından Mart ayı sonuna kadar uzayabildiğinden hâlihazırda da hesap 
dönemi kapanmadığından Bakanlığımıza ait temel mali tablolar KBS’den alınamamış, dolayısıyla 
Faaliyet Raporuna eklenememiştir. 
 
Diğer taraftan, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 313’üncü maddesi ile Merkezi Yönetim 
Muhasebe Yönetmeliğinin 538 inci maddelerinde yer alan hükümler uyarınca Bakanlığımız İnternet 
sayfasında kamuoyuna ayrıca sunulmaktadır. Bu kapsamda, Bakanlığımız 2019 yılı temel mali tabloları 
KBS’den alınarak İnternet sayfamızda kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup 2020 hesap döneminin 
kapanmasını müteakip Bakanlığımız 2020 yılı temel mali tabloları da süresi içinde İnternet sayfamızda 
kamuoyuyla paylaşılacaktır. 
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A.3. Mali Denetim Sonuçları 

Bakanlığımız bütçesi çerçevesinde yapılan tüm harcamalar, iç ve dış denetime tabidir. Bu mali 
kontroller harcama öncesi ve harcama aşamasında yapılan kontroller ile TBMM adına Sayıştay 
Başkanlığınca gerçekleştirilen harcama sonrasında yapılan mal ve hesap denetimleridir. Her mali yılın 
sonunda, geçmiş yılın bütçe harcamalarına ilişkin “Kesin Hesap Kanun Tasarısı” müteakip yıl bütçesi ile 
birlikte görüşülmek üzere TBMM’ye sunulmakta ve yasalaşmaktadır. Bakanlığımıza ait hesaplar 6085 
sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmektedir. Sayıştay Başkanlığınca 
Bakanlığımız 2020 yılı hesaplarının denetimine devam edildiğinden henüz Bakanlığımıza intikal etmiş 
bir denetim raporu bulunmamaktadır. 
 
Bakanlığımız 2019 yılı hesapları üzerine yürütülen denetimler sonucunda 2019 yılı Taslak İdare Denetim 
Raporu hazırlanmış ve 2020/Mayıs ayı içerisinde Bakanlığımıza ulaşmıştır. Taslak Denetim Raporuna 
ilişkin görüş ve cevaplarımız 2020/Haziran ayında ve mevzuatta belirlenen süre içerisinde 
Sayıştay Başkanlığına iletilmiştir. Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan ve www.sayistay.gov.tr İnternet 
sitesinde “Raporlar/Kamu İdareleri Denetim Raporları/Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu 
İdareleri/2019” bölümünde yayımlanan Bakanlığımız 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu”nun, “A. 
Denetim Görüşünün Dayanakları” bölümünde beş, “B. Denetim Görüşünü Etkilemeyen Tespit ve 
Değerlendirmeler” bölümünde de iki adet bulguya yer verilmiştir. 
 
A.4. Diğer Hususlar 

 
Mülkiyeti Bakanlığımıza ait olan araçlar ile kiralanan araçlara ilişkin bilgilere izleyen tablolarda yer 

verilmiştir. 

 

Taşıt Durumu 

Tablo 17: Mülkiyeti Bakanlığa Ait Olan Araçlar (31.12.2020 tarihi itibarıyla) 
 

Cinsi Merkez Taşra Toplam 

Otomobil 12 103 115 

Otobüs 2 0 2 

Kamyonet 11 115 126 

Kamyon 0 10* 10* 

Toplam 25 218 243 

 
*2020 Nisan ayında TSE’ye devredilmiştir. 

 
Tablo 18: Kiralanan Araçlar (31.12.2020 tarihi itibarıyla) 
 

Cinsi Merkez Taşra Toplam 

Otomobil 24 5 29 

Kamyonet 1 67 68 

Toplam 25 72 97 

 

 

 
 

http://www.sayistay.gov.tr/
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Tablo 19: Yıllar İtibarıyla Merkez Birimleri Giderleri 
 
 

 
 
*2018 yılı su tüketim verisi, Bakanlık hizmet binalarında bulunan elektronik kartlı sayaçlara alınan su 
miktarına göre hesaplanmıştır. 2019 ve 2020 yılları verileri ise bu yıllarda tüketilen su miktarını 
içermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gider Türü Birim 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Personel Sayısı Adet 1.848 1.823 1.818 

Elektrik Tüketim Miktarı  kw/saat 4.953.022 4.910.419 3.774.102 

Kişi Başı Elektrik Tüketim Miktarı  kw/saat 2.680 2.693 2.075 

Su Tüketim Miktarı * m3 1.607 37.295 27.620 

Kişi Başı Su Tüketim Miktarı  m3 0,87 20,45 15,19 

Doğalgaz Tüketim Miktarı  m3 510.767 606.698 590.424 

Kişi Başı Doğalgaz Tüketim Miktarı  m3 276 333 325 

Telefon Gideri  TL 355.823 297.651 9.397 

Kişi Başı Telefon Gideri  TL 193 163,3 5,16 

İnternet Gideri  TL 135.201 72.638 289.016 

Geniş Alan Ağı Bütünleşik İletişim Hizmeti TL 5.947.000 4.907.486 3.525.530 

Kişi Başı Bütünleşik İletişim Hizmeti TL 3.218 1.295 910 

Satın Alınan Taşıtların Sayısı  Adet - - - 

Satın Alınan Taşıtların Gideri TL - - - 

Kiralanan Taşıtların Sayısı (Merkez) Adet 26 25 26 

Kiralanan Taşıtların Gideri TL 2.546.771 2.723.738 3.266.011 

Personel Servis Sayısı Adet 69 76 76 

Personel Servis Gideri TL 4.284.711 4.745.068 4.641.440 

Toplam Taşıt Gideri TL 6.831.482 7.468.806 7.907.451 

Kişi Başı Ulaşım Gideri TL 3.697 4.097 4.349 

Yurtiçi Görev Yollukları TL 3.084.335 2.684.922 1.549.603 

Yurtdışı Görev Yollukları TL 1.386.118 1.940.179 332.774 

Görev Yollukları Toplamı TL 4.470.453 4.625.101 1.882.377 

Kişi Başı Görev Yollukları TL 2.420 2.538 1.035 
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Tablo 20: Yıllar İtibarıyla İl Müdürlükleri Giderleri 

 

 
 

Gider Türü 

 

Birim 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Personel Sayısı Adet 2.097 2.068 2.056 

Elektrik Tüketim Miktarı*  kw/saat 723.225 1.061.672 1.130.968 

Kişi Başı Elektrik Tüketim Miktarı  kw/saat 345 802 875 

Su Tüketim Miktarı**  m3 13.841 20.523 12.700 

Kişi Başı Su Tüketim Miktarı  m3 12 17 12 

Doğalgaz Tüketim Miktarı***  m3 89.401 114.035 135.650 

Kişi Başı Doğalgaz Tüketim Miktarı  m3 103 134 156 

Telefon Gideri**** TL 244.490 - 146.185 

Kişi Başı Telefon Gideri  TL 119 - 71 

İnternet Gideri TL 19.976 - - 

Kişi Başı Bütünleşik İnternet Gideri  TL 10 - 910 

Mülkiyeti Bakanlığa Ait Taşıtların Sayısı  Adet 231 229 221 

Mülkiyeti Bakanlığa Ait Taşıtların Gideri*****  TL 1.955.219 2.152.310 1.987.833 

Kiralanan Taşıtların Sayısı  Adet 72 72 72 

Kiralanan Taşıtların Gideri  TL 5.013.744 5.657.843 6.528.030 

Toplam Taşıt Gideri  TL 6.968.963 7.810.153 8.515.863 

Kişi Başı Ulaşım Gideri****** TL 3.368 3.776 4.146 

Yurtiçi Görev Yollukları TL 2.891.533 2.286.235 977.112 

Yurtdışı Görev Yollukları TL 7.053 3.528 - 

Görev Yollukları Toplamı TL 2.898.585 2.289.763 977.112 

Kişi Başı Görev Yollukları TL 1.401 1.107 476 

 

 

 

* 2020 yılı elektrik tüketim miktarı 41 il müdürlüğü ve 1.293 personel için hesaplanmıştır. 

** 2020 yılı su tüketim miktarı 33 il müdürlüğü ve 1.075 personel için hesaplanmıştır. 

*** 2020 yılı doğalgaz tüketim miktarı 31 il müdürlüğü ve 872 personel için hesaplanmıştır. 

**** 2020 yılı telefon gideri 81 il müdürlüğü ve 2.054 personel için hesaplanmıştır. 

***** Mülkiyeti Bakanlığa ait taşıtların gideri yakıt ve bakım giderlerini içerir. 

******Kişi Başı Ulaşım Giderleri; Bakanlık araçlarının tamir ve bakım giderleri, araçların yakıt giderleri, 

kiralanan taşıtların ve şoförlerin ücret giderleri toplanmış olup Bakanlık il müdürlükleri toplam personel 

sayısına bölünerek elde edilmiştir. 
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B. Performans Bilgileri 

 

B.1. Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri 

 
Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri 2020 yılı Performans Programında yer alan program sınıflandırması dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede 
hazırlanan Program, Alt Program ve Faaliyetler Tablosu aşağıdadır. Hizmet birimlerinin faaliyetleri kapsamında yürütülen iş, işlem ve süreçlere ilişkin detay 
bilgilere Tablo 21’i izleyen bölümde yer verilmiştir. 
 
Tablo 21: Program, Alt Program ve Faaliyetler Tablosu 

 

Program Alt Program Faaliyet Faaliyet Açıklamaları 

Bölgesel Kalkınma 

Bölgesel 
Kalkınmanın 
Koordinasyonu ve 
Desteklenmesi 

Bölgesel 
Kalkınmanın 
Planlanması ve 
Yönetişimi 

Bölgesel kalkınmanın planlanması ve yönetişimi faaliyeti kapsamında; bölge, il ve ilçe bazında 
araştırma ve planlama çalışmalarının yürütülmesi, Kalkınma Ajansları ve bölge kalkınma 
idarelerinin koordine edilmesi, bölgesel kalkınmaya yönelik politika geliştirilmesi ve mevzuat 
çalışmaları yapılması gibi faaliyetler yürütülmektedir. 

Cazibe 
Merkezlerinin 
Desteklenmesi 

Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun E Cetvelinde yer alan hüküm doğrultusunda Cazibe 
Merkezlerinin Destekleme Programı yürütülmektedir.  İlk defa 2008 yılında uygulanmaya 
başlayan Programın temel amacı, görece az gelişmiş bölgelerde büyüme ve çevrelerine 
hizmet verme potansiyeli yüksek kent merkezlerine sağlanan stratejik desteklerle, söz 
konusu kent merkezlerinin ekonomik kalkınmasına ivme kazandırılması ve nihayetinde 
kalkınmanın çevre merkezlere de yayılarak iç göçün kendi bölgesi içinde tutulmasıdır. Hali 
hazırda toplam 14 il (Adana, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mardin, 
Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van) Program kapsamında yer almaktadır. 
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Program Alt Program Faaliyet Faaliyet Açıklamaları 

Kalkınma 
Ajanslarının 
Desteklenmesi 

Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak ve bölge planlarında belirlenen 
öncelikleri hayata geçirmek için mali ve teknik destek programları yürüten kuruluşlardır. 
Ajansların koordinasyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca sağlanmaktadır. Ajansların 
faaliyetlerini yürütebilmelerini teminen 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 201 inci 
maddesi uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi üzerinden Ajanslar 
desteklenmektedir. 

Bölgesel Kalkınma 

Bölgesel 
Kalkınmanın 
Koordinasyonu ve 
Desteklenmesi 

Sosyal İçerikli 
Projelerin 
Desteklenmesi 

Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun E Cetvelinde yer alan hüküm doğrultusunda Sosyal 
Destek Programı yürütülmektedir.  Program, dezavantajlı bölgelerimizin beşeri sermayesini 
güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla program 
kapsamında yer alan bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların giderilmesini 
hedefleyen bir sosyal kalkınma programıdır. 2019 yılından itibaren Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından tüm illerde uygulanmaya başlanan program ile istihdam edilebilirliğin 
artırılması, sosyal girişimcilik ve yenilikçilik, sosyal içerme ve sosyal sorumluluk öncelikleri 
çerçevesinde dezavantajlı bölgelerin ve kesimlerin üretken yeteneklerinin geliştirilmesi 
öngörülmektedir. 2020 yılından itibaren programın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 
adıyla uygulanacaktır. 

Sanayinin 
Geliştirilmesi, 
Üretim ve 
Yatırımların 
Desteklenmesi 

Sanayi ve 
Verimliliğin 
Geliştirilmesi 

Sanayi ve Verimlilik 
Alanlarının 
Düzenlenmesi ve 
Geliştirilmesi 

10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren 1 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388. 
Maddesi’nin (ç) bendine göre; sanayi ürünlerinin rekabet edebilirliğini artırmak için gerekli 
tedbirler alınmakta, sektörel analizler yapılmakta, değerlendirme raporları ve stratejiler 
hazırlanmakta ve uygulanması sağlanmakta, sanayi sektörlerine ilişkin sorunlar tespit 
edilmekte ve çözüm önerileri geliştirilmekte, sektörel komiteler oluşturulmakta, çalışma usul 
ve esasları belirlenmektedir. 

Sanayi Altyapısının 
Geliştirilmesi 

Endüstri 
Bölgelerinin 
Geliştirilmesi 
Faaliyetleri 

4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu ve ilgili Yönetmeliği kapsamında çalışmalarımız 
yürütülmektedir. Ülke ekonomisini uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak, 
teknoloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, yabancı sermaye girişini 
hızlandırmak ve özellikle üretim maliyetleri açısından büyük ölçekli yatırımlar için uygun 
sanayi alanları oluşturmak üzere endüstri bölgeleri uygulamalarına destek verilecektir. 
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Program Alt Program Faaliyet Faaliyet Açıklamaları 

Sanayinin 
Geliştirilmesi, 
Üretim ve 
Yatırımların 
Desteklenmesi 

Sanayi Altyapısının 
Geliştirilmesi 

Küçük Sanayi 
Sitelerinin 
Desteklenmesi 

15.03.2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatiflerinin Kredi Kullanımına İlişkin Yönetmelik ve 15.03.2019 tarihli ve 30715 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri İle Sanayi 
İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmelik 
kapsamında çalışmalarımız yürütülmektedir. Kalkınma planlarına uygun olarak küçük 
sanatkâr ve orta büyüklükteki sanayicinin modern işyerlerine kavuşması ve verimliliklerinin 
arttırılması amacıyla sanayi sitelerinin desteklenmesine önem verilmektedir. Şehir merkezi 
içerisinde gürültü oluşturan, kent estetiğine uymayan sanayi sitelerinin kent dışında; tüm 
sosyal mekânlarıyla birlikte modern, bütüncül, sorunsuz işleyen bir altyapı ve yönetim 
anlayışına sahip kentsel dönüşüm kapsamında uygun bir alana taşınması ve çevreci 
yaklaşımlarla yerli malzemelerin kullanıldığı, modern sanayi sitelerinin oluşturulması 
hedeflenmektedir. 

Kümelenme 
Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi 

15.09.2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kümelenme Destek 
Programı Yönetmeliği” kapsamında yürütülmektedir. Kümelenme alanındaki gelişmelerin 
izlenmesi, ilgili çalışma ve projelere katılım sağlanması ve başta öncelikli sektörler olmak 
üzere Türk sanayisinin verimliliğini yükseltmek amacıyla kümelenme programına destek 
verilmesi hedeflenmektedir. Ülkemizde faaliyet gösteren firmaların, daha yenilikçi ve 
rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmaları amacıyla kümelenme uygulamaları 
desteklenecektir. 

Organize Sanayi 
Bölgelerinin 
Desteklenmesi 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri kapsamında 
çalışmalarımız yürütülmektedir. Kalkınma politikasının temel araçlarından biri olan 
sanayileşme için OSB’ler gibi planlı yatırım alanlarının oluşturulması ve bu alanların yatırıma 
hazır hale getirilmesi amacıyla kredi mekanizmasıyla desteklenmesi ile ülkemiz sanayisinin 
planlı, çevreye duyarlı ve yatırımcıların ilk yatırım maliyetlerinin düşürülmesi 
hedeflenmektedir. 

Sanayi Altyapısının 
Geliştirilmesine 
Yönelik Planlama 
ve Koordinasyon 

01.12.2018 tarihli ve 30612 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Alanlarının 
Belirlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında yerli ve yabancı yatırımcılar için yatırım yeri 
bulma sorununun çözülmesi amacıyla hazır yatırım alanları belirlenecektir. İlan edilecek bu 
alanlar daha sonra talep edilmesi halinde yeniden yer seçimi sürecine tabi olmadan 
EB/OSB/SS vb. amaçlarla kullanılacaktır. 
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Program Alt Program Faaliyet Faaliyet Açıklamaları 

Sanayinin 
Geliştirilmesi, 
Üretim ve 
Yatırımların 
Desteklenmesi 

Sanayi Altyapısının 
Geliştirilmesi 

Sanayi Altyapısının 
Geliştirilmesine 
Yönelik Planlama 
ve Koordinasyon 

Bununla birlikte ilan edilen OSB’lerde firmalara iş geliştirme, kamu destekleri, proje 
hazırlama, üniversite ile işbirliği, yalın üretim, verimlilik, teknoloji yönetimi, kümelenme ve 
dijitalleşme konularında destek verecek Yenilik Merkezleri kurulacaktır. 

Sanayinin 
Geliştirilmesine 
Yönelik Bilim, 
Teknoloji ve Yenilik 
Destekleri 

Antarktika Bilimsel 
Araştırma ve Bilim 
Üssü Faaliyetleri 

“Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi” kapsamında Ülkemizin ana hedefi 
Antarktika Andlaşmalar Sistemi’nde Danışman Ülke statüsüne geçerek kıtanın yönetiminde 
söz sahibi olmaktır. Bakanlığımız uhdesinde yürütülmekte olan Proje, 2017K12-17058 Kodu 
ile Yatırım Programında yer almaktadır. Proje ile 2017 ve 2018 yıllarında İstanbul Teknik 
Üniversitesi ile 2019 yılında ise TÜBİTAK ile Protokoller imzalanmış, seferlerin icra edilmesi, 
Ulusal Kutup Bilim Programında yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi ve ikili işbirlikleri 
kapsamında diğer ülkelerin üslerine araştırmacılarımızın gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemler 
aktarılan bütçe ile finanse edilmiştir. Ayrıca Ulusal Seferler kapsamında kıtaya gönderilecek, 
kıtaya gitmeden araştırma yapacak ve ikili işbirlikleri kapsamında diğer ülkelerin üslerine 
gönderilecek bilim insanlarının araştırmalarının desteklenmesi için ARDEB bünyesinde çağrı 
açılmakta, desteklenecek projelerin seçimi gerçekleştirilmektedir. Bakanlık uygun bulunan 
projelerin desteklenmesini finanse etmektedir. Proje kapsamında Ulusal Kutup Bilim 
Programının ana eksenlerinin desteklenmesi ve nihai hedef olan Danışman Ülke Statüsüne 
geçme ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için, Bakanlık 20'yi aşkın ulusal kurum ve 
kuruluş ve 20'yi aşkın ülkenin muadil kurumları ile koordinasyon faaliyetleri yürütülmüştür. 
Gelinen aşamada;  gerçekleştirilen üç ulusal sefer ve Ulusal Kutup Bilim Programının 
yürütülmesi sürecinde proje ölçeğinin büyümesi, konu ile ilgili araştırma projelerinin 
desteklenerek geliştirilmesi ihtiyacının doğması, incelenen dünya örneklerinde ülkelerin 
kutup araştırmaları konusunda özel araştırma enstitülerini faaliyete geçirmesi hususları göz 
önünde bulundurularak projenin sürdürülebilir ve kurumsal bir yapı altında yürütülmesi 
gereği hâsıl olmuş ve bu amaçla TÜBİTAK bünyesinde Kutup Araştırmaları Enstitüsü’nün 
kurulmasına karar verilmiştir. Bundan sonraki süreçte proje ile ilgili tüm iş ve işlemeler 
TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülecektir. 
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Program Alt Program Faaliyet Faaliyet Açıklamaları 

Sanayinin 
Geliştirilmesi, 
Üretim ve 
Yatırımların 
Desteklenmesi 

Sanayinin 
Geliştirilmesine 
Yönelik Bilim, 
Teknoloji ve Yenilik 
Destekleri 

Rekabet Öncesi 
İşbirliği Destekleri 

5746 sayılı Kanun kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Rekabet Öncesi İşbirliği 
Destek Programı yürütülmektedir. Bu program çerçevesinde, birden fazla kuruluşun işbirliği 
ile yürütecekleri Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine yönelik proje başvuruları 
Bakanlığımızca değerlendirmekte ve uygun görülen projeler desteklenmektedir. 

Sanayi Alanında 
Bilim, Teknoloji ve 
Yenilikçiliğe Yönelik 
Araştırma, 
Planlama ve 
Koordinasyon 

Bu faaliyet kapsamında, Ar-Ge yenilik ve teknoloji desteklerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi 
başta olmak üzere, sanayi işbirliği projeleri gibi faaliyetler yürütülmektedir. 

Sanayinin 
Geliştirilmesine 
Yönelik 
Rekabetçilik ve 
Yenilik Alanlarında 
AB Eş Finansmanlı 
Proje Destekleri 

Ülkemiz ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mali işbirliği süreci Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 
(IPA) kapsamında yürütülmektedir. Bakanlığımız da IPA’nın Rekabetçi Sektörler Operasyonel 
Programını yürütmekten sorumlu Program Otoritesidir. Rekabetçi Sektörler Operasyonel 
Programı altında KOBİ ve girişimcileri hedef alan; “iş ortamının iyileştirilmesi, araştırma, 
teknoloji geliştirme ve yenilik kapasitesinin güçlendirilmesi” hedefine katkı sağlamak üzere, 
uygun taraflarca sunulan rekabetçilik ve yenilik odaklı projeler desteklenmektedir.  

Program kapsamında yardım alan tüm faaliyetler, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği 
arasında imzalanan, 04.04.2015 tarihli ve 6647 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 
Çerçeve Anlaşmasının 65-2 Maddesine göre ulusal katkı ve topluluk katkısı gerektirmektedir.  
Topluluk katkısı oranı en fazla % 85 olabilmektedir ve bu oran söz konusu anlaşmanın 62-8 
maddesinde açıklanan gelir getiren proje olma özelliğine göre belirlenmektedir. 
Bakanlığımızca kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların projeleri desteklenmektedir ve bu 
projelerin ulusal katkıları Bakanlığımızca sağlanmaktadır. 

Sanayiye Yönelik 
Teknolojik 
Ürünlerin 
Desteklenmesi 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile başarıyla tamamlanmış Ar-Ge ve yenilik projeleri 
veya faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin yatırımlarının desteklenmesi 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yapılan proje başvuruları Bakanlığımızca değerlendirmekte 
ve uygun görülen projeler desteklenmektedir. 
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Program Alt Program Faaliyet Faaliyet Açıklamaları 

Sanayinin 
Geliştirilmesi, 
Üretim ve 
Yatırımların 
Desteklenmesi 

Sanayinin 
Geliştirilmesine 
Yönelik Bilim, 
Teknoloji ve Yenilik 
Destekleri 

Tasarım Tescil 
Destekleri 

5746 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında insana ve çevreye duyarlı, katma değeri 
yüksek tasarımların oluşturulmasını ve korunmasını, ülkemiz tasarım ve tasarımcılarının 
sürdürülebilir bir şekilde dünya ile rekabet edebilir hale getirilmesini, Bakanlık tarafından 
belirlenen kriterleri haiz ulusal ve uluslararası tasarım yarışmalarında sergilenen gerçek 
kişilere ait tasarımların tescillerine ilişkin giderler desteklenmektedir. 

Teknoloji 
Geliştirme 
Bölgeleri Desteği 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası 
kapsamında bölgelerin kurulması için gerekli arazi temini, altyapı ve idare binası inşaatı ile 
ilgili giderlerin yönetici şirketlerce karşılanamayan kısmının bakanlık bütçesine konulan 
ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanması, kredilendirme işlemlerinin yapılmasıdır. 

Temel Bilimler 
Mezunu Ar-Ge 
Personel Desteği 

Temel Bilim ödemeleri; 10.08.2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin 
Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” ve 01.07.2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi amacıyla Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, 
yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarından 
mezun olan personeli, 01.03.2016 tarihi itibarıyla, Ar-Ge Merkezi ve 01.07.2017 tarihi 
itibarıyla Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmalarının personel sayısının %10’unu geçmeyecek 
şekilde istihdam edilmesi durumunda bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl 
için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, kamu personeli hariç olmak 
üzere Bakanlığımız bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır. 

Yatırım 
Potansiyelinin 
Artırılması ve 
Yatırımların Teşviki 

Yatırım ortamının 
iyileştirilmesi, 
uluslararası 
doğrudan 
yatırımların 
artırılması ile 
teşviklerin 
tanıtılması ve 
uygulanması 

Yatırım teşviklerinin, Yatırım ortamının iyileştirilmesi, uluslararası doğrudan yatırımların 
arttırılması ile teşviklerin tanıtılması amacıyla yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen 
organizasyonlar ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. 
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Program Alt Program Faaliyet Faaliyet Açıklamaları 

Sanayinin 
Geliştirilmesi, 
Üretim ve 
Yatırımların 
Desteklenmesi 

Yatırım 
Potansiyelinin 
Artırılması ve 
Yatırımların Teşviki 

Yatırımlara Yönelik 
finansal ve 
istihdam destekleri 

Bu faaliyet kapsamında, 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile 
2016/6745 sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ve Bazı KHK’larda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun” ve buna ilişkin 2016/9495 sayılı” Yatırımlara Proje Bazlı Devlet 
Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” çerçevesinde yatırımlara yönelik finansal ve istihdam 
destekleri verilmektedir. 

Tüketicinin 
Korunması, Ürün 
ve Hizmetlerin 
Güvenliği ve 
Standardizasyonu 

Sanayi Ürünleri ve 
Ölçü Aletlerinin 
Güvenliği ve 
Güvenilirliği 

Sanayi Ürünlerinde 
Piyasa Gözetimi ve 
Denetimi 

Sanayi Ürünlerinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyeti, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi uyarınca tüketicilerin ve kullanıcıların can ve mal güvenliği ile hayvan ve bitki 
sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilmekte ve üreticileri de haksız rekabete karşı 
korumaktadır. 

Yasal Metroloji 
Faaliyetleri 

Türkiye hudutları içerisinde her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru ayarlı bir şekilde imalini 
ve kullanılmasını sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında 3516 Sayılı Ölçüler ve 
Ayar Kanuna dayanarak ölçü aletleri, hazır ambalajlı mamuller ve petrol piyasasına yönelik 
piyasa gözetim ve denetim ile metroloji kontrol faaliyetleri gerçekleştirilerek ölçü aletlerinin 
güvenliği ve güvenilirliği garanti altına alınmaktadır. 

Yönetim ve Destek 
Programı 

Teftiş, Denetim Ve 
Danışmanlık 
Hizmetleri 

Diğer Teftiş, 
Denetim ve 
Danışmanlık 
Hizmetleri 

Alınan şikâyet ve ihbar üzerine inceleme çalışmaları ifa edilecektir. 

Denetimlerde kurumların idari kapasitelerini geliştirmeleri amacıyla rehberlik fonksiyonu 
çerçevesinde önerilerde bulunulacaktır. 

Hukuki 
Danışmanlık ve 
Muhakemat 
Hizmetleri 

Hukuki faaliyetlerin niteliği ve etkinliğinin artırılması amacıyla iş ve işlemlerin mevzuata 
uygun gerçekleştirilmesi, ihtiyaca uygun hukuki düzenleme yapma kapasitesinin 
geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesi, değişen mevzuat takip edilerek ihtiyaç 
duyulan konularda eğitimler alınması sağlanacaktır. 

İç Denetim 

Bakanlık birimlerinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, 
etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik 
yapmak amacıyla için denetimler gerçekleştirilecektir. Ayrıca iç denetimin etkinliğinin 
artırılmasına yönelik Kamu İç Denetim Nitelik Standartlarına uygun meslek içi eğitimler 
düzenlenecektir. 
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Program Alt Program Faaliyet Faaliyet Açıklamaları 

Kamuoyu 
İlişkilerinin 
Yürütülmesi 

İnternet ortamı, Dilekçe, CİMER Başvuru Formu, elden veya posta ile Vatandaşların her türlü 
yazılı ihbar, şikâyet, teklif ve dilekleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütülecek, Bakanlık üst 
yönetiminin basın ve kamuoyu ile ilişkileri yürütülecektir. 

Yönetim ve Destek 
Programı 

Teftiş, Denetim Ve 
Danışmanlık 
Hizmetleri 

Kurumsal 
Uluslararası İşbirliği 
Faaliyetleri 

Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakereleri kapsamında Bakanlığımız tarafından çalışmalarına 
iştirak edilen fasıllarda ve AB müktesebatına uyum ve uygulama faaliyetleri ile çok taraflı 
ilişkiler kapsamındaki çalışmaların yürütülmesi ve gerekli toplantılara katılım sağlanması, 
sanayi ve teknoloji alanında ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak Bakanlığımızın görevleri 
kapsamında yer alan ikili ülke ilişkilerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, koordinasyonu ve 
gerekli yurt içi ve yurt dışı toplantılara katılım sağlanması faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 

Teftiş, İnceleme ve 
Soruşturma 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı, bağlı, ilgili ve koordine edilen kuruluşları ile Organize 
Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Endüstri 
Bölgeleri ve Mühendis Odaları denetimlerine devam edilecektir. Denetimlerde kurumların 
idari kapasitelerini geliştirmeleri amacıyla rehberlik fonksiyonu çerçevesinde önerilerde 
bulunulacaktır. 

Üst Yönetim, İdari 
ve Mali Hizmetler 

Bilgi 
Teknolojilerine 
Yönelik Faaliyetler 

Elektronik ortamda verilen hizmetlerin kapsamının ve erişilebilirliğinin ileri seviyede bilgi 
teknoloji sistemleri ve araçları kullanılarak arttırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda 
teknolojik gelişmeler yakından izlenerek, kurumsal bilişim sistemlerini oluşturmaya, tüm 
bileşenleri ile işletmeye; sürekliliğini ve güvenliğini sağlayarak güncelleştirmeye, paydaşlarla 
entegrasyonu sağlamaya ve kullanıcılara bilişim teknolojileri konusunda güncel eğitim 
programlarını uygulamaya yönelik hizmetler sunulacaktır. 

Diğer Destek 
Hizmetleri 

Genel Destek hizmetleri dışında kalan diğer hizmetler ile kültürel, sportif ve sosyal 
etkinliklere ilişkin hizmetler sunulmaktadır. 

Genel Destek 
Hizmetleri 

Bakanlık merkez birimlerine sivil savunma, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, genel evrak, arşiv, 
taşıma, ulaşım, satın alma vd genel destek hizmetleri sunulacaktır. 

İnşaat ve Yapı 
İşlerinin 
Yürütülmesi 

Kiralama, alım, satım, bakım ve onarım vd hizmetler sunulacaktır. 
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Program Alt Program Faaliyet Faaliyet Açıklamaları 

İnsan Kaynakları 
Yönetimine İlişkin 
Faaliyetler 

Kurumsal kültürün gelişmesine, teknolojik alt yapıya ve stratejik yönetime uygun bir insan 
kaynakları yönetimi sağlanacaktır. Etkili bir insan kaynakları yönetimi ile daha nitelikli bir 
personel yapısının oluşturması amaçlanarak eğitim, kariyer planlama, sınav, atama vd. 
hizmetler sunulacaktır. 

Yönetim ve Destek 
Programı 

Üst Yönetim, İdari 
ve Mali Hizmetler 

Özel Kalem 
Hizmetleri 

Bakanlık üst yönetiminin ihtiyaç duyduğu hizmetler sunulacaktır. 

Strateji Geliştirme 
ve Mali Hizmetler 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 
mevzuatlara dayanılarak Bakanlığımızda stratejik yönetim ve yönetim bilgi sistemi 
geliştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. 5018 sayılı Kanuna dayanılarak idarenin 
amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik 
ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının 
doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir 
olarak üretilmesini sağlamak üzere iç kontrol sisteminin kurulması çalışmaları 
yürütülmektedir. İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında iç kontrol 
sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması, geliştirilmesi ve izlenmesi çalışmaları 
gerçekleştirilmektedir. 

5018 sayılı Kanuna dayanılarak Üst Yönetim tarafından belirlenen amaç, hedef, ilke ve 
talimatlara uygun olarak; Bakanlık bütçesinin, Program Bütçe ve Performans Programının, 
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun, Bakanlık bütçe uygulama sonuç raporunun, 
Bakanlık kesin hesabı, Bakanlık idare hesabının hazırlanması ile taşınır ve taşınmaz işlemleri, 
alacakların takip ve tahsiline ilişkin işlemlerin planlaması, yönlendirilmesi, koordine edilmesi 
çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

Program Dışı 
Giderler 

Hazine Yardımları 
Özel Bütçeli Diğer 
İdarelere Hazine 
Yardımı 

İlgili kurumların kuruluş kanununa göre ödenmektedir. 
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B.1.1. Sanayi Genel Müdürlüğü Faaliyetleri 

Sanayi ve Verimliliğin Geliştirilmesi Alt Programı Çerçevesinde Gerçekleştirilen Faaliyetler 

Sanayi ürünlerinin rekabet edebilirliğini artırmak için gerekli tedbirleri almak, sektörel analizler 

yapmak, değerlendirme raporları ve stratejiler hazırlamak, bunların uygulanmasını sağlamak, sanayi 

sektörlerine ilişkin sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek, sektörel komiteler 

oluşturmak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek Sanayi Genel Müdürlüğünün temel politika ve 

önceliklerindendir. 

Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemelerin uyumlaştırılması, teknik mevzuatın ve ilgili standart 

listelerinin hazırlanması ve uygulamaya konulması, teknik düzenlemesi ve standardı bulunmayan 

sanayi ürünlerinin denetimine esas olacak özelliklerinin tespit edilmesi veya ettirilmesi; sanayi 

ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeler kapsamında yetkilendirilecek onaylanmış ve uygunluk 

değerlendirme kuruluşları ile teknik hizmet kuruluşlarının taşıması gereken niteliklerin belirlenmesi, bu 

kuruluşların görevlendirilmesi, gerektiğinde görevlendirmenin geçici olarak durdurulması veya iptal 

edilmesi; araçların karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygun üretilmesi için gerekli teknik 

düzenlemelerin hazırlanması ve uygulamaya konulması, araçların teknik düzenlemelere uygunluğunun 

belgelendirilmesi veya belgelendirilmesinin sağlanması faaliyetleri Sanayi Genel Müdürlüğünce 

yürütülmektedir.  

Ayrıca AB teknik mevzuatının tamamı izlenerek uyumlaştırma çalışmalarını müteakip iç hukuk 

sistemine dâhil edilmektedir. Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal 

Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar uyarınca, Ulusal Program 

izlenerek bilgi ve görüş verilmektedir. Düzenlenmemiş alanda yer alan ürünler ile ilgili teknik 

düzenlemelere ilişkin bildirimler incelenmekte, değerlendirilmekte ve görüş oluşturulması 

çalışmalarına katılım sağlanmaktadır. 

Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeler kapsamında yetkilendirilecek onaylanmış ve uygunluk 

değerlendirme kuruluşları ile teknik hizmet kuruluşlarının taşıması gereken nitelikler belirlenmekte, bu 

kuruluşlar görevlendirilmekte, gerektiğinde görevlendirme geçici olarak durdurulmakta veya iptal 

edilmektedir. Bakanlığımızın sorumlu olduğu Yönetmelikler kapsamındaki ürünlerin, piyasaya arzından 

önce uygunluk değerlendirmelerinin yapılmasını sağlamak üzere Onaylanmış Kuruluş atama işlemleri 

yapılmaktadır.  

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, işletmelere ait yatırım, üretim, teşvik, mali 

durum, araştırma ve geliştirme, fikri ve sınaî mülkiyet hakları, dış ticaret, istihdam ve işgücü, kurulu 

kapasite, fiili üretim, enerji ve benzeri muhtelif ekonomik faaliyet bilgi ve verileri, belirlenen usul ve 

esaslar dâhilinde alınmakta, sanayi işletmelerinin sicili tutulmakta, istatistikler ve analizler üretilmekte 

ve paylaşmak için bilgi sistemi oluşturulmaktadır. 

Sanayi Sicil İşlemleri kapsamında; sanayi işletmelerinin ekonomik ve sınai faaliyetlerini takip ederek 

gerekli veriyi toplamak ve bu verilerden elde edilecek bilginin, ülke sanayi politikası ve sektörel 

stratejilerinin oluşturulması ile diğer birçok alanda kullanılmasını sağlamak amacıyla, 6948 sayılı Sanayi 

Sicil Kanunu gereği sanayi işletmelerinin kayıtları tutulmaktadır. 
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Sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt olması zorunlu olup kayıt olan her bir işletme adına Sanayi 

Sicil Belgesi düzenlenerek, işletmelerin kurulu kapasite, bir yıllık üretim, istihdam, personel, enerji, 

ihracat, ciro ve atık bilgileri Yıllık İşletme Cetveli ile güncellenebilmektedir.  

Belgelendirme Faaliyetleri kapsamında Sanayi Sicil İşlemleri gerçekleştirilmekte; Ses ve Gaz Fişeği 

Atabilen Silahların ve Aksamının Üretimine Yönelik Kuruluş, Ön İzin ile Üretim İzni, Yivsiz Av Tüfekleri 

ile Sporda Kullanılan Nişan Tüfek ve Tabancaları ve Bunların Aksamına Yönelik Kuruluş İzni, Faaliyet 

İzni, Kimyasal Madde Üretim İzin Belgesi verilmektedir.   

Sektörlere ilişkin analiz ve değerlendirmelerde bulunmak, sektörlere rehberlik etmek, küresel 

ekonominin yarattığı rekabet baskısını en iyi şekilde karşılamak, sektörlerin problemlerini yakından 

takip etmek ve çözüm önerileri üretmek üzere bir yıllık dönemler halinde sektörel raporlar 

hazırlanmakta ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Sektörel raporlar, sektörlerin Türkiye ve dünyadaki 

genel durumlarını ve yayımlandığı tarih itibarıyla bir önceki yılın değerlendirmelerini içermektedir. 

Sanayinin genel ve sektörel sorunlarının, sanayi alanındaki gelişmelerin takibi amacıyla her sektör için 

ayrı ayrı olmak üzere Sektörel Teknik Komite toplantıları düzenlenmektedir.  

Sanayi ile ilgili konularda yapılacak analiz ve değerlendirmelerle sanayi sektörüne rehberlik edilmesi 

hedeflenmektedir. 

2020 yılında;  

AB teknik mevzuatının tamamı izlenerek uyumlaştırma çalışmalarını müteakip iç hukuk sistemine dâhil 

edilmiştir.  

Toplam 13 adet onaylanmış kuruluş denetimi gerçekleştirilmiştir. Covid-19 salgınından dolayı yaşanan 

aksamalar, şehirlerarası seyahat yasağı, karantina vb. sebeplerle planlanan denetimler 

gerçekleştirilememiştir. 

Toplam 14 adet sektör raporu yayımlanmıştır. 

Toplam 4339 işletmenin sanayi sicil kaydı yapılmıştır. 2020 yılı içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Siteminde 

yapılan güncelleme neticesinde artık elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçilmiştir. 

Bu kapsamda sisteme kayıtlı sanayicilerimizin il müdürlüklerimize elden müracaata gerek kalmaksızın 

sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-Devlet üzerinden 

sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabilmeleri sağlanmıştır.  

Bu bağlamda beklenen değer rakamının temkinli konulmasının yanında, kayıt ve belgelendirme 

süreçlerinde yapılan iyileştirmeler neticesinde sanayi siciline kaydı yapılan işletme sayısı beklenen 

değerden yüksek çıkmıştır. 

Toplam 4 adet teknik servis denetimi (teknik uzman yetkinlik incelemesi) gerçekleştirilmiştir. Covid-19 

salgınından dolayı imalatçıların faaliyetlerinde yaşanan aksamalar, şehirlerarası seyahat yasağı, 

karantina vb. sebeplerle planlanan denetimler gerçekleştirilememiştir. 
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Sanayi Politikaları ve Strateji Faaliyetleri 

Bakanlığımız ve TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından yürütülen “Akıllı Yaşam ve Sağlık Dijital Dönüşüm Yol 

Haritası” hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. 

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan 376.2 

numaralı “Makine sektörü doğal küme yapılanması envanteri oluşturulacak ve küme geliştirme 

faaliyetleri yapılacaktır.” tedbiri kapsamında 22.09.2020 tarihinde geniş katılımlı bir toplantı 

gerçekleştirilmiştir. 

Makine sektörüne yönelik Gümrük Vergisi ve İlave Gümrük Vergisi konularında çalışmalar 

yürütülmüştür. 

Hamle Programı kapsamında Makine Sektörü özelinde gerçekleştirilen Çağrı için yapılan başvuruların 

Komisyon değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Dış İlişkiler 

Gümrük Birliğine ilişkin 6.03.1995 tarih ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi kararının Türkiye’nin AB’nin 

tercihli rejimlerine uyumunu öngören 16. Maddesi çerçevesinde üçüncü ülkelerle yapılan Serbest 

Ticaret Anlaşmaları müzakerelerine katılım sağlanmış ve görüş bildirilmiştir. 

KEK (Karma Ekonomik Komisyon) Anlaşmaları kapsamında Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren 

hususlarda görüş bildirilmiş, ayrıca bazı ülkelerle KEK Anlaşmaları altında yürütülmekte olan Sanayi 

Çalışma Grubu toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

Dünya Ticaret Örgütü-DTÖ Hizmetler Ticareti Anlaşması (GATS) kapsamında Bakanlığımızı ilgilendiren 

hususlarda görüş bildirilmiştir. 

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı koordinasyon çalışmalarına devam edilmiştir. 

Düzenlenmemiş alanda yer alan ürünlerin teknik düzenlemelerine ilişkin bildirimler ilgili şube 

müdürlüklerinin görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve görüş verilmiştir. 

AB Müktesebatının uyumlaştırılması kapsamında mevzuat çalışmaları yapılmıştır. 

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunun toplantılarına katılım sağlanmış 

ve görüş bildirilmiştir. 

Ticaret Bakanlığınca yürütülen yıllık ithalat ve ihracat rejimleri tebliğlerine, sektörlerle çalışma 

yapılarak görüş verilmiştir. 

AB, diğer ülkeler ve uluslararası örgütlerle yapılan çalışmalara toplantılara katılım sağlanmış ve görüş 

verilmiştir. 

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar”ın 7 nci maddesi ile “2016/11 sayılı Sınır Ticaretinin 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 9 uncu maddesi kapsamında; Sınır ticaretine konu olan sanayi 

ürünlerinin ve kotalarının tespitine yönelik olarak sanayi ürünlerine ilişkin görüş verilmiştir.  
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05.06.2020 tarihinde, ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında tesis edilmiş olan Ticaret, Yatırımlar ve 

Bölgesel Çalışma İşbirliği 3. Toplantısına ilişkin tekstil, hazırgiyim ve deri sektörleri adına gündeme 

getirilmesi istenen hususlar belirlenmiştir.  

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında ülkemizin yapmakla yükümlü olduğu 2019 yılı geçmiş yıl 

bildirimleri ile ilgili firmalardan alınan bildirimler hazırlanarak Lahey’de bulunan Kimyasal Silahların 

Yasaklanması Örgütüne gönderilmiştir. 

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında ülkemizin yapmakla yükümlü olduğu 2021 yılı gelecek yıl 

tahmini bildirimleri ile ilgili firmalardan alınan bildirimler hazırlanarak Lahey’de bulunan Kimyasal 

Silahların Yasaklanması Örgütüne gönderilmiştir. 

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında her yıl Lahey’de düzenlenen Ulusal Makamlar Toplantısına 

çevrimiçi katılım sağlanmıştır. 

Türkiye-Azerbaycan ve Kazakistan Ekonomik İşbirlikleri Eylem Planları Değerlendirme Toplantısına 

katılım sağlanmıştır. 

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Çelik Komitesi’nin 24-25-28-29 Eylül 2020 tarihlerinde 

gerçekleştirilen toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

Küresel Çelik Kapasite Fazlalığı Forumu (GFSEC)’nun 22-23 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 

toplantılarına katılım sağlanmıştır. 15-16 Haziran 2020 tarihli GFSEC Yönlendirme Komitesi toplantısına 

katılım sağlanmıştır.  

Türk-Belarus ve Türk-Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubunda (OSÇG) çalışmalar yapılmıştır. 

Uluslararası Bakır Çalışma Grubu-International Copper Study Group çalışmalarına katkı verilmiştir.  

Katılım Öncesi Yardım Aracının İkinci Donemi (IPA II) Düzenleyici Reform ve Müktesebat Uyumu (RRAA) 

2014 yılı programı kapsamında, “Makina Sektöründe Avrupa Birliği Teknik Mevzuatının 

Uyumlaştırılması ve Uygulanması Yoluyla Ürün Güvenliğinin Artırılması” başlıklı teknik destek projesi 

(Makine Projesi) kapsamında Bursa, Sakarya ve Kocaeli illerinde yerleşik olan Ermaksan, Türk Traktör, 

Yılmaz Makine, Karmetal Makine, E-Mak Makina ve Başak Traktör firmalarına çalışma ziyareti 

gerçekleştirilmiştir. 

Makine Projesi kapsamında Ocak ve Şubat ayları içerisinde; Bakanlık personeline, Bakanlığımız PGD 

Denetçilerine, Onaylanmış Kuruluş personellerine ve sanayicilere, Makine Emniyeti Yönetmeliği, 17000 

serisi akreditasyon standartları, Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki 

Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik ve Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten 

Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili 

Gereklilikler Hakkında Yönetmelik ile ilgili eğitimler düzenlenmiştir. 

Makine Projesi kapsamında, 20-27 Şubat 2020 tarihlerinde Viyana/Avusturya’da Technical University 

of Vienna ve TUV Austria ile Hannover, Bonn, Frankfurt/Almanya’da Robotation Academy, DGUV, IFA 

- Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance, Schneider R&D 

Center ve VDMA’ya çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 
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Makine Projesi kapsamında 3-4 Mart 2020 tarihlerinde Ankara’da geniş katılımlı bir çalıştay 

gerçekleştirilmiştir. 

Sanayi Yatırımları ve İstihdam Politikaları Faaliyetleri  

Ana metal sektörüne ilişkin yatırım yapılması planlanan yatırımlara Teşvik Uygulama ve Yabancı 

Sermaye Genel Müdürlüğünce Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 

Tebliğ (Tebliğ NO: 2012/1) kapsamında düzenlenecek Stratejik Yatırım Kararına dayanak oluşturan 

Ankara’da Karakoyunlu Grup tarafından planlanan toz metal üretimi yatırımının toplantıları ve katma 

değer hesabı yapılmıştır. 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı projelerinin değerlendirme süreçlerinde görev alınmıştır. 

Karakoyunlu Grup firmasının Ankara İlinde gerçekleştireceği “toz metalürjisi üretimi” konulu yatırımı 

için stratejik teşvik belgesi düzenlenmesi talebi ile ilgili toplantıya katılım sağlanmıştır. 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği münferit sanayi tesisleri için 

Bakanlığımızca verilen kamu yararı kararı kapsamında 2020 yılında Bakan onayı ile 10 kamu yararı 

kararı verilmiştir. Münferit sanayi alanları hakkında kamu yararı kararı alınmasında izlenecek usul ve 

esasların belirlenmesi amacıyla bir uygulama talimatının hazırlanmasına yönelik çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.  

Makina sektörüne ilişkin yatırım yapılması planlanan yatırımlara Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye 

Genel Müdürlüğünce Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 

(Tebliğ No: 2012/1) kapsamında düzenlenecek Stratejik Yatırım Kararına dayanak oluşturan söz konusu 

yatırımların katma değer hesabı yapılmıştır. 

Raporlama Faaliyetleri 

Bakanlığımız tarafından, sektörlere ilişkin analiz ve değerlendirmelerde bulunmak, sektörlere rehberlik 

etmek, küresel ekonominin yarattığı rekabet baskısını en iyi şekilde karşılamak, sektörlerin 

problemlerini yakından takip etmek ve çözüm önerileri üretmek üzere dönemler halinde sektör 

raporları hazırlanmaya başlanmıştır. Söz konusu raporlar Bakanlığımız İnternet sayfasında 

yayımlanmıştır. Sektör raporları iki temel bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde sektörlerin ülkemiz ve 

dünyadaki durumu, dış ticareti, istihdam yapısı, 2023 hedefleri vb. başlıkları ele alınmış, ikinci bölümde 

ise son 6 aylık gelişmeler ve değerlendirmelere yer verilmiştir. 

Ana metal, basınçlı ekipmanlar ve makine sanayi sektörlerine ilişkin faaliyet ve değerlendirme raporu 

hazırlanmıştır.  

Sayın Bakanımızın katılımlarıyla gerçekleştirilen 03.07.2020 tarihli TOBB İstişare Toplantısına ilişkin bilgi 

notu hazırlanmıştır. 

Paslanmaz çelik yatırım fizibilite raporu hazırlanmıştır. 

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Türkiye Raporu’na görüş verilmiştir. 

Türkiye’de oksijen tüpü üretimine ilişkin özet bir rapor hazırlanmıştır. 
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İleri Teknoloji ve Bilişim Komite Toplantısı kapsamında Stratejik Malzemeler Raporu iletilmiştir. 

Sektörlerin Uluslararası Piyasalardaki Durumu ve Yönelimler konulu özet rapor hazırlanmıştır. 

Sektörel Faaliyetler 

Arsan Dokuma Boya Sanayi Ticaret (Kahramanmaraş) Kapasite Artışı, Maritaş Denim Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi (Kahramanmaraş) Kapasite Artışı ÇED Dosyaları, Elif İplik (Kahramanmaraş), Net Tekstil 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Kahramanmaraş), Çabasan Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

(Kahramanmaraş) Kapasite Artışı ÇED Raporları, Milteks Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

(Kahramanmaraş) ÇED Başvuru Dosyası incelenmiş, görüş oluşturulmuştur. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarda üyesi olduğumuz komisyonlar 

kapsamında; Deniz Tekstil Çevre Etiketi Başvurusu Teknik İnceleme Komisyonu Toplantılarına, Çevre 

Etiketi Tekstil Sektörü Kriterleri Revizyonu Toplantısına ve Çevre Etiketi Teknik Kurulu Toplantısına 

katılım sağlanmıştır. 

24.01.2020-28.01.2020 tarihleri arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde Adana'da 

gerçekleştirilen Kayıtdışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi 

ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi II. Tekstil ve Hazırgiyim 

Çalıştayı'na katılım sağlanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülmekte olan Sıfır Atık Projesi 

kapsamında tekstil ve hazırgiyim sektörü toplantısına katılım sağlanmıştır. 

Tekstil Teknik Komitesi 10. Toplantısı ve Ayakkabı Teknik Komitesi 9. Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Covid-19 salgın sürecinin sanayi sektörlerine etkisi ve normalleşme sürecine yönelik bilgi notları 

hazırlanmıştır. 

MYK tarafından hazırlanan Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri sektöründe hazırlanan Ulusal Meslek 

Standartları güncelleme raporu incelenmiş ve görüş oluşturulmuştur. 

9.03.2020 tarihinde MYK tarafından yapılan MEB’in hazırlamış olduğu alan ve dallarda sadeleştirme ile 

ilgili Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri sektörü çalıştayına Bakanlığımız adına katılım sağlanmıştır. 

Ağaç, kağıt ve mobilya sektörlerine ilişkin raporlar hazırlanmıştır. 

İSO tarafından düzenlenen Covid-19 Salgını ve Yeni Normalde İmalat Sektörleri: Riskler, Fırsatlar ve Yol 

Haritaları projesi kapsamında düzenlenen sektörel toplantılara katılım sağlanmıştır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Türkiye 

Projesi’nin "Emisyon üst sınırının belirlenmesi ve ulusal tahsisat planının geliştirilmesi" bileşeni 

kapsamında 20.10.2020 tarihinde düzenlenen toplantıya katılım sağlanmıştır.  

El Yapımı patlayıcılarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’nda yapılan Piroteknik maddelerin güvenli bir 

şekilde kullanımının sağlanabilmesi için alınması gerekli tedbirlerin değerlendirildiği toplantıya katılım 

sağlanmıştır.  
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığındaki Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından 

yürütülen ‘’Türkiye’deki Sıkıştırılmış ve Genleştirilmiş Polistiren Endüstrilerinde Çevresel Performansın 

Geliştirilmesi projesi’’ toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında Farkındalığın 

Arttırılması Projesi kapsamında 08.01.2020 tarihinde gerçekleştirilen ‘’Piroteknik Eğitimi 

2013/29/EU’ya katılım sağlanmıştır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda 11.02.2020 tarihinde düzenlenen “REACH Tüzüğü Kapsamında 

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesinin Yürütülmesi için Teknik Destek Projesi” 1. Yönlendirme Komitesi 

Toplantısına katılım sağlanmıştır.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünleri Sektöründe Çevre 

Etiketi Kriterlerinin Oluşturulması Projesi toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

15.01.2020 tarihinde Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK)  Biyoteknolojik İlaç Teknoloji 

Yol Haritası Çalışma Grubu toplantısına asıl ve yedek üyelerle katılım sağlanmıştır. 

Kimyagerler Derneği tarafından 21-23 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenen 10. Kozmetik Kongresine 

konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) bünyesinde ve TÜBİTAK teknik 

desteği ile “Biyoteknolojik İlaç Teknoloji Yol Haritası" hazırlanması amacıyla oluşturulan Biyoteknolojik 

İlaç Teknoloji Yol Haritası Çalışma Grubu” çalışmalarına katılım sağlanmış, hazırlanan rapora 

Bakanlığımız görev alanı kapsamında ek görüş verilmiştir. 

Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Planı-GİTES 4.1 eylemi doğrultusunda, ağırlıklı olarak kimya sektöründen 

hammadde temin eden ilaç, yapı malzemeleri, kimya, tekstil ve gıda sektörlerinin ihtiyaç duyduğu kritik 

hammadde/ara mallarının belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

KOSGEB’in KOBİ Teknoyatırım Destek Programı İhtisas Kurullarının “Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve 

gereçlerin imalatı” konulu 3 adet proje başvurusu ve “Düşük proteinli makarna üretimi” konulu 1 adet 

proje başvurusu incelenmiştir. 

Bakanlığımızın sorumlu kuruluş olarak belirlendiği On Birinci Kalkınma Planının 399 numaralı 

“Ülkemizde yakın mesafe yolcu ve araç taşımacılığında kullanılan gemilerin çevre ve enerji dostu tam 

elektrikli gemilere dönüştürülmesine yönelik program başlatılacak ve benzer uygulamaların 

yaygınlaştırılması desteklenecektir.” tedbiri kapsamında; ilgili kurum ve kuruluşlarla 07.01.2020 

tarihinde gerçekleştirilen toplantı sonucunda faaliyetlere yönelik uygulama planı oluşturulmuştur.  

Elektrikli gemi mevzuat çalışmalarına yönelik olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel 

Müdürlüğü koordinasyonunda 13.01.2020 tarihinde toplantı gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan çalışma 

grubu tarafından Yalova Altınova bölgesinde yer alan Sefine Tersanesi 10-11 Şubat 2020 tarihlerinde 

ziyaret edilmiştir.  

09.01.2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ev sahipliğinde Sayın Bakanımız Mustafa 

VARANK’ın katılımlarıyla Raylı Sistemler Sanayi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
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Toplantı öncesinde 7.01.2020 tarihinde Sayın Bakan Yardımcılarımızın katılımlarıyla sektör toplantısı 

gerçekleştirilmiş ve sektör sunumu yapılmıştır. 

9.01.2020 tarihinde gerçekleştirilen görüşmede sektör sorunlarına ve sektörde yapılması gerekenlere 

dair sunum yapılmış, ayrıca yerli ve milli yüksek hızlı trenin ülkemizde milli imkânlarla üretilmesine 

yönelik önerilerde bulunulmuş, bu doğrultuda çalışmalar sürdürülmüştür. 

22.01.2020 tarihinde, TÜBİTAK Başkanlık Binası’nda, raylı sistemler alanında Ar-Ge ve inovasyon 

projelerinin desteklendiği Shift2Rail Ortak Girişimi’nin (S2R JU) 2020 yılı çağrılarına yönelik S2R JU 2020 

direktörü ve yetkililerin katılımı ile gerçekleştirilen Shift2Rail Bilgi Günü etkinliğine katılım sağlanmıştır.  

On Birinci Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Bakanlığımız sorumluluğunda olan 

tedbirlere yönelik olarak 2020 yılında RAY-TEK çalışma grupları ve SİP mevzuatı çerçevesinde sektör ile 

yapılan görüşmeler çerçevesinde bir dizi çalışmalar yapılmıştır. 

Sokağa çıkma yasağının uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanlığının genelgelerine görüş verilmiştir.  

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD) tarafından hazırlanan metal döküm sektörü salgın 

etki analizi ve normalleşme sürecine katkı verilmiştir. 

MKE tarafından yeniden değerleme oranı çerçevesinde oluşturularak tespit edilen Hurda Malzeme ve 

Madeni Talaş Alım Fiyatları, Bakanlar Kurulunun 7/2156 sayılı Kararnamesi ve ilgili mevzuatın 

Bakanlığımıza vermiş olduğu yetki ve görevler çerçevesinde 2020 yılı birinci altı aylık ve ikinci altı aylık 

dönemi kapsayan hurda fiyatları listesi Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

04.02.2020 tarihinde Bakanlığımız koordinatörlüğünde ve Dünya Bankası Grubunun desteğiyle, 

otomotiv sektöründeki tedarikçilere yönelik olarak “Tedarikçi Geliştirme Programı” kapsamında 

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)’nde Bakanlığımız, Dünya Bankası ve OSD üyelerinin temsilcilerinin 

katılımıyla toplantı gerçekleştirilmiştir. 

22.09.2020 tarihinde 7.Dünya Otomotiv Konferansına katılım sağlanmıştır. 

01.10.2020 tarihinde Küresel Tedarik Zincirleri Çalışması Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

30.11.2020 ve 1-2 Aralık 2020 tarihlerinde Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği 

(MARTOY), Gelişmiş Güvenlik Sistemleri, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği (AİTM) 

ve Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği (TORTOY) eğitimlerine katılım 

sağlanmıştır. 

3-4-5 Aralık 2020 tarihlerinde Toyota Tarzı Ürün Geliştirme eğitimlerine katılım sağlanmıştır. 

15.12.2020 tarihinde AB 88.TCMV-Motorlu Taşıtlar Teknik Komitesi oturumuna ve 16.12.2020 

tarihinde AB 144.MVWG-Motorlu Araçlar Çalışma Grubu oturumuna katılım sağlanmıştır. 

18.12.2020 tarihinde Otonom Araçlar Alt Komitesi toplantısına katılım sağlanmıştır.  
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Onaylanmış Kuruluş ve Teknik Servislere Yönelik Faaliyetler 

Aşağıda belirtilen teknik düzenlemeler kapsamında 2020 yılı içinde muhtelif tarihlerde görevlendirilmiş 

olan kuruluşlar nezdinde 11 adet yerinde, 5 adet çevrimiçi denetim yapılmıştır. 

- (2006/42/AT) Makina Emniyeti Yönetmeliği 

- (2014/33/AB) Asansör Yönetmeliği 

- (2014/68/AB) Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 

- (2014/29/AB) Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 

- (92/42/AT) Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik 

- (2014/34/AB) Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili 

Yönetmelik 

- (2000/14/AT) Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü 

Emisyonu İle İlgili Yönetmelik  

- (2016/426/AB) Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik  

Belgelendirme Faaliyetleri 

Sanayi Sicil Uygulamaları 

2020 yılı Ocak – Aralık ayları arasında belge tarihine göre 15076 sanayi işletmesi sanayi siciline kayıt 

edilerek Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmiştir. 7218 kayıt iptal edilmiştir. Sanayi siciline kayıtlı 151 bini 

aşkın sanayi işletmesinin faaliyetlerinin takibi ve bilgilerin güncellenmesi için önemli olan ve her 

yılbaşından itibaren Nisan ayı sonuna kadar verilmesi zorunlu olan (2020 yılında gerçekleşen Covid-19 

salgını sebebi ile Yıllık İşletme Cetveli verilme süresi Eylül ayının sonuna kadar uzatılmıştır.) 2019 yılı 

Yıllık İşletme Cetvelinin verilme oranı % 91,69 olmuştur.  

Kanun gereği yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere yaklaşık 9,4 milyon TL idari para cezası 

uygulanmıştır. 

Lonca web portalı 2020 Aralık ayı sonu itibarıyla 1,6 milyonu aşkın kullanıcı tarafından ziyaret edilmiştir. 

Yerli Üretimin Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalar 

2020 Ocak-Aralık ayları arasında 16.016 adet Yerli Malı Belgesi düzenlenmiştir. 

4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin (c) ve (d) fıkraları kapsamında “Kamu Alımlarında 4734 Sayılı 

Kanun Kapsamında Fiyat Avantajı Sağlanması Zorunlu Olan Ürün Listesi”, “Kamu Alımlarında 4734 Sayılı 

Kanun Kapsamında Fiyat Avantajı Sağlanması Zorunlu Olan Yazılım Ürün Listesi” ve “Yapım İşi 

İhalelerinde Yerli Malı Kullanımı Zorunlu Olan Makine-Ekipman Listesi”nin güncellenmesine ilişkin 

çalışmalar yapılmış bu kapsamda sektör ve ilgili kurum/kuruluşların görüşleri alınmıştır.  
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Kamu alımlarında kullanılan Ortak Tedarik Sözlüğü- Common Procurement Vocabulary (CPV) listesinin 

sanayi ürün listesi kodlaması olan Sanayi Ürünleri Listesi-PRODTR’ye dönüşümüne yönelik analiz 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

Tip Onay İşlemleri 

Motorlu araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma 

zorunluluğunu yerine getirmek üzere bütün yeni araçların ve bu araçlarda kullanılmak üzere 

tasarlanmış sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin, ilgili tip onay yönetmeliklerine uygunluğunun 

belgelendirilmesine yönelik olarak; 28.09.2015 tarihinde Bakanlığımız ve TSE arasında imzalanan 

“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Türk Standardları Enstitüsünün Tip Onayı 

Belgelendirme İşlemleri Kapsamında Görevlendirilmesine Dair Protokol” 01.01.2016 tarihi itibarıyla 

yürürlüğe girmiştir.  Bu kapsamda TSE tarafından motorlu araçlar ve bu araçlarda kullanılan sistem, 

aksam ve ayrı teknik ünite üreticileri ile ilgili olarak tip onayı ve üretimin uygunluğu faaliyetlerine 

devam edilmiştir. 

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (MARTOY-2007/46/AT) küçük serilerde imalat 

yapılması halinde bazı muafiyetler tanınarak araçlara Küçük Serilerde Ulusal Tip Onayı belgesi 

verilmesini mümkün kılmaktadır. Bu konuda anılan Yönetmeliğin 23’üncü maddesinde Onay 

Kuruluşunun, imal edilen araçlarda ilgili alternatif şartları açıklamak kaydıyla, bu Yönetmelik ekinde yer 

alan Ek-IV veya Ek-XI’de listelenen bir veya birkaç düzenleyici mevzuatın bir veya birkaç hükmünü 

uygulamayabileceği düzenlemesine yer verilmiştir. Bu kapsamda, yapılan başvurular değerlendirilmiş, 

Bakanlık Makamına sunulmuş ve uygun görülen firmalar için küçük seri izinleri verilmiştir.  

Mevzuat Çalışmaları 

5564 sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması 

Hakkında Kanun’da 7.04.2020 tarih ve 2381 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile değişiklik yapılmıştır. 

Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması Ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında 

Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar İle Kanun Kapsamındaki Toksik Kimyasal Maddeler ve 

Prekürsörleri İle Farklı Kimyasal Maddelerin Bildirimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.06.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Aerosol Kaplar Yönetmeliği (75/324/AT) hazırlanarak Resmî Gazete’de yayımlanması için süreç 

tamamlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanacaktır. 

Katı Yakıtlı Kazanların Enerji Etiketlemesi İle Katı Yakıtlı Kazan, İlave Isıtıcılar, Sıcaklık Kontrol Cihazları 

Ve Güneş Enerjisi Cihazları Ambalajlarına İlişkin Tebliğ (2015/1187/AB) hazırlanarak tamamlanmış olup 

Resmî Gazete’de yayımlanacaktır. 

Katı Yakıtlı Kısıtlı Mekân Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Tebliğ (2015/1185/AB) 

hazırlanarak tamamlanmış olup Resmî Gazete’de yayımlanacaktır. 

Katı Yakıt Kazanların Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Tebliğ (2015/1189/AB) hazırlanarak 

tamamlanmış olup Resmî Gazete’de yayımlanacaktır. 
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21.07.2020 tarihli ve 31192 sayılı Resmî Gazete’de Basınçlı Ekipmanlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve 

Görevlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM/2014/3) yayımlanmıştır.  

Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve 

Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği 

(97/68/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2.06.2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanmıştır. 

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik 

(2014/34/AB)'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 27.06.2020 tarihli ve 31168 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanmıştır. 

Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinleri, Hızlı Soğutma Kabinleri, Yoğuşturma Üniteleri ve Proses 

Çillerleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (SGM: 2020/3), 5.09.2020 tarihli 

ve 31235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Endüstriyel Tip Soğutmalı Depolama Kabinlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM: 2020/4), 

5.09.2020 tarihli ve 31235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Gaz ve Partikül 

Halindeki Kirletici Emisyon Sınırları ve Tip Onayı ile İlgili Gereklilikler Hakkında Yönetmelik 

(2016/1628/AB), 11.09.2020 tarihli ve 31241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Elektrik Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye 

Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SVGM: 2019/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 

2020/12), 23.12.2020 tarihli ve 31313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (SGM: 

2013/17)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (SGM: 2020/1), 23.05.2020 tarihli ve 31135 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve 

Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterler Tebliği (SVGM: 2019/7)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (SGM: 2020/7), 17.10.2020 tarihli ve 31277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Savunma Sanayi Faaliyetleri 

5201 sayılı “Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi 

Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun” gereğince; harp silah ve mühimmatı üretecek kurum ve 

kuruluşlara ilişkin 43 Kuruluş İzni, 61 Üretim İzin Belgesi verilmesine yönelik Milli Savunma Bakanlığına 

görüş verilmiştir. Üretim İzni verilmesi hususunda 34 firmanın Milli Savunma Bakanlığı ile müştereken 

denetimleri gerçekleştirilmiştir. 

5202 sayılı “Savunma Sanayi Güvenliği Kanunu” gereğince harp silah ve mühimmatı üretecek 

kuruluşlara, Tesis Güvenlik Belgesi verilmesi hususunda Milli Savunma Bakanlığı ile müştereken 159 

savunma sanayi firmasının denetimi yapılmıştır. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-10-17
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-10-17
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2020-10-17
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Çevre ve İklim Değişikliği Faaliyetleri 

Sera gazı azaltımı, piyasa temelli yaklaşımların değerlendirilmesi gibi amaçlarla iklim değişikliği alanında 

imalat sektörünü yakından ilgilendiren konularda gerçekleştirilen çalışmalara katkı sağlanmış, görüş 

oluşturulmuş, Bakanlığımızı temsilen toplantılara katılım sağlanmış ve projelere veri ve bilgi 

sağlanmıştır. 

Avrupa Birliği tarafından yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın ülkemiz ticaretine yönelik muhtemel 

etkilerinin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 

yürütülen çalışmalara katılım ve katkı sağlanmıştır. 

14.01.2020 tarihinde Kalıcı Organik Kirleticiler ile Kirlenmiş Sahaların Tespiti ve İyileştirilmesi Projesi 

Açılış Toplantısına katılım sağlanmıştır.  

17.01.2020 tarihinde Düşük Karbonlu Kalkınma İçin Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi 

Teknik Yardım Projesi toplantısına katılım sağlanmıştır. 

Nitelikli İşgücü Faaliyetleri 

Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesi amacıyla “300 OSB’de 300 Teknik Kolej” 

hedefi ile ilgili olarak 45 Teknik Kolejde eğitim faaliyeti sürdürülmektedir. 

Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında İstanbul İli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 

ile çalışmalar sürdürülmektedir.  

Sanayide çalışan personelin teknolojik gelişmeler kapsamında ihtiyaç duyduğu konularda 

üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri (SEM) lerde sertifikalı eğitimler verilmesi sağlanmıştır. 

Standartlara İlişkin Faaliyetler 

Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan taslak standartlara görüş verilmektedir. Türk 

Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2000/13-14) kapsamında 

22 adet Standard halen mecburi uygulamada bulunmaktadır.  

Ayrıca, “Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği” kapsamında standartların Ticaret 

Bakanlığı aracılığı ile AB komisyonuna bildirimi yapılmasına devam edilmektedir. 

Halen mecburi uygulamada 351 adet standart bulunmaktadır. 

2020 yılında 26 adet standart mecburi uygulamadan kaldırılmış, 10 adet standardın revizyonu ve 3 adet 

standardın tadillerine ilişkin tebliğler Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Sanayi İşbirliği Projeleri  

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Yüksek Gerilim ve Yüksek Güç Laboratuvarı Deney Kompleksi Etüdü 

hizmet alımı ihalesi neticesinde 16.10.2018 tarihinde Bakanlığımız ve ELTEM-TEK Elk. Tes. Müh. 

Müteah. Danış. ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan STK Sözleşmesi kapsamındaki faaliyetlere devam 

edilmiştir. 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından, denetimli serbestlik altında bulunan 

yükümlülerin izlenmesi amacıyla kullanılan, ancak bugüne kadar ithal edilmekte olan elektronik izleme 

sistem ve ekipmanlarının yurt içinde geliştirilmesi ve üretilmesini amacıyla 25.09.2019 tarihinde açılan 

Elektronik İzleme Sistemi hizmet alımı ihalesi sonuçlandırılmış ve ihale neticesinde, 07.02.2020 

tarihinde Adalet Bakanlığı ve STM Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş. arasında Hizmet Alımı 

Sözleşmesi, Bakanlığımız ve STM Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş. arasında ise STK Sözleşmesi 

imzalanmıştır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün, pentatlon sporunda 

kullanılan ancak hâlihazırda ithal edilmekte olan silah ve hedef sistemlerinin yerlileştirilmesini 

hedefleyen Modern Pentatlon Silahları ve Hedef Sistemleri tedariki ihalesi 15.06.2020 tarihinde 

açılmış, ihale neticesinde 09.11.2020 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Murat UZDAŞ Poligon ve 

Atış Eğitim Sistemleri arasında Tedarik Sözleşmesi, Bakanlığımız ve Murat UZDAŞ Poligon ve Atış Eğitim 

Sistemleri arasında ise STK Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Sağlık Bakanlığının 02.05.2018 tarihinde açılan Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı 

Tomografi, Ultrasonografi, Dijital Radyografi, Hasta Başı Monitör tedariki ihalesi kapsamında teklifler 

30.06.2021 tarihinde sunulacaktır. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün Yüksek Hızlı Tren (YHT) Seti ihalesi 

kapsamında YHT alanında araç, sistem, alt sistem ve ekipmanlarının tasarımı, geliştirilmesi ve üretimine 

yönelik olarak yurt içinde mevcut imkân ve kabiliyetlerin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yapılmıştır. 

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Yüksek Güç ve Yüksek Gerilim Deney Laboratuvarı Kompleksi 

Kurulumu ihalesi kapsamında laboratuvarlarda yer alacak makine, ekipman, cihaz ve sistemlerin 

tasarımı, geliştirilmesi ve üretimine yönelik olarak yurt içinde mevcut imkân ve kabiliyetlerin tespit 

edilmesi amacıyla çalışmalar yapılmıştır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Radyosonde Cihazı ihalesi kapsamında 

radyosonde cihazı ve GPS tabanlı yer alıcı sistemi tasarımı, geliştirilmesi ve üretimine yönelik olarak 

yurt içinde mevcut imkân ve kabiliyetlerin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yapılmıştır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Deniz Araştırmaları 

Yazılım/Donanım Üretimi ve Bakım Onarım Hizmetinin Yerlileştirilmesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün Alaçatı RES Rüzgâr Santrali için Yerli ve Milli Rüzgâr 

Türbini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel 

Müdürlüğünün Golf Tipi Elektrikli Araç ihtiyaçlarının da SİP uygulamasına tabi olarak tedarik edilmesine 

dair kararlar ilgili kurumlar tarafından alınmıştır. Söz konusu ihaleler kapsamında ihale dokümanlarının 

ve STK esaslarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Kamu idarelerinin ulaşım, sağlık ve enerji başta olmak üzere yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferi 

sağlamaya yönelik mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerinin SİP uygulaması 

kapsamında gerçekleştirilmesi için gerek kamu idareleri gerekse özel sektör firmaları nezdinde 

bilgilendirme faaliyetleri icra edilmiş ve SİP usul ve esasları ile SİP süreci hakkında bilgi verilmiştir. 
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B.1.2. Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü Faaliyetleri 

Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında yürütülen çalışmalar aşağıdaki özetlenmiştir. 

10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 388/A maddesi kapsamındaki faaliyetler, 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programına ilişkin faaliyetler, 

4734 sayılı Kanun kapsamında sunulan Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi çalışmaları, 

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3A maddesi 
kapsamındaki faaliyetler, 

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Eğitimi Politikalarının belirlenmesine ve uygulanmasına yönelik faaliyetler, 

Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesinin yürütülmesine ilişkin faaliyetler, 

Teknoloji ve İnovasyon Fonuna ilişkin faaliyetler, 

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin 
Esaslar başlıklı E cetvelinin 77’nci maddesinin (c) bendi uyarınca Dijital Dönüşüm Destek Programına 
yönelik faaliyetler, 

Elektrikli Şarj Altyapısı Oluşturulması Projesi kapsamında yer alan Bakanlığımız sorumluluğundaki iş 
paketlerinde yer alan faaliyetler, 

Akıllı Şehirler Projesi kapsamındaki faaliyetler, 

Kamu Bilişim Alımlarında Uygulama Yönetmeliğine yönelik faaliyetler, 

Bireylere ve işletmelere yönelik siber güvenlik rehberi hazırlanmasına yönelik faaliyetler, 

Ulusal Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planının hazırlanmasına yönelik faaliyetler, 

Turcorn Adayları Destek Programı kurgusunun oluşturulması kapsamındaki faaliyetler. 

Faaliyet ve Proje Bilgileri 

Bilişim ve Siber Güvenlik Faaliyetleri 

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, yazılım, bilişim ve siber güvenlik sektörlerine ilişkin yerli ve milli 
üretim yetkinliklerinin ve üretimin artırılması, ülke genelinde kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik 
Bilişim ve Siber Güvenlik Dairesi tarafından aşağıda yer alan çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

 Kamu bilişim alımlarına ilişkin hazırlanan yönetmelik taslağı incelenip, Adalet Bakanlığı, İçişleri 

Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk 

Standardları Enstitüsü ile toplantılar yapılarak kurumların görüşü alınmıştır. Bu kapsamda, 

Kamu Bilişim yatırımlarına ilişkin TÜBİTAK YTE ile toplantı yapılmış ve görüşleri alınmıştır. 

Mevzu hususunda dünyadaki alım politikaları incelenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm 

Ofisi ile görüşmelerde bulunulmuştur. Bir çalışma grubu teşkil edilerek söz konusu yönetmelik 

taslağının nihai hale getirilmesi planlanmaktadır.  
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 Sanayinin Siber Güvenlik Rehberi hazırlık aşamasında, TÜBİTAK’tan gelen taslak rehber ve 

fizibilite çalışmasına yönelik teklif incelenmiş ve Bakanlığımızın sorumluluğu kapsamında yer 

alan eylem planları dikkate alınarak görüşlerimiz, TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsüne 

iletilmiştir. 

 Açık Kaynak Platformu kapsamında oluşturulan projelerin çalışma toplantılarına katılım 

sağlanarak, görüşlerimiz paydaşlara iletilmektedir.  

 Ülkemizin bilişim sektöründeki mevcut durumunu doğru analiz etmek ve öneriler geliştirmek 

amacıyla, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Siber Güvenlik Endeksi ve inovasyon endeksleri detaylı 

olarak incelemiştir. Bu kapsamda Türkiye ve diğer ülkelerdeki gelişmişlik istatistikleri 

değerlendirilip Makama güncel bir rapor sunulmuştur. 

 Sektörün mevcut durumunu analiz edebilmek amacıyla anket oluşturma çalışmaları 

yürütülmüştür.  

 Kamu Bilişim Zirvesine katılım sağlanarak; dijital dönüşüm, yeni nesil siber güvenlik çözümleri, 

yeni nesil ağ teknolojileri, yeni nesil veri merkezleri, bulut bilişim, iş sürekliliği, yeni nesil siber 

güvenlik çözümleri, yeni nesil görüntüleme, tanıma ve güvenlik çözümleri, yeni nesil yazılım 

teknolojileri ve açık kaynak, yeni nesil yönetim, iletişim, uzaktan çalışma ve ERP Çözümleri, yeni 

nesil teknolojiler: NesNet ve 5G, veri güvenliği ve kişisel veriler konularıyla ilgili bilgiler alınmış 

ve raporlaması yapılmıştır.  

 Siber Güvenlik Haftası kapsamında, kamuda yerli siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi, 

savunma sanayiinde yerli siber güvenlik, finans sektöründe yeli siber güvenlik, teoriden pratiğe 

dijital güvenlikte kriptoloji, yerli ürünlerde test ve sertifikasyon, IoT Güvenliği, Ödeme 

Sistemleri ve Veri Güvenliği Zirvesi, Türkiye'yi Hedef Alan Tehdit Grupları ve Kullandıkları 

Teknikler, Doğru bilinen Hatalar, Atak Yöntemleri, Örnek Topolojiler, Çözüm Odaklı Savunma 

ve Dark DDoS, Sistem Güvenliği Mühendisliği vb. gibi konular dâhilinde toplantılara katılım 

sağlanmış ve raporlaması yapılmıştır. 

 Türk Macar Yapay Zekâ ve Yüksek Teknoloji Konferansı kapsamında, Sayın Bakanımızın  

iştirakiyle, içinde TÜBİTAK'ın da yer aldığı akıllı projeler değerlendirilmiştir. 

 Veri Stratejisi oluşturulması konusunda, TELKODER'in ilettiği çalışma kapsamında, veri 

mahremiyeti, sahipliği, saklanma şekli, altyapı oluşturulması hususları değerlendirilip, konu ile 

ilgili rapor oluşturulmuştur. 

 2021 Yılı 180 Günlük Eylem Kartları çalışması kapsamında, Bilişim ve Siber Güvenlik Dairesinin 

eylemleri olan, Kamu Bilişim Alımlarına İlişkin Hazırlanan Yönetmelik Taslağı ve Siber Güvenlik 

Rehberi (özel sektör ve bireylere yönelik) hazırlama konularında çalışmalar yapılmıştır. 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 

Bu programla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için; 

 Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından 

desteklenen sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik 

ürünler, Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp 

sonuçlandırdıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler, 

 Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında Ar-Ge faaliyetleri sonucunda 

ortaya çıkan teknolojik ürünler,  
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 Öz kaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan 

veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler, 

ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımlar desteklenmektedir. 

 

Genel Müdürlüğümüzün kurulması ile birlikte Genel Müdürlüğümüze devredilen 15 projenin 

sonuçlandırılmasına yönelik değerlendirme faaliyetleri yürütülmüş ve 10 proje için tamamlama belgesi 

düzenlenerek ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında toplam 9.011.386,66 TL destek 

ödemesi yapılmış ve 77 projenin izleme sürecine yönelik faaliyetler yürütülmüştür. 

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi 
kapsamında; Ar-Ge projeleri sonucu ortaya çıkmış olan mal ve hizmetler için Bakanlığımızca Teknolojik 
Ürün Deneyim (TÜR) Belgesi düzenlenmektedir. Söz konusu mal ve hizmet sahipleri bu belge ile iş 
deneyim belgesi olmadan da kamu ihalelerine girebilmektedir.  

2020 yılı içerisinde Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi için 265 adet başvuru alınmış ve 126 adet belge 
verilmiştir. Başvurulardan 42 tanesi reddedilmiştir. 97 tanesinin ise süreci devam etmektedir. 

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Eğitimi Çalışmaları 

Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda, ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde milli teknoloji 
geliştirme ve üretimi ile dijital dönüşüm süreçleri için ülkenin ihtiyaç duyacağı nitelikli insan kaynağının 
yetiştirilmesine yönelik çalışmaları koordine etmek ve bu çerçevede bireysel yetkinlikler ile toplumsal 
bilinç ve kültürün geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek amacıyla 2020 yılı içerisinde aşağıdaki 
faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 

 Dijital Dönüşümün gerektirdiği nitelikli insan kaynağı yetiştirme çalışmaları çerçevesinde Millî 

Eğitim Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında, imalat sanayinde nitelikli istihdamın artırılmasına 

yönelik olarak belirlenecek okullardaki öğretmenlerin ve öğrencilerin dijital dönüşüm 

konusundaki eğitimlerinin desteklenmesi ile mesleki ve teknik eğitimde niteliğin artırılması 

amacıyla 12.03.2020 tarihinde “Dijital Dönüşüm İçin Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği 

Protokolü” imzalanmış ve Protokol kapsamındaki faaliyetlere başlanmıştır.  

 Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklilerin 

Geliştirilmesi Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren 182 Bilim ve Sanat Merkezi’nde 

(MEB Bilsem) eğitim alan öğrencilerin ilgi duydukları teknoloji alanları konusunda kendilerini 

geliştirmesi, yazılım ve tasarım konularında yetkinliklerinin artırılmasına katkı sağlanması ve 

sorunlarına çözüm aranması noktasında ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmalar 

yürütülmüştür. 

 2023 Sanayi ve Teknolojisi Strateji Belgesi kapsamında öğrencilerin Ar-Ge ve inovasyon 

konusundaki farkındalığının artırılması ve okullarımız ile sanayinin yakınlaştırılması amacıyla 

MEB Ortaöğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde Bakanlığımız 

uhdesinde bulunan tüm TGB’ler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezi firmalarının Fen Liseleri ile 

eşleştirmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda Ar-Ge ve Tasarım Merkezi 

Firmalarımız tarafından 4, TGB’lerimiz tarafından 5 etkinlik olmak üzere toplam 9 eşleştirme 

etkinliği gerçekleştirilmiştir. 
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 Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Çalışma Hayatı Çalışma Grubu 

faaliyetleri kapsamında “dijital dönüşümü destekleyen çalışmalarda insan kaynağı 

yetkinliklerinin artırılması” eylemi çerçevesinde; lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim 

düzeyinde ve hâlihazırda sanayide çalışanlar için sürekli eğitim merkezlerinde çalışılması 

gerektiği değerlendirilen proje/problem alanları ilgili paydaşlarla koordine edilerek belirlenmiş, 

YÖK ve TÜBİTAK ile paylaşılmıştır. Bununla birlikte, hâlihazırda sanayide çalışan kişilerin ihtiyaç 

duyduğu öncelikli konularda, üniversitelerin bünyelerinde bulunan sürekli eğitim 

merkezlerinde verilecek eğitim başlıkları da tespit edilerek, eğitim programları oluşturulmuş 

ve 15 Araştırma Üniversitesine ait Sürekli Eğitim Merkezlerinde Proje Yönetimi, Bilgi 

Teknolojileri Yönetimi, Ar-Ge Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi, Dördüncü Sanayi Devrimi 

Farkındalık ve Uzmanlık Eğitimi gibi başlıklarda programların başlangıcından itibaren 20 adet 

eğitim gerçekleştirilmiştir. 

 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi kapsamında Beşeri Sermaye Komitesi tarafından 

yürütülen çalışmalara katkı sağlanmıştır.  

 Kariyer Net firması ve Bakanlığımız işbirliğinde insan kaynağı gelişim faaliyetleri ve ihtiyaç 

analizi yapmak üzere bir çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda iş dünyasında en çok ve en az 

talep edilen yetkinlikler, geleceğin meslekleri ve ilanlarda en az ve en çok aranan niteliklere 

ilişkin bir analiz çalışması gerçekleştirilerek, çalışma sonuçları bir rapor halinde düzenlenmiştir. 

 Ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknoloji geliştiricilerin yetiştirilmesi amacıyla Milli Teknoloji 

Akademisi şeklinde bir yapının oluşturulması kapsamında bir çalışma başlatılmıştır. Bu yapının 

oluşturulması kapsamında ülkemizde eğitim düzenleyen kamu kurum ve kuruluşları ile insan 

kaynağı destekleri detaylı olarak incelenerek, kurulması öngörülen akademiye ilişkin bir model 

önerisi oluşturulmuştur. 

 Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve TÜSSİDE öncülüğünde başlatılan, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının paydaşı 

olduğu Türkiye için “Beceri Farklarının Kapatılması Hızlandırma Programı” kapsamında 

hızlandırıcı programının koordinasyonu için üzerimize düşen konularda ilgili paydaşlarla işbirliği 

içerisinde çalışmalar yürütülmüştür. 

 Bakanlığımızın yürütücüsü olduğu “Deneyap Teknoloji Atölyeleri” Programının ülke genelinde 

yaygınlaştırılmasını sağlamak ve atölyelerin faaliyetlerinin duyurulması kapsamında ilgili 

koordinasyon çalışmaları yürütülmüştür. 

 Bakanlığımızın da düzenleyici kuruluşları arasında olduğu Teknofest’in (Havacılık, Uzay ve 

Teknoloji Festivali) gerçekleştirilmesi ve duyurulmasına yönelik koordinasyon çalışmaları 

yürütülmüştür. Teknofest 22.09.2020 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirilmiştir.  

Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin 05.01.2017 tarihli, 1147 sayılı yazısı ve 10.04.2017 tarihli Yetki 

Belgesi kapsamında Türkiye'nin Antarktika alanında uluslararası arenada temsili ve işbirliği 

potansiyelinin hayata geçirilebilmesi için yapılacak iş ve işlemlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

uhdesinde yürütülmesine, Bakanlık tarafından oluşturulacak bir çalışma grubu eliyle bir eylem planı 

ortaya konulmasına ve bu plan çerçevesinde çalışmaların sürdürülmesine karar verilmiştir. 
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Bu doğrultuda, Bakanlığımızca yürütülen Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi 

kapsamında gerçekleştirilen üç ulusal sefer ve Ulusal Kutup Bilim Programının yürütülmesi sürecinde 

proje ölçeğinin büyümesi, konu ile ilgili araştırma projelerinin desteklenerek geliştirilmesi ihtiyacının 

doğması, incelenen dünya örneklerinde ülkelerin kutup araştırmaları konusunda özel araştırma 

enstitülerini faaliyete geçirmesi hususları göz önünde bulundurularak, projenin sürdürülebilir ve 

kurumsal bir yapı altında yürütülmesi gereği hâsıl olmuş ve bu amaçla TÜBİTAK bünyesinde Kutup 

Araştırmaları Enstitüsünün kurulmasına karar verilmiştir. Müteakiben, 30.01.2020 tarihi itibarıyla Proje 

kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin ve bütçenin Kutup Araştırmaları Enstitüne devri sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, TÜBİTAK ile Bakanlığımız arasında imzalanan 20.12.2019 tarihli Protokol ile 2019-2020 

Antarktik sezonunda gerçekleştirilen Dördüncü Antarktik Bilim Seferi (TAE-4)’ne ilişkin faaliyetler ile 

seferin gerçekleştirilmesi, bilimsel yetkinliğimizin artırılması için diğer ülkelere gönderilecek kutup 

projelerinin ve araştırmacılarının belirlenmesi ile bilimsel sefere gitmeden/giderek yapılabilecek kutup 

projelerinin ve araştırmacılarının seçilmesi ve kıtada kurulması planlanan Türk Bilim Üssüne yönelik 

çalışmaların yapılması faaliyetleri, projenin TÜBİTAK’a devir sürecinden ayrı olarak 2020 yılı boyunca 

yürütülmüştür.  

Bu çerçevede yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda özetlenmektedir. 

 Kutup alanında bilimsel araştırmaların sürdürülebilir ve ulusal hedeflere hizmet edecek şekilde 

gerçekleştirilmesi için Ulusal Kutup Bilim Programı ilgili paydaşlarla birlikte Bakanlığımız 

sorumluluğunda hazırlanan Ulusal Kutup Bilim Programı 29.12.2017 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 2020 yılında söz konusu programın yürütülmesine yönelik faaliyetler icra edilmiştir. 

Bu çerçevede 4. ve 5. İzleme ve Değerlendirme Raporları yayınlanmıştır.  

 Dördüncü Ulusal Antarktik Bilim Seferi (TAE-4) 8 Şubat-8 Mart 2020 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. Sefere giderek/gitmeyerek gerçekleştirilecek ile ikili iş birliği kapsamında 

diğer ülkelerin üslerine gönderilecek bilim insanları ve projelerin belirlenmesi amacıyla 

TÜBİTAK tarafından çağrıya çıkılmıştır. Toplam 7 projenin desteklenmesine karar verilmiştir.   

 TAE-4 Seferine 22 si Türk, 1 Belarus ve 1 Bulgaristan’dan olmak üzere toplam 24 bilim insanı 

katılmıştır. 

 Sefer boyunca toplam 3 GNSS istasyonu kurulmuş, 2019 yılında kurulan meteoroloji istasyonu 

güncellenerek geliştirilmiş, üs inşaat fizibilite çalışmaları gerçekleştirilmiş, Horseshoe Adası’nın 

gemi yaklaşma sahası batimetri haritası genişletilmiş olup bunların yanı sıra bilimsel projeler 

başarı ile gerçekleştirilmiştir. 

 Üs fizibilitesi konusunda diğer ülkelere ait üslerin ziyaret edilerek ÇED raporlarının incelenmesi 

gerçekleştirilmiş, ada topografyası, genel arazi yapısı ve zemin yapısı yerinde incelenerek kalıcı 

üs yapımına uygun yer seçimi değerlendirmesi yapılmıştır. 

 2019-2020 Antarktik sezonunda 2 Türk bilim insanının bilimsel araştırmalar yapmak üzere 

Belçika ve Polonya araştırma istasyonlarına gönderilmesi sağlanmıştır. 

 22-23 Ekim 2020 tarihinde TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından Dördüncü Ulusal 

Kutup Bilimleri Çalıştayı düzenlenmiştir. Ulusal düzeyde bilim insanlarımızın yaptığı çalışmaları 

çalıştay süresince aktarılmıştır. 
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Teknoloji ve İnovasyon Fonu 

2019-2023 yılları arasında ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koyan On Birinci Kalkınma Planının 

“Rekabetçi Üretim ve Verimlilik” ekseni altında yer alan “Sanayi Politikaları” bölümünde Bakanlığımızca 

girişim sermayesi uygulamaları yürütülmesine yönelik politika ve tedbirlere yer verilmiştir. Bu 

çerçevede 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara 

İlişkin Esaslar başlıklı E cetvelinin 77 nci maddesinin (a) bendi uyarınca; 

 Bakanlığımız ve Türkiye Yatırım ve Kalkınma Bankası A.Ş. arasında “T.C. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı ve Türkiye Yatırım ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Arasında Girişim Sermayesi 

Uygulamasına İlişkin Çerçeve Protokol” 24.12.2019 tarihinde imzalanmıştır. 

 Bakanlığımızın girişim sermayesi fonlarına katılımında uygulanacak prensiplerin belirlendiği 

“Girişim Sermayesi Fonlarına Katılıma Dair Usul ve Esaslar” Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji 

ve Bütçe Başkanlığı ve Sayıştay görüşleri doğrultusunda nihai hale getirilmiş ve 03.12.2020 

tarihli Bakanlık Makam Oluru ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

 Bu çerçevede Türkiye Kalkınma Fonunun bir alt fonu olan Teknoloji ve İnovasyon Fonu 

21.12.2020 tarihinde kurulmuştur. 21.12.2020 tarihinde Bakanlığımız Teknoloji ve İnovasyon 

Fonu’nun ana yatırımcısı olmuştur.  

İmalat Sanayi İşletmelerine Yönelik Dijital Dönüşüm Destek Programı 

Dijital dönüşümün hızlandırılması yoluyla On Birinci Kalkınma Planında belirlenen öncelikli sektörlerde 

verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması için uygulanacak dijital dönüşüm projeleri ile dijital 

dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yerli ürün ve sistemlerin geliştirilmesi ve bu ürün ve 

sistemlerde rekabetçiliğin sağlanmasına yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla 2020 Yılı Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanununun Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar başlıklı E 

cetvelinin 77 nci maddesinin (c) bendi gereğince destek programına yönelik usul ve esasların 

oluşturulması ile destek programı kurgusunun belirlenmesi çalışmalarına başlanmıştır. Taslak usul ve 

esaslar dokümanı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 

koordine edilmiştir. 

Elektrikli Araçlar için Şarj Altyapısı Oluşturulması Projesi 

Elektrikli araç teknolojilerinin özellikle son yıllarda yaygınlık kazanması ve dünyada birçok ülkenin bu 

yeni teknolojiye yönelmesi ile birlikte elektrikli araçların pazar payı her geçen gün arttığı dikkate 

alınarak ülkemizin bu konuda yapması gerekenleri belirlemek üzere Bakanlığımız, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan Çalışma Grubu ile 

10 iş paketi üzerinde faaliyetler yürütülmüştür.  

Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüz tarafından; 

 Elektrikli araçlar için şarj altyapısı projesi kapsamında ortak dilin oluşması adına tanım, 

terminoloji ve kısaltmaların belirlenmesi, 

 Zamana, bölgelere ve şehirlere göre elektrikli araçların gelişim projeksiyonu ve buna bağlı şarj 

istasyonları ve şarj noktaları gelişim projeksiyonunun oluşturulması, 

 Şarj istasyonlarının kurulumunda, işletmesinde ve şarj donanımlarında ihtiyaç duyulan asgari 

gereksinimler ve standartların belirlenmesi, 
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 Şarj altyapısında farklı işletmecilerin birlikte çalışabilirliğinin temini için çerçeve mimarilerinin 

(yazılım, donanım, aplikasyon vb.) belirlenmesi ve  

 Elektrikli araçların ve şarj istasyonlarının pazar gelişiminde teşviklerin gözden geçirilmesi ve 

önerilerin oluşturulması hususlarında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Akıllı Şehirler Projesi 

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planında yer alan “Akıllı Şehir Pazarı Oluşturulacak, 

Sürdürülebilirliği ve İşlerliği Sağlanacaktır.” ve “Kent Sakinlerinin Akıllı Şehir Çözüm Üreticilerine 

Dönüşümüne İmkân Sağlayan Ortamlar Oluşturulacaktır.” eylemleri kapsamında çalışmalar 

yürütülmüştür. Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bakanlığımız ve Esenler Belediyesi arasında 

imzalanan protokol kapsamında “Geleceğin İnsan Odaklı, Huzurlu, Güvenli ve Akıllı Şehri Esenler” 

vizyonu ile Türkiye’deki akıllı şehirlere model olması hedeflenen Akıllı Şehirler Projesi başlatılmıştır. 

Projede, Akıllı Şehir konsepti kapsamında 10 adet odak alan ve 106 adet uygulama alanı belirlenmiştir. 

Söz konusu alanlara yönelik fizibilite çalışmalarına başlanmış ve 12 adedi tamamlanmıştır. Ayrıca, 

bölgede akıllı şehir ekosistemini tamamlayacak mahiyette akıllı şehir uygulamaları alanında çalışan 

şirketlerin yer alacağı Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. 

İmalat Sanayinin Dijital Dönüşümü Çalışmaları 

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve Bakanlığımız 

koordinasyonunda Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi açılmıştır. Merkezde ilk olarak başlatılan 

“KOBİ’lerin Dijital Dönüşümünü Hızlandıran Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IoT)” projesi 

çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Bu çerçevede proje paydaşları belirlenmiştir. Pilot uygulama için 10 

KOBİ ile görüşmelere başlanmıştır. Proje ile ilk aşamada 10, ikinci aşamada 120 ve proje sonlandığında 

2000 KOBİ’de IoT projesi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

On Birinci Kalkınma Planında Dijital Dönüşüm başlığı altıda yer verilen önemli konulardan birisi de 

imalat sanayine yönelik yerli endüstriyel bulut platformu oluşturulmasıdır. Bu kapsamda endüstriyel 

bulut platformunun fizibilitesi için cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı öncülüğünde Dünya 

Bankası finansmanı ile yürütülmekte olan çalışmalara katılım sağlanmıştır. Söz konusu fizibilite 

neticesinde ülkemizin endüstriyel bulut ihtiyaçları ve öncelikleri belirlenecektir. Bu ihtiyaç ve 

önceliklere göre bir platformun hayata geçirilmesi sağlanacaktır.  

Politika ve Strateji Bağlamındaki Çalışmalar  

Bilim, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilikçilik alanındaki politika çalışmaları kapsamında, 2020 

yılında gerek Bakanlığımız gerekse ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan/yürütülen politika ve 

strateji belgesi çalışmalarına aktif bir şekilde katılım sağlanmıştır. 

Ulusal Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) 

On Birinci Kalkınma Planı ve YEP 2021-2023 kapsamında Ulusal Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı 

(2021-2023) hazırlık çalışmalarına 2020 yılında başlanmıştır. 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji 

Belgesinde öngörülen öncelikler çerçevesinde, tüm ekosistem paydaşlarının da katılımıyla 

hazırlanmakta olan ve 2021 yılı başında yayınlanması öngörülen strateji ile kapsamlı bir yol haritasının 

ortaya koyulması ve odaklı eylemlerin planlanması hedeflenmektedir.  
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Bu çerçevede mevcut durum analizi yapılarak, girişimlerin gelişmesinin önündeki engellerin tespit 

edilmesine ve tespit edilen sorun alanlarına yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi çalışmaları 

yürütülmüştür. 

Ar-Ge Ekosisteminde İthalat Süreçlerinde Karşılaşılan Zorlukların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin 

Geliştirilmesi 

Ar-Ge ekosisteminde ithalat süreçleri ve gümrük uygulamalarında yaşanan zorlukların tespitine yönelik 

çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda toplam 65 ekosistem paydaşı (Ar-Ge merkezleri, TGB firmaları, 

üniversiteler, 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları, TÜBİTAK Enstitüleri) ile 

görüşmeler yapılarak karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi edinilmiş, çözüm önerileri geliştirilmesine 

yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Çalışmanın 2021 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

 

B.1.3.  Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Faaliyetleri 

Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’de Model Fabrika kurulmasına ilişkin ihtiyaç analizi, 

müfredat tasarımı, işbirliği olanaklarının araştırılması, Model Fabrikanın işletim modelinin ortaya 

çıkarılması ve gerekli fiziksel ve finansal kaynak (yer/mekân, makine, ekipman, personel vb.) ihtiyacının 

belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda; 

11.12.2018 tarihinde ilk Model Fabrika Ankara’da, ikincisi ise 8.03.2019 tarihinde Bursa’da açılışı 

yapılmış olup faaliyetleri devam etmektedir. 

Alman Yatırım Bankası (KfW) fon desteğiyle Konya ve Kayseri’de Model Fabrika kurma çalışmaları 

başlatılmış, gerekli altyapı, makine-donanım, teknik altyapı ve insan kaynağı kapasitesi oluşturma 

faaliyetleri tamamlanarak faaliyete geçmiştir. 

Avrupa Birliği MADAD fonu kapsamında “Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye’de Dayanıklılık” projesi 

içerisinde yer alan İzmir, Mersin ve Gaziantep illerinde Model Fabrika kurulmasına yönelik olarak 

“istihdam” bileşeni altında sürdürülen çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir. Gerekli altyapı, makine-

donanım, teknik altyapı ve insan kaynağı kapasitesi oluşturma faaliyetleri büyük ölçüde 

tamamlanmıştır.  

Model Fabrikalar arasındaki koordinasyonu ve bilgi paylaşımını artırmaya yönelik deneyim paylaşımı 

toplantıları organize edilmeye başlanmış, ilk toplantı tüm paydaşların katılımıyla 15.12.2020 tarihinde 

“Covid-19 Sürecinde Model Fabrikalar ve Yenilik Merkezleri Faaliyetleri” temasıyla çevrimiçi olarak 

düzenlenmiştir. 

Model Fabrikalar Performans İzleme ve Değerlendirme Sistem Tasarımı çalışmaları başlatılmış, ilk 

aşama olarak 22.12.2020 tarihinde tüm paydaşların katılımıyla çevrimiçi bir çalıştay düzenlenmiştir. 

Model Fabrikalarda görev yapan/yapacak tam ve yarı zamanlı eğiticiler için eğitim programları tasarımı 

çalışmalarına başlanmıştır. 
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Yenilik Merkezleri 

Yenilik Merkezleri Projesinde Adana, İzmir ve Mersin Yenilik Merkezlerinde fiziki yatırımların yanı sıra 

İnovasyon Mentörlüğü, Eğiticilerin Eğitimi Programı, Yenilik Yol Haritası Programı, Farkındalık ve 

Ekosistem Geliştirme Faaliyetleri, Ticarileşme Yol Haritası Programı ve Tasarım Yarışması faaliyetleri 

yürütülmüştür. 

Ulusal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Veri Tabanının Geliştirilmesi Projesi 

2019 yılı ikinci çeyreğinde başlamış olan enerji ve evsel ve endüstriyel su temini proseslerine ilişkin 

verilerin sistemli bir şekilde toplanması tamamlanmıştır. 

Proje başlangıcında belirlenmiş olan Ulusal YDD Veri Tabanı ve tüm sanayi proseslerinin temelini 

oluşturan ana enerji üretim, iletim ve dağıtım süreçlerine ve evsel ve endüstriyel su teminine ilişkin 

sistem sınırları doğrultusunda, enerji ve evsel ve endüstriyel su teminine ilişkin birim prosesler 

oluşturulmuştur.  

Veri Tabanı ve Veri Yönetim Sistemi Altyapısının geliştirilmesi kapsamında çalışmalar yürütülmüştür. 

Veri Setlerinin Dış Denetim Sürecinin gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmalar ise sürdürülmektedir.  

“KOBİ’lerde Enerji Verimli Elektrik Motorlarının Kullanımının Teşvik Edilmesi- TEVMOT” GEF-UNDP 

Projesi 

Sanayide Elektrik Motorlarının Dönüşümü Programının amacı, "Türk sanayisinin enerji verimli üretim 

yapmasına ve karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlamak üzere üretimde kullanılan bağımsız ve 

akuple 7.5 kw ve üzeri elektrik motorlarının verimli motorlarla değiştirilmesi ve gerek elektrik motoru 

üreticileri gerekse nihai kullanıcıların teknolojik gelişiminin desteklenmesi”dir. Bu kapsamda, Genel 

Müdürlüğümüz sorumluluğunda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Ofisi 

yürütücülüğünde Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen “TEVMOT- Türkiye’de KOBİ’lerde 

Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi” yürütülmektedir.  

2020 yılı süresince, proje bileşenleri bazında aşağıda özetlenen çalışmalar yürütülmüştür; 

KOBİ’lerde gerçekleştirilecek motor etütlerinde eşgüdümü sağlamak amacıyla ön etüt ve detaylı etüt 

rapor formatları ile motor etütleri teknik şartnamesi için rehber kılavuz hazırlanarak, söz konusu 7 OSB 

ile ayrı ayrı, Pilot Motor Değiştirme Programı Uygulamasına Yönelik İş Birliği Protokolü imzalanmıştır.  

Pilot 7 OSB’de toplamda 100 KOBİ’de enerji verimli motor sistem etütleri tamamlanmıştır. KOSGEB 

Motor Değişim Desteği kullanım aşamasına gelinmiştir.  

Tek Durak Ofis yapılanması ve bu yapılanmayı gerçekleştirmek üzere takip edilecek adımlar hakkında 

bilgilendirme yapılması, görüş ve değerlendirme yapılması amacıyla 30.12.2020 tarihinde Bakanlığımız 

ilgili il müdürlükleri ve Pilot OSB yönetimlerinin katılım sağladığı çevrimiçi bir toplantı 

gerçekleştirilmiştir.  
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Uluslararası Üyelikler 

Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) 

AVT, 2020 yılında pandemi sürecinin olumsuz etkilerine rağmen farklı ülkelerden 5000’e yakın katılımcı 

ile 200’e yakın farklı proje gerçekleştirmiştir. Bunlar arasında eğitimler, araştırmalar, teknik uzmanlık 

hizmetleri, konferanslar, gözlemci çalışma ziyaretleri, çalıştaylar ve forumlar yer almaktadır. Ülkemizin 

de çeşitli üye ülkelerde gerçekleşen AVT etkinliklerine yıllık ortalama 500 kişilik katılım göstermesi 

beklenmektedir. Bu çalışmaların giderleri AVT tarafından karşılanmaktadır. Bu faaliyetlerin yanı sıra, 

Türkiye’ye özgü teknik uzmanlık ziyaretleri ve çeşitli araştırma geliştirme projeleri yapılmaktadır. İçinde 

bulunduğumuz dönemde yaşanan küresel salgının, seyahatleri engellemesine rağmen, faaliyet ve 

projeler çevrimiçi olarak sürdürülmektedir. AVT üyeliğimiz hakkında kamu ve özel sektördeki 

paydaşlarımıza tanıtım çalışmaları yapılmakta ve ülke genelinde farklı paydaşlarla iş birlikleri devam 

etmektedir. 

Avrupa Ulusal Verimlilik Merkezleri Birliği (EANPC) 

Avrupa Ulusal Verimlilik Merkezleri Birliği (European Association of National Productivity Centres) her 

biri kendi ülkesinde verimlilik konusunda faaliyet gösteren merkezlerin bir üst birliği olarak görev 

yapmaktadır. Başkan Yardımcılığı görevi 2013 yılından itibaren Genel Müdürlüğümüz tarafından 

yürütülmektedir.   

Dünya Verimlilik Bilimi Konfederasyonu (WCPS) 

Verimlilik alanında önemli çatı kuruluşlardan olan Dünya Verimlilik Bilimi Konfederasyonu (WCPS; 

World Confederation of Productivity Science); Afrika, Amerika, Latin Amerika, Asya, Avustralya, 

Karayipler, Orta Doğu ve Avrupa’dan yaklaşık 50 ülkenin temsil edildiği Dünya Verimlilik Merkezleri Ağı 

(WNPO) ile verimlilik alanında öne çıkmış isimlerden 500 akademi üyesi bulunan Dünya Verimlilik Bilimi 

Akademisi’nden (WAPS) oluşan bir Konfederasyondur. Genel Müdürlüğümüz, WCPS’de Yönetim 

Kurulu üyesi olarak temsil edilmektedir.  

Uluslararası Projeler ve İş birlikleri  

Avrupa Yeşil Mutabakatı Koordinasyon Çalışmaları 

Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) Çalışma Grubu bünyesinde 

hazırlanan AYM Eylem Planına ilişkin olarak Bakanlığımızdaki çalışmaların koordinasyonu, Aralık 2020 

tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.  

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)  

Genel Müdürlüğümüz, 2015 yılından bu yana, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Ulusal Odak Noktası 

olarak görev yaptığı Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) çalışmalarının “Kaynak Verimliliği ve Döngüsel 

Ekonomi” konu başlığında Birincil Odak Noktaları (Ulusal Referans Merkezi) listesinde yer almaktadır.  

Avrupa Çevre Ajansı faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koordine edilen 

çalışmalara katılım sağlanmaktadır.  
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ETKİ ANALİZİ ÇALIŞMALARI 

Teknoloji Transfer Ofislerinin Etkinliğinin Analizi 

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin bir parçası olarak faaliyet gösteren 

teknoloji transfer ofislerine ilişkin mevcut uygulamaları değerlendirmek, gelişmiş ülke örnekleri ile 

kıyaslamalara yer vererek karar vericilere bundan sonraki çalışmalarına katkı sağlayacak politika 

önerilerini ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında 28 ilde yer alan toplam 63 Teknoloji Transfer Ofisi 

(TTO) üzerinde inceleme yapılmıştır. Bu süreçte toplam 22 toplantı gerçekleştirilmiş ve 230 paydaş 

(firmalar, araştırma merkezleri, akademisyenler, girişimler, yatırımcılar ve ilgili kamu kurumları) ile 

görüşme yapılmıştır. Çalışmanın sonunda yapılan değerlendirmeleri, ülke örneklerini ve politika 

önerilerini içeren bir sonuç raporu hazırlanmıştır. 

TÜBİTAK ve KOSGEB Ar-Ge Desteklerinin Etki Analizi 

TÜBİTAK ve KOSGEB Destekleri etki analizi çalışması kapsamında firma düzeyinde katma değer 

oluşturan kuruluşların Ar-Ge çalışmalarının teşvik edilmesinde önemli bir destek programı olan 

TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç destek programı, KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon ve KOSGEB 

Endüstriyel Uygulama Destek Programları ele alınmıştır.  

Söz konusu Destek Programları sırasıyla uygunluk, verimlilik, etkinlik, etki ve sürdürülebilirlik kriterleri 

ekseninde değerlendirilmiştir. Bu amaçla üst politika dokümanları incelendikten sonra, desteklerden 

yararlanan 488 firma ile anket, 60 firma ile derinlemesine mülakat, destek sağlayıcılarıyla yapılan odak 

grup toplantıları ve Girişimci Bilgi Sistemi kullanılarak yapılan nicel analizler bir araya getirilerek 

bütüncül bir yaklaşım geliştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda değerlendirilmelerde 

bulunulmuş ve çalışma raporlanmıştır. 

Farklı Kurumlar Tarafından Yürütülen Tasarım Desteklerinin Etki Analizi 

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) Kurumsal Sorumluluklar Tablosu doğrultusunda Stratejik 

Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü görev alanına giren 457.1 no.lu tedbir gereğince, farklı 

kurumlar tarafından verilen tasarım desteklerinde mükerrerlik olup olmadığı ve tasarım desteklerinin 

etkinliğinin arttırılması amacıyla bir etki değerlendirme çalışması yürütülmüştür.  

Tasarım desteği veren kurumlar, doğrudan ve dolaylı olarak tasarım desteği veren kurumlar olarak 

sınıflandırılmıştır. İlgili tasarım destek mekanizmaları detaylı incelenmiştir. Desteğin dayanağı, miktarı, 

süresi, amacı, faydalanıcıları gibi çeşitli bilgilere yer verilmiştir. Çalışmada KOSGEB, TÜBİTAK, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları ve Ticaret Bakanlığı tarafından tasarım adı altında verilen 

destekler incelenmiştir.  

Bunun yanında tasarım desteği kavramının dünyada ve ülkemizdeki gelişim sürecine bakılmış, 

Türkiye’de kamuda bu konuda yapılan araştırmalar, çalışmalar, önemli stratejik belge ve politikalar 

raporlanmıştır.  

OSB Politika ve Uygulamalarının Etkisinin Değerlendirilmesi (Pilot Proje) 

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen OSB pilot projesinin 

kapsamına TR41 bölgesinde yer alan 4 OSB (Bursa, Nilüfer, Eskişehir ve Bozüyük) ele alınmıştır.  
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NACE 4’lü kod temelli, firmaların kuruldukları yıl ve OSB’ye yerleştikleri yıl esas alınarak eşleştirmeler 

yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. 

TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) Kapsamında Desteklenen 

Girişimlerin Değerlendirilmesi 

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada GBS 

verisinden yararlanılarak, 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteğinden faydalanan girişimlerin; sektörel 

ve coğrafi dağılımları, faaliyetlerine devam etme oranları, kuruluştaki büyüklükleri, çalışan sayısına 

göre ölçek değiştirme durumları, fikri sınai mülkiyet, ihracat alanında ve verimlilikte gösterdikleri 

gelişim incelenmiştir. 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) Faaliyet Gösteren Akademik Girişimlerin Değerlendirilmesi 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Portalı verilerinden yararlanılarak, akademik girişimlerin oranı, TGB’lere 

giriş, TGB’lerden çıkış yıllarına göre dağılımları incelenmiştir. Ayrıca, faal durumdaki akademik girişimler 

toplam yurtiçi satış, toplam ihracat, toplam Ar-Ge gideri, toplam personel sayısı ve proje sayıları 

bakımından incelenmiştir. 

Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi 

Ar-Ge Merkezleri performans endeksi, Ar-Ge merkezlerinin belirlenen ortak hedefe doğru ilerlemesine 

olanak sağlayarak ulusal yenilik ve Ar-Ge sisteminin güçlendirilmesi konusunda fayda sağlaması 

amacıyla gerçekleştirilmektedir. Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi ile ortaya konan sonuçlar 

aracılığıyla, Ar-Ge merkezlerinin hangi alanlarda güçlü olduğu, hangi alanlarda ise gelişme göstermeleri 

gerektiği saptanabilmektedir. 

2012 yılı itibarıyla başlatılan Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi çalışmasının yedincisi olan Ar-Ge 

Merkezleri Performans Endeksi (2019) Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından 

gerçekleştirilmiştir.  Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi (2019) kapsamında 641 Ar-Ge Merkezine ait 

verilerle hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. 

Tasarım Merkezleri Performans Endeksi 

Ar-Ge Merkezleri performans endeksinde olduğu gibi tasarım merkezlerinin hangi alanlarda güçlü 

olduğu, hangi alanlarda ise gelişime açık olduğunun belirlenmesi amacıyla ilk kez bu yıl yapılan Tasarım 

Merkezleri Performans Endeksi çalışmaları da tamamlanmıştır. Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik 

Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tasarım Merkezleri Performans Endeksi (2019) kapsamında 

106 tasarım merkezine ait verilerle hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin performanslarının izlenmesi ve politika, strateji ve yol haritası 

oluşturmada kaynak sağlanması amacıyla 2011 yılından itibaren her yıl Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Performans Endeksi çalışmaları yapılmaktadır. Söz konusu endeksin tüm uygulayıcıların belirlenen 

ortak hedefe doğru ilerlemesine olanak sağlayarak ulusal yenilik ve Ar-Ge sisteminin güçlendirilmesi 

konusunda fayda sağlaması beklenmektedir.  
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Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2019 Yılı Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi kapsamında 56 Teknoloji Geliştirme Bölgesine ait verilerle 

hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. 

Toplam Faktör Verimliliği Hesaplaması 

Refahın ve uzun dönemli büyümenin göstergelerinden biri olan Toplam Faktör Verimliliği (TFV); çıktının 

elde edilmesi için kullanılan girdiler olan emek ve sermayenin ağrılıklarının hesaba katıldığı yaklaşımdır. 

Dolayısıyla TFV hesaplanması için gerekli olan temel veriler istihdam ve sermaye stoku serileridir. 

Ülkelerin pek çoğunda istihdam ile ilgili veri istatistik kurumlarında hazır bulunmakla birlikte sermaye 

stoku serilerini yapısı gereği elde etmek zordur. Ülkemizde de hali hazırda TÜİK tarafından üretilen bir 

sermaye stoku serisi bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda sermaye stoku serileri çeşitli yöntemlerle 

tahmin edilebilmektedir.  

Bu kapsamda TFV hesaplamaları için öncelikli olarak ekonomi geneli için sermaye stoku serileri tahmin 

edilmiştir. Tahmin için gerekli olan yatırım serileri Strateji Bütçe Başkanlığı’ndan elde edilmiştir. 

Ardından gerekli istihdam serileri için TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketleri ve GSYİH için Ulusal Hesaplar 

verileri kullanılmıştır. Bazı varsayımlar altında işgücünün ve sermayenin milli gelir esneklikleri 

hesaplandıktan sonra TFV hesaplamaları yapılmıştır. Hesaplama dönemi 1998-2019 yılları arasını 

kapsamaktadır. Çalışmada ayrıca ilgili dönemde büyümenin kaynakları ve TFV düzeylerinin OECD 

ülkeleri ile bir karşılaştırması yapılmıştır. 

Verimlilik İstatistikleri 

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, ulusal düzeyde makro ölçekli verimliliğin 

izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmekle görevlendirilmiştir.  

Bu izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında hesaplanan ve yayımlanan verimlilik istatistikleri 

aşağıdaki gibidir; 

Üç Aylık Verimlilik İstatistikleri 

 Çalışan kişi başına üretim endeksi 
 Çalışılan saat başına üretim endeksi  

 
Ölçeğe Göre Verimlilik İstatistikleri 

 Çalışan kişi başına ciro 
 Çalışan kişi başına katma değer 
 Emek maliyeti başına katma değer 
 Katma değerin üretim değerine oranı 

 
Yıllık Verimlilik İstatistikleri 

 Çalışan kişi başına katma değer 
 Birim emek maliyeti  
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GİRİŞİMCİ BİLGİ SİSTEMİ (GBS) YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Girişimci Bilgi Sistemi (GBS) İçin Temin Edilen Verilerin Yıllık Entegrasyonu 

Yılda bir kez veri entegrasyonu yapılmaktadır. 2019 yılı veri entegrasyonu tamamlanarak yıllık hedefe 

ulaşılmıştır. Bu kapsamda GİB, SGK, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu 

ve TÜİK’ten temin edilen veriler kullanılmıştır. 

GBS Veri Temini Faaliyetleri 

GBS’nin geliştirilerek sanayi alanındaki tüm veri tabanlarının entegrasyonunun sağlanması; elde edilen 

büyük verinin işlenerek strateji, politika ve etki analizlerine yön verilmesi önümüzdeki dönem için 

önemli bir hedeftir. GBS’nin daha kapsamlı ve donanımlı bir Veri Merkezine dönüşümü 

amaçlanmaktadır. Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarından ve dış kurumlardan farklı veri setlerinin 

GBS'ye eklenmesi planlanmıştır.  

Bu kapsamda, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünden Ar-Ge, Tasarım Merkezleri ve TGB verileri; 

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünden destek verileri; Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünden OSB 

verileri; Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden faiz desteği, SGK prim desteği, 

yatırım teşvik verileri; Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünden belgelendirme ve 

denetim faaliyetleri verileri; Strateji Geliştirme Başkanlığından yıllık harcama ve bütçe gerçekleşme 

verileri; Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden dava bilgileri ve hukuk mütalaa verileri; İç Denetim 

Başkanlığından iç denetim faaliyetleri verileri; Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden CİMER verileri; 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından personel verileri; Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 

mal/hizmet satın alma verileri; Sanayi Genel Müdürlüğünden sanayi sicil işletme cetveli verileri; 

TÜBİTAK'tan başvuru, TEYDEB ve ARDEB destekleri ve girişimci yenilikçi üniversite endeksi verileri; 

KOSGEB'den başvuru, harcama ve bütçe gerçekleşme verileri; TSE'den kalite belgeleri, PGD, yıllık 

harcama ve bütçe gerçekleşme verileri; Türk Patent ve Marka Kurumundan yıllık harcama ve bütçe 

gerçekleşme verileri; TÜBA'dan yıllık harcama ve bütçe gerçekleşme verileri; Türkiye Uzay Ajansından 

yıllık harcama ve bütçe gerçekleşme verileri; Gelir İdaresi Başkanlığından kurum ve gelir beyannameleri 

ile teşvik ve destek alan firmaların mali verileri; İŞKUR'dan destek/eğitim verileri; Tarım ve Orman 

Bakanlığından destek verileri; EPDK/Enerji Bakanlığı/EİAŞ'tan girişimlerin aylık enerji tüketim verileri; 

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından iş kazası ve meslek hastalıkları verileri; Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığından hazine arazileri verileri; YÖK'ten çalışanların eğitim/mezuniyet durumu verisi; 

MEB'den çalışanların eğitim/mezuniyet durumu verisi; TCMB'den girişim bazlı doğrudan yabancı 

yatırım verileri; BDDK'dan il ve ölçek düzeyinde kredi verileri; SGK'dan aylık çalışan verileri ve Ticaret 

Bakanlığından MERSİS, ESBİS ve ticaret verilerinin temini ve GBS'ye eklenmesi çalışmaları 

sürdürülmektedir. 

Ulusal Sanayi ve Veri Master Planı Hazırlıkları 

On Birinci Kalkınma Planı kapsamında Ulusal Sanayi Veri Master Planı hazırlıklarına başlanmıştır. Bu 

planda sanayi alanındaki verilerin kapsamı, toplanma yöntemi ve analizine ilişkin bir içerik 

oluşturulmuştur. Mevcut durumda toplanmakta olan ve ideal durumda toplanması gereken veri 

alanları listelenmiştir.  
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Mevcut durumdaki dağınık halde bulunan veri alanlarının GBS çatısı altında toplanması ile bir Veri 

Merkezi oluşturulması hedeflenmektedir. Dokümanın nihai hale getirilmesi için çalışmalar devam 

etmektedir. 

Sektörel ve Bölgesel Riskleri Tespit Etmek ve Atılacak Gerekli Adımları Belirlemek Üzere 

Gerçekleştirilen Çalışmalar 

“Üretimde Sektörel ve Bölgesel Risklerin Erken Tespiti” analiz çalışmasında Girişimci Bilgi Sistemi veri 

tabanından elde edilen verilerle çok boyutlu risklerin tespiti gerçekleştirilmiştir. Çalışmada NACE Rev. 

2’ye göre imalat sanayinin 24 alt sektörü ve İBBS-2’ye göre 26 alt bölge esas alınmıştır. Böylece sektörel 

ve bölgesel olmak üzere 50 adet sistematik analiz gerçekleştirilmiştir.  

Bu kapsamda belirli bir sektörde ve belirli bir bölgede riskin varlığı, belirlenmiş olan Risk İndikatörünün, 

belirlenmiş olan Risk Eşiğini aşması ile tespit edilmiştir. Risk İndikatörü olarak Kalkınma Bankası’nın 

firma risk değerlendirme modelinde firma bazlı kullanılan ve bu çalışmada sektör ve bölge seviyesinde 

toplulaştırılmış olan «Finansal Oranlar» kullanılmıştır.  

Risk Eşikleri, her bir sektör ve her bir Finansal Oran için ayrı ayrı hesaplanmıştır. GBS’de bulunan 2006 

yılından günümüze kadar veriler kullanılarak ortalamadan uzaklık kıstasına göre Risk Eşikleri 

belirlenmiştir. Risk İndikatörünün, Risk Eşiğini aştığı durumlar ilgili sektör/bölge için bir «Erken Uyarı» 

olarak kabul edilmiştir.  

Bunlara ek olarak gerçekleştirilen çalışmada sektörlerin bölgesel dağılım ve yoğunluk derecelerinin 

bilinmesi ve finansal oranlarının makro etkilerinin yorumlanabilmesi için üç yıldız analizi yapılmıştır. Üç 

yıldız analizi, sektörlerin mekânsal dağılımlarına göre yoğunlaşma oranlarını göstermektedir. Her bir 

kriter (büyüklük, başatlık ve uzmanlaşma) için bir eşik değeri belirlenmiştir. Her kriterin hesaplanan 

değerinin bu eşik değerini aşması halinde ilgili sektör/bölge bir yıldız almıştır. Sonuç olarak 

sektörel/bölgesel riskler tespit edilmiş ve sektörün/bölgenin kümelenme potansiyeli ortaya 

çıkarılmıştır. 

Türkiye’nin Büyüyen Firmaları Çalışması 

On Birinci Kalkınma Planında yer alan Tedbir 452.2 “Hızlı büyüyen firmaların uluslararası rekabet 

güçlerini artırmak üzere bu firmalara uygun, performansı dikkate alan esnek bir destek modeli 

geliştirilecektir.” kapsamında, Türkiye’de hızlı büyüyen firmaların oranlarını tespit etmek 

hedeflenmektedir. Çalışmada İmalat Sanayi ve Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar, istihdam 

ve net satış büyümelerine göre değerlendirilmiştir.  

Çalışma ve Araştırma Merkezinin (ÇAM) Hizmet Sunumu 

Girişimci Bilgi Sistemi mikro verileri ile çalışma yapan Bakanlık içi ve dışı araştırmacılar ÇAM’ı 

kullanmaktadır. Bu doğrultuda her ziyaret bir kullanım olarak kaydedilmektedir.  

2020 yılı için toplam kullanım sayısı 842 olarak kayıtlara geçmiştir. Şu anda ÇAM tadilat görmekte olup 

kapasitesi ve niteliği iyileştirilmektedir. Önümüzdeki dönemde kullanım sayısının hızla artması 

beklenmektedir.  
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GBS Web Sitesi Revizyonu 

Hali hazırda kullanılmakta olan GBS İnternet sitesinin işleyişteki değişiklikleri adresleyerek 

güncellenmesi ve geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda içerik ve tasarım olarak web sitesi 

güncelleme sürecinde son aşamaya gelinmiştir. 

Yönerge Revizyonu 

GBS’deki verilerin kullanımı ve paylaşımını düzenleyen Yönergenin güncellenmesi ihtiyacı hâsıl 

olmuştur. Güncellenen Yönerge, işleyişteki yeni fiili durumu adresleyecek şekilde detaylı olarak 

güncellenip, onay süreci de tamamlanmasına müteakip yürürlüğe girmiştir. 

Açık Veri Portalının Kurulması 

Bakanlık bünyesindeki verilerin GBS çatısı altında toplanması ve Veri Merkezi oluşturulmasıyla birlikte 

kamuya açılacak verilerin belirlenmesi ve tasarlanacak bir Açık Veri Portalı ile kamuyla paylaşılması 

süreci başlatılmıştır.  

TÜSSİDE ile Yapılan Çalışmalar 

Milli Teknoloji Hamlesi ve Stratejik Dönüşüm Programı Strateji Geliştirme ve Uygulama Danışmanlığı 

Projesi kapsamında TÜSSİDE ile çalışmalar sürdürülmektedir. 

Süreç Dokümantasyonu 

GBS Dairesi Başkanlığı süreçlerinin dokümantasyonu yeniden yapılmış ve nihai hale getirilmiştir. 

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI (HAMLE PROGRAMI) 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (Hamle Programı), Türkiye’de katma değerli üretimin 

artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve 

teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere 

yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Program kapsamında ithal ara mal ve mamullerin yurt 

içinde geliştirilip üretilebilmesi için arz ve talep buluşmasını temin eden, başarı ve hedef odaklı bir 

üretim yetkinliği ve teknoloji geliştirme kurgusu oluşturmak öncelikli hedeftir. Bununla birlikte, 

yapılandırılacak etkin bir teşvik mekanizması ile bu süreci hızlandırmak ve belirlenen odak alanlarda 

geleceğin teknolojileri için teknoloji gelişim ve yol haritalarını oluşturup teşvik mekanizmaları ile 

desteklemek de hedeflenmektedir. 

Söz konusu hedefler gözetilerek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının ilk çağrısına uygun 

olabilecek potansiyel sektörler araştırılmıştır. Sahip olduğu yüksek katma değer oranı, geniş bir yan 

sanayi ağı oluşturması, yatırım maliyetlerini düşürmesi, dışa bağımlılığı ve dış ticaret açığını azaltması 

ve pek çok sektöre girdi sağlaması ile ülkemiz için tetikleyici güce sahip lokomotif sektör olan makine 

sektörü ilk çağrı için uygun sektör olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede ilgili çağrı planı hazırlanarak 

3.10.2019 tarihi itibarıyla Hamle Programının Makine Sektörü Çağrısına çıkılmıştır. Çağrı planı 

kapsamında oluşturulan ve aşağıda sunulmakta olan çağrı takvimi uyarınca 2019 yılının son çeyreği ve 

2020 yılı boyunca çağrı süreci yürütülmüştür. 
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Gerçekleşen Çağrı Takvimi 

Ön Başvuru (Başlangıç)   3.10.2019 
Ön Başvuru (Bitiş)  6.12.2019 
Kesin Başvuru (Başlangıç)  6.12.2019 
Başvuru Belge ve Formlarının Teslimi  19.01.2020 
Bağımsız Değerlendirme Raporunun Teslimi   29.02.2020 
Program İnceleme ve Komite Değerlendirme Sürecinin Tamamlanması  13.07.2020 
Kararların Tebliği ve Destekleme Sürecinin Başlatılması  21.07.2020 

 

Çağrı kapsamında 151 adet ön başvuru alınmıştır. Bu başvurulardan 65 adedi kesin başvurusunu 

tamamlamıştır. Akabinde bu projelere Bağımsız Danışmanlık Firması atanmıştır. Kesin başvurusunu 

tamamlayan 65 firmadan 10’u Bağımsız Danışmanlık Firmasıyla sözleşme imzalamayarak projesini geri 

çekmiştir. 55 proje için Bağımsız Değerlendirme Raporu hazırlanarak sisteme yüklenmiştir.  

Bağımsız Değerlendirme Raporu bedelinin süresi içerisinde ödenmediği tespit edilen 3 proje 

değerlendirme dışı bırakılmış ve böylece geriye kalan 52 adet proje Komite değerlendirmesine 

sunulmaya hak kazanmıştır. Komite değerlendirmesi doğrultusunda söz konusu projelerden 10 

âdetinin desteklenmesi uygun görülmüş, 12 adetinin ise revize edilerek tekrar görüşe sunulması 

kararlaştırılmıştır. Revizyon süreci sonunda 12 projeden 2'si birleştirilmiş ve böylelikle tekrar Komite 

değerlendirmesine giren 11 adet projeden 10’u daha desteklenmeye uygun bulunmuştur. 

Makine Sektörü Çağrısının yürütülmesi çalışmalarına ilave olarak, program süreçlerinin iyileştirilmesi 

ve çerçevesinin geliştirilmesine yönelik potansiyel alanların saptanması amacıyla, başvuru sahipleri 

tarafından çağrı sürecinin değerlendirilmesine ilişkin bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu 

kapsamda doğrudan ilgili firmalarla iletişim içinde gerçekleştirilen ankete katılım 11.09.2020 tarihi 

itibarıyla sona erdirilmiştir. Çalışma neticesinde 32 anket tam olarak doldurulmuş ve ankete katılım 

oranı %59 olarak gerçekleşmiştir.  

Ayrıca Makine Sektörü Çağrısı sürecine ilişkin bilgileri, anket çalışmasının genel bulgularını ve 

istatistiklerini ortaya koyan “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Makine Sektörü Çağrısı 

Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır. 

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE PLANLAMA FAALİYETLERİ 

Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK) Taslak Gündem Oluşturma Çalışması 

Seçilen öncelikli sektörler özelinde mevcut durum, ihtiyaç ve SAİK karar taslakları ile gelecekteki SAİK 

toplantılarında ele alınabilecek gündem ana başlıklarını da içerecek şekilde SAİK toplantı gündeminin 

ve ele alınacak konuların altlığının oluşturulması çalışmaları yürütülmüştür. 

On Birinci Kalkınma Planı ve ilgili stratejiler başta olmak üzere üst politika dokümanları, sektör ve kurum 

raporları ve veri tabanları SAİK görev ve amaçları göz önünde bulundurularak taranmıştır.  

Bu şekilde odak sektörler özelinde Dünya’da ve Türkiye’de mevcut durum özet bir şekilde ortaya 

konmuş, bu alanlardaki ulusal hedefler ile bu hedeflere ulaşılmasında SAİK kararlarına ihtiyaç 

duyulabilecek hususlar tespit edilerek taslak SAİK kararları oluşturulmuştur.  
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Küresel Yenilik Endeksi Eylem Planı Çalışmaları 

Küresel İnovasyon Endeksi, Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) tarafından 2.09.2020 tarihinde 

yayımlanmıştır. Devam eden süreçte, Bakanlığımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 

koordinasyonunda, raporda yer alan 80 göstergeye ilişkin sorumlu kurum ve kuruluşlar belirlenmiş ve 

bu göstergeler bağlamında önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmaların takvimlendirilmesi 

talep edilmiştir. Göstergelerin niteliğine göre Ekim 2020 – Aralık 2021 tarihlerini kapsaması beklenen 

çalışmalar, TİM tarafından TÜRKİZ platformu aracılığıyla izlenmektedir. Bakanlığımız sorumluluğunda 

9, Genel Müdürlüğümüz sorumluluğunda 3 gösterge bulunmaktadır. Söz konusu göstergelere kaynaklık 

eden verilerin kaynağı, doğruluğu ve güncelliğinin sorgulanması önem taşımaktadır.  Bu amaç 

doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirilerek TÜRKİZ sistemine girişi sağlanmıştır.  

Covid-19 Salgını Sonrası Türkiye İmalat Sanayi İçin Küresel Tedarik Zincirlerinde Oluşması Muhtemel 

Fırsatlar Çalışması 

Haziran-Eylül döneminde yapılmış toplantıların tutanakları ve özel sektör sunumları incelenmiş, küresel 

tedarik zincirleri ve dış ticaret konularında literatür taraması yapılmış, mevcut raporlar ile plan, 

program, strateji belgeleri incelenmiş, ITC - Trademap Platformu incelenmiş, Türkiye ve Çin’in ihracat 

verileri derlenmiş, ITC - İhracat Potansiyeli Haritası Almanya, Birleşik Krallık, ABD ve AB hedef pazarları 

özelinde incelenmiş ve sağladığı veriler derlenmiş, OECD - TiVA verileri incelenmiş, sektörler/ürün 

grupları bazında (HS2 düzeyinde) önceliklendirme yapılabilmesine olanak sağlayacak bir model 

geliştirilerek taslak ürün listeleriyle birlikte çalışmada yer alan kurum temsilcilerinin katılımıyla 

değerlendirilmiştir.  

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Eylem Planı Hazırlıkları  

“Sanayinin Dijital Dönüşümü Yol Haritası”, ‘’Mobilite Araç ve Teknolojileri Strateji Yol Haritası’’, ‘’Ulusal 

Yapay Zekâ Strateji Belgesi’’, ‘’ İleri Teknoloji Malzemeleri Araştırma ve Fizibilite Çalışması’’,  ‘’Nihai 

Entegre Kimya Sanayisi Fizibilite Çalışması’’,  ‘’Elektronikte Mikrosegmentler Fizibilite Projesi’’, ‘’ Akıllı 

Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası’’, ‘’Finans ve Ticarette Dijital Dönüşüm Strateji Yol 

Haritası’’ ‘’Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Fizibilite Çalışması’’, ‘’Biyoteknoloji: İlaç Ürünleri Fizibilite 

Çalışması’’, ‘’ Bölgesel Gıda İşleme Tesisleri Fizibilite Çalışması‘’ ve “5G ve İleri Teknolojiler ile Bağlantılı 

Yaşam Yol Haritası” başlıklı alt strateji belgeleri incelenerek Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve diğer ilgili 

üst belge ve strateji belgeleri ile hedef-eylem uyumunun azami oranda sağlanması temin edilmiştir. 

Raporların hazırlanmasında yüklenici konumunda olan TÜSSİDE ile konu üzerine toplantı ve görüşmeler 

yapılmıştır. 

Yayın Faaliyetleri 

Anahtar Dergisi ile Verimlilik Dergisinin yayımlanması 

Bakanlığımızın aylık yayını olan “Anahtar Dergisi” 2020 yılında her ay farklı tema çerçevesinde 12 sayı 

olarak yayımlanmıştır. 

Bakanlığımızın hakemli akademik yayını olan “Verimlilik Dergisi” 2020 yılında 4 sayı olarak 

yayımlanmıştır.  
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B.1.4. Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri 

Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Alt Programı Çerçevesinde Gerçekleştirilen Faaliyetler 

Kümelenme Faaliyetleri 

Kümelenme faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde tüm kümelerle ayrı ayrı görüşmeler yapılmıştır. Bu 

çerçevede bir iş planı takvimi hazırlanmış ve yine bu takvim çerçevesinde mevzuat yenileme 

çalışmalarına başlanmıştır. 

Kümelenme Destek Programı 2’nci Çağrısı kapsamında beş yıllık iş planları doğrultusunda destek 

almaya hak kazanan İstanbul Sağlık Endüstrileri Kümelenmesi, Nükleer Sanayi Kümelenmesi, OSTİM 

Temiz Teknolojiler Kümelenmesi, Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümelenmesi Kümelenme Teşebbüslerinin 

4’üncü yıl iş planları desteklenmeye devam etmektedir.  

Söz konusu Kümelenme Teşebbüsleri toplam iş planı bütçesi; beş yıl için 82.121.722 TL olup iş planın 

gerçekleşmelerinin yüzde 50’si kümelenme teşebbüslerine hibe olarak ödenecektir.   

Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Bilim, Teknoloji ve Yenilik Destekleri Alt Programı Çerçevesinde 

Gerçekleştirilen Faaliyetler 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) 

06.07.2001 tarihli ve 24454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile ülkemizde üniversite-sanayi işbirliği sağlanarak ülke sanayisinin 

uluslararası alanda rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla; teknolojik bilginin üretildiği, 

üretilen bilginin ticarileştirildiği, üründe ve üretim yöntemlerinde ürün kalitesini, standardını 

yükseltecek, verimliliği artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek yeniliklerin geliştirildiği, küçük ve 

orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlandığı, araştırmacılara iş imkânlarının 

sağlandığı ve yüksek/ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak 

bölgeler oluşturulması hedeflenmiştir.  

Kanun kapsamında teknoparklar içerisinde konuşlanmış yönetici şirket, girişimci ve öğretim üyelerine 

doğrudan nakdi (yönetici şirkete altyapı-inşaat desteği) ve dolaylı katkı (girişimci ve öğretim üyelerine 

yönelik çeşitli muafiyet ve istisnalar) sağlanmaktadır. Sağlanan destek ve muafiyetler aşağıda 

özetlenmektedir:  

Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası: Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 

münhasıran bu bölgedeki Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetlerinden elde edecekleri kazançları 

31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. 

KDV İstisnası: Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerinin kazançlarının gelir 

veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, Münhasıran bu bölgelerde ürettikleri sistem 

yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, İnternet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama 

yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV’den müstesnadır.  
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Personel Gelir Vergisi İstisnası: Bölgede çalışan Ar-Ge, Tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile 

ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır. Buna göre bölgede çalışanların 

elde ettiği ücret üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanmayacaktır. 

Harç ve Damga Vergisi İstisnası: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyette bulunan yönetici şirketler 

Kanunun uygulaması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisinden, yapılan işlemler 

bakımından harçlardan muaftır. 

Gümrük ve Damga Vergisi ile Fon ve Harç İstisnası: Ar-Ge, yenilik, yazılım ve tasarım projeleri ile ilgili 

ithal edilen eşya gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan 

işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır. 

Teknokent Firmalarına Sermaye Desteğinde Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirim Teşviki: Teknokentte 

yer alan firmalara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda  (Bölgelerde yürütülen ve NACE  

Rev.2’ye göre orta yüksek ve yüksek teknolojili alanları) gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında 

kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri beyan 

edilen gelirin veya kurum kazancının %10’unun ve öz sermayenin %20’sini aşmayan kısmı indirim 

konusu yapılacaktır. 

Sigorta Prim Desteği: Ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin (Ar-Ge, tasarım ve destek) sigorta 

primi işveren hissesinin %50’si Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım 

personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere 

Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla gelir vergisi stopajı 

teşviki kapsamına alınmıştır. Bu işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin Bölgelerde 

yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla Bölge dışındaki faaliyetlere ilişkin ücretlerinin 

tamamı da gelir vergisi stopajı teşviki kapsamına alınmıştır. 

Temel Bilimler Desteği: 7033 Sayılı Üretim Reform Paketi ile TGB firmalarında ve TGB Yönetici 

Şirketinde istihdam edilecek Temel Bilimler mezunlarının maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmı, 

iki yıl süre ile Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. 

2020 yılı için Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Temel Bilimler Desteğinden yararlanan personel sayısı 

82’dir. 

Altyapı, İdare Binası ve Kuluçka Merkezi Desteği: Bölgelerde; alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi 

inşasına ilişkin giderlerin Bölge yönetici şirketince karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla, Bakanlık 

bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilmektedir.  

KDV Desteği: Bölgede yer alan işletmelere, proje bazlı kullanılmak üzere alınacak makine ve teçhizatına 

ilişkin KDV muafiyeti sağlanmaktadır. 

2001 yılından itibaren uygulamaya konulan ve sanayicimizi, araştırmacılarımız ve üniversitelerimiz ile 

buluşturarak teknolojik üretime yönelik yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirmelerini sağlayacak bu 

Kanun kapsamında 2020 yılında 3 bölgenin ilan edilmesiyle toplam ilan edilen TGB sayısı 87’ye, 5 

TGB’nin ise 2020 yılında yeni faaliyete geçmesiyle faaliyette olan TGB sayısı 72’ye yükselmiştir.  
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2020 yılında Finans Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Bölge alanında faaliyete geçememesi 

nedeniyle Cumhurbaşkanının Bölge alanının ilanına ilişkin kararı hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan 

kalkmış olup Bölge ilanı iptal edilmiştir.  

2020 yılı içinde altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşaatlarına sağlanan destek kapsamında 15 

bölgenin talebi yerinde incelenmiş ve 14 bölgeye toplam 60.459.884,58 TL nakdi destek yapılmıştır. 

Faaliyette olan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin mevcut durumları ile ilgili veriler izleyen Tablolarda 

yer almaktadır. 

Tablo 22: Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Ait Bazı İstatistiki Bilgiler 

SIRA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE DURUM 

1 İlan edilen Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısı 87 

2 Faaliyette geçen Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısı 72 

3 Firma sayısı 6.267 

4 İstihdam edilen personel sayısı 64.866 

5 Proje Sayısı (tamamlanan ve devam eden) 48.533 

6 Patent tescil sayısı 1.241 

7 Yabancı/yabancı ortaklı firma sayısı (mevcut) 319 

8 Toplam satış 105.6 Milyar TL 

9 Toplam ihracat 5.5 Milyar Dolar 

 

Tablo 23: Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bulunan İller 

SIRA 
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ 
BULUNAN İLLER 

SAYI 

1 İstanbul 10 

2 Ankara  10 

3 Kocaeli 5 

4 İzmir 4 

5 Konya 2 

6 Antalya 2 

7 Mersin 2 

8 Gaziantep 2 

9 Kayseri 2 

10 Trabzon  1 

11 Adana 1 

12 Erzurum 1 

13 Afyonkarahisar 1 

14 Isparta 1 

15 Eskişehir 1 

16 Bursa 2 

17 Denizli 1 

18 Edirne 1 
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19 Elazığ 1 

20 Sivas  1 

21 Diyarbakır 1 

22 Muğla  1 

23 Aydın 1 

24 Tokat 1 

25 Sakarya 1 

26 Bolu 1 

27 Kütahya 1 

28 Samsun 1 

29 Malatya 1 

30 Şanlıurfa 1 

31 Düzce, 1 

32 Çanakkale 1 

33 Kahramanmaraş  1 

34 Burdur 1 

35 Tekirdağ 1 

36 Van 1 

37 Çorum 1 

38 Manisa 1 

39 Niğde 1 

40 Yozgat 1 

41 Kırıkkale 1 

42 Balıkesir 1 

43 Hatay  2 

44 Batman 1 

45 Osmaniye 1 

46 Zonguldak 1 

47 Karabük 1 

48 Karaman 1 

49 Nevşehir 1 

50 Çankırı 1 

51 Kastamonu 1 

52 Kırklareli 1 

53 Bilecik Eskişehir TGB Ek Alan 

54 Uşak Afyonkarahisar TGB Ek Alan 

55 Giresun 1 

56 Rize 1 

57 Yalova 1 

  Toplam 87 
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2020 Yılı içerisinde 3 yeni TGB Alanı ve 4 adet Ek Alan Resmî Gazete’ de ilan edilmiştir. İlan edilen alanlar 
aşağıda belirtilmektedir.  
 

Abdullah Gül Üniversitesi TGB kuruluşu, 
Bursa Teknik Üniversitesi TGB kuruluşu, 
Yalova Üniversitesi TGB kuruluşu, 
Eskişehir TGB Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü Ek Alanı,  
Erciyes Üniversitesi TGB TGB-3 Ek Alanı, 
İstanbul Medeniyet Üniversitesi TGB Ek Alanı, 
Osmaniye TGB Ek Alanı ilanı. 

Her yıl Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin yıllar itibarıyla kendi içlerinde ve diğer bölgelere göre 

gelişimlerinin değerlendirildiği performans endeksi hesaplamaları yapılmaktadır. Değerlendirmenin 

yapıldığı yıl itibarıyla bir buçuk yıl süreyle faaliyet gösteren Bölgeler değerlendirmeye alınmaktadır. 

Buna göre en son 2019 yılı performans endeksi, 56 Teknoloji Geliştirme Bölgesinin verileri kullanılarak 

72 gösterge üzerinden hesaplanmıştır. Performans Endeksi çalışmasının sonuçları hem kamuoyu ile 

hem de ilgili Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile paylaşılacaktır. 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan TGB’ler arasında iş birliğinin 

geliştirilmesi; TGB’lerin birbirleriyle olan iletişiminin, bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi 

amacıyla tüm Teknopark Genel Müdürleri ve anahtar personelinin katılımıyla 3.06.2020 tarihinde 8’inci 

ve 20.10.2020 tarihinde 9’uncu TGB Koordinasyon Toplantıları Covid-19 salgını nedeniyle Bakanlığımız 

himayesinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda, Covid-19 salgını sürecinde Bakanlık 

olarak verdiğimiz destekler, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili bilgilendirme, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici 

Şirketlerine görev ve sorumlulukları kapsamında uyarılar yapılmış ve yaşadıkları sorunlara dair geri 

bildirimler alınmıştır. Ayrıca Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) üyesi 

kurum/kuruluşlar ve Yased, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD gibi ilgili STK’larla gerek YOİKK kapsamında gerekse 

bağımsız toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yukarıda bahsi geçen kurum/kuruluş/STK’lar ile yapılan 

görüşmelerden alınan geri bildirimler ve ortaya çıkan ihtiyaçlar neticesinde hazırlanan 4691 sayılı 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar ile Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarından geçmiştir.  

Ar-Ge Merkezleri  

12.03.2008 tarihli ve 26814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile ülkemizde Ar-Ge alt yapısını oluşturmuş, çok sayıda 

Ar-Ge personeli çalıştıran ve ülkemizin GSYİH’deki Ar-Ge payına katkıda bulunan büyük işletmeleri 

desteklenerek bu alandaki çalışmalarını daha da geliştirmelerine ve kendi teknolojilerini üretmelerine 

imkân sağlanmıştır.  

5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi verilen işletmelere 

Yapılan Ar-Ge harcaması kadar kurumlar vergisi indirimi, 
Doktoralı olanlar için gelir vergisinden % 95, yüksek lisanslılar için %90, diğerleri için % 80 muafiyet,  
Temel bilimler mezunlarından en az yüksek lisanslı olanlar için gelir vergisinden %95, lisans 
mezunları için ise % 90 muafiyet, 
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Personel sigorta primi işveren hissesinin yarısının devlet tarafından karşılanması,  
Damga vergisi muafiyeti, 
Siparişe dayalı Ar-Ge Faaliyetlerinde sipariş verene de etki edecek şekilde harcamalara ilişkin Ar-
Ge indirimi, 
Çalıştırılan Temel Bilim Mezunlarının 2 yıllık asgari brüt ücretinin Bakanlık tarafından karşılanması,  
Gümrük vergisi indirimi,  
Personelin projelerle ve lisansüstü eğitimleriyle ilgili dışarıda geçirdikleri süreler de muafiyet 
kapsamına alınması, 
Ar-Ge Merkezlerine, proje bazlı kullanılmak üzere alınacak makine ve teçhizatına ilişkin KDV 
muafiyeti  

gibi teşvik ve muafiyetler sağlanmaktadır. 

 

2020 yılında Ar-Ge Merkezlerinde temel bilimler desteğinden faydalanan personel sayısı 720’dir. 

 
Tablo 24: 5746 sayılı Kanun Kapsamındaki Ar-Ge Merkezlerine İlişkin Veriler 

Ar-Ge Merkezi Sayısı 1.242 Adet 

İstihdam 66.276 Kişi 

Tamamlanan Proje Sayısı 39.190 Adet 

Tescil Edilen Ulusal/Uluslararası Patent 
Sayısı 

7.047 Adet 

Başvurusu Yapılan Ulusal/Uluslararası 
Patent Sayısı 

17.383 Adet 

Yabancı/Yabancı Ortaklı Firma Sayısı 210 Adet 

 

2020 yılı içinde 179 adet Ar-Ge Merkezi başvuru toplantısı yapılmıştır. Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin 

başvuru ve faaliyet değerlendirme karar toplantıları video konferans yöntemiyle, firma temsilcileri, 

akademisyenler ve bakanlık temsilcilerinin uzaktan katılımı ile gerçekleştirilmiştir.  

2020 yılı içinde 57 yeni Ar-Ge Merkezi belgesi verilmiş ve böylece faaliyette olan Ar-Ge merkezi sayısı 

1.240’a ulaşmıştır. Haziran ayı itibarıyla 2019 yılına ait faaliyet raporunu gönderen merkezlerin faaliyet 

denetimine ilişkin izleme, değerlendirme ve denetim işlemleri, alan değişikliğine ilişkin işlemler, temel 

bilim ödemelerine ilişkin işlemler, tek pencere taleplerine ilişkin işlemler, unvan değişikliği ile ilgili 

işlemler yapılmıştır. 2020 yılında 179’u Başvuru, 802’si 2019 yılına ait faaliyetlerin değerlendirilmesi 

için olmak üzere toplamda 981 adet Değerlendirme ve Denetim Komisyonu toplantısı yapılmıştır. 

2020 yılında Afyonkarahisar ve Diyarbakır illerimizde ilk Ar-Ge Merkezi kurulmuştur. Ar-Ge Merkezleri 

ülke genelinde 51 farklı ile yayılmıştır.  

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgın döneminde merkezlerimizin bu süreçten 

olumsuz etkilenmemesi adına uzaktan çalışmalarının destek kapsamına alınması yönünde Kanun 

yürürlüğe girmiş ve merkezlerimizin AGTM web portal üzerinden yapmış oldukları bildirimler ile 

uzaktan çalışma süreleri kayıt altına alınmıştır. Ayrıca salgın döneminde bulaşma riskini en aza indirmek 

için yüz yüze yapılan başvuru, faaliyet, alan değişikliği değerlendirme ve denetim komisyonu 

toplantıları video konferans yöntemiyle yapılmaya başlamıştır. 
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Ar-Ge Merkezlerine ait iş ve işlemlerinin yürütüldüğü web portal üzerinde sürekli geliştirmeler ve 

iyileştirilmeler yapılarak kullanıcı dostu bir portal olması yolunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile 

koordineli olarak çalışmalara devam edilmiştir. İptal başvurularının portal üzerinden yapılması, Dışarıda 

geçirilen süreler ile ilgili girişlerin kontrollerinin geliştirilmesi, temel bilim başvuru, onay ve ödeme 

işlemlerinin tamamen portal üzerinden yapılabilmesi, raporlama formatlarının çeşitlendirilmesi bu 

çalışmalar arasında yer almaktadır.  Ayrıca Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 

Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) 

ve (b) bendi ile aynı maddenin yedinci fıkrasında değişiklik yapılmış ve bu değişiklik 02.12.2020 tarihli 

ve 31322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu değişiklikle Değerlendirme ve Denetim 

Komisyonu toplantısına Başkanlık yapacak üye tanımı genişletilmiştir. 

Tasarım Merkezleri 

26.02.2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yasalaşan Ar-Ge Reform Paketi kapsamında 

yapılan değişiklikler ile başta 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun olmak üzere ülkemiz Ar-Ge ve yenilik ekosistemini geliştirecek pek çok düzenleme 

getirilmiştir. Bu düzenlemelerin başında tasarım faaliyetlerinin de Ar-Ge faaliyetleri gibi destek 

kapsamına alınması gelmektedir. Bu sayede, yüksek katma değerli teknolojik ürünlerin üretimi söz 

konusu olacaktır.  

5746 sayılı Kanun kapsamında Tasarım Merkezi Belgesi verilen işletmelere; 

Yapılan tasarım harcaması kadar kurumlar vergisi indirimi, 
Doktoralı olanlar için gelir vergisinden %95, yüksek lisanslılar için %90, diğerleri için %80 
muafiyet,  
Personel sigorta primi işveren hissesinin yarısının devlet tarafından karşılanması,  
Damga vergisi muafiyeti, 
Siparişe dayalı tasarım faaliyetlerinde sipariş verene de etki edecek şekilde harcamalara ilişkin 
tasarım indirimi, 
Gümrük vergisi indirimi,  
Personelin projelerle ve lisansüstü eğitimleriyle ilgili dışarıda geçirdikleri sürelerin de muafiyet 
kapsamına alınması, 
Tasarım Merkezlerine, proje bazlı kullanılmak üzere alınacak makine ve teçhizatına ilişkin KDV 
muafiyeti  

gibi teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaktadır. 
 
2020 yılında 91 adet Tasarım Merkezi başvuru toplantısı, 195 adet Tasarım Merkezinin faaliyet 
denetimi ve karar toplantısı yapılmıştır.  

2016 yılından bu yana toplam 365 tasarım merkezi belge almıştır. İlgili merkezlerde toplam 7.860 

tasarım personeli istihdam edilmiş, toplam 6.951 proje tamamlanmış ve 177 adet patent tescil 

edilmiştir.  

2020 yılında Tasarım Merkezi belgesi alan firma sayısı 34’tür. 195 Tasarım Merkezine izleme, 

değerlendirme ve denetleme işlemleri kapsamında izleyici görevlendirilmesi yapılmış ve komisyon 

toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
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Tablo 25: 5746 sayılı Kanun Kapsamındaki Tasarım Merkezlerine İlişkin Veriler 

Faaliyette Olan Tasarım Merkezi Sayısı 365 Adet 

İstihdam  7.860 Kişi 

Tamamlanan Proje Sayısı  6.951 Adet 

Tescil Edilen Ulusal/Uluslararası Patent 
Sayısı 

177 Adet 

 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Performans Endeksi Çalışması ve Zirve 

Genel Müdürlüğümüz tarafından 2012 yılından bu yana her yıl düzenli olarak Ar-Ge Merkezleri 

Performans Endeksi çalışması gerçekleştirilmektedir. Söz konusu çalışmayla, 5746 Sayılı Kanun 

kapsamında Bakanlığımızca belgelendirilen ve en az iki yılını dolduran Ar-Ge Merkezlerinin 

gelişimlerinin değerlendirilmesi ve Ar-Ge ve teknoloji politikalarına ışık tutulması hedeflenmektedir. 

Ayrıca Ar-Ge merkezlerinin genel tablo içerisindeki kendi yerini görmesine de imkân sağlanmaktadır.  

2020 Yılında ilk kez, 5746 Sayılı Kanun kapsamında belgelendirilen tasarım merkezleri için de 

Performans Endeksi çalışması gerçekleştirilmiştir. En az iki yılını doldurmuş tasarım merkezlerinin kendi 

içlerinde ve diğer merkezlere göre gelişimlerini değerlendirmek üzere performans endeksi gösterge 

seti oluşturulmuş ve personel istihdamı, Ar-Ge/tasarım harcaması, proje kapasitesi, işbirliği, 

ticarileşme, fikri mülkiyet yetkinliği gibi kriterler ışığında bu merkezler değerlendirilmiştir. Ar-Ge ve 

Tasarım Merkezleri Performans Endeksi çalışmasının sonuçları hem kamuoyu ile hem de ilgili Ar-Ge ve 

tasarım merkezleri ile paylaşılacaktır.  

Söz konusu çalışmanın mevzuat altyapısının temini amacıyla Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Performans 

Endeksi Çalışmalarının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar, çalışmanın koordineli olarak yürütüldüğü 

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanmış ve mevzuatımızdaki yerini 

almıştır. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile özel sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin daha bilinir ve görünür 

olmalarını sağlamak, bu yapılarda yürütülen faaliyetler ve ortaya konan çıktıların daha fazla katma 

değer üretmesine imkân sağlamak ve ekosistem içerisindeki işbirliklerini artırmak üzere oluşturulan 

Tekno-Ağ Projesi ile yine Bakanlığımızla bu teknoloji merkezi yapılar arasındaki bilgi ve veri paylaşımı 

noktasında önemli bir görevi yerine getiren Ar-Ge Web Portal Projesi faaliyetleri yıl içerisinde 

yürütülmüştür. 

Ar-Ge Merkezleri Paydaş Toplantıları 

2020 yılı içerisinde Ar-Ge Merkezleri İletişim ve İşbirliği Platformu (Ar-GeMİP) Ar-Ge Merkezleriyle, 

ayrıca ve TÜSİAD üyesi Ar-Ge Merkezleriyle, bunun yanı sıra Tohumculuk ve Tarım sektöründe faaliyet 

gösteren Ar-Ge merkezleri ile çevrimiçi etkinlik düzenlenmiş ve Ar-Ge Merkezlerinin sorun, görüş ve 

önerileri alınmıştır. Buna ilaveten TÜSİAD tarafından düzenlenen Ar-Ge ve İnovasyon konulu etkinlikle 

de Ar-Ge merkezleri ile çevrimiçi olarak bir araya gelinerek görüş ve önerileri alınmış, TICMET'20-

Uluslararası Malzeme ve Mühendislik Teknolojileri konferansına katılım sağlanmıştır. 

Bu etkinlikler sayesinde 500’ün üzerindeki Ar-Ge Merkezi ile iletişim kurularak, ekosistemin gelişimine 

yönelik hususlar görüşülmüş ve geri bildirimler alınmıştır.  
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Teknoparklara Yönelik Mentorluk Desteği Çalışması 

Belli bir yetkinlik düzeyine ulaşmış Olgun Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (mentor) ile yeni kurulan 

ve/veya gelişmekte olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (menti) arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını 

hızlandırmak amacıyla ‘’TGB'ler Arası Mentorluk Programı’’ Haziran 2020 dönemi itibarıyla 

Bakanlığımız himayesinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) ile yürütülmeye başlanmıştır. 

34 mentor TGB, 58 menti TGB’nin katılımı ile mentorluk ilişkisi oluşturulmuş ve yapılan çalışma 

sonucunda yıl sonu faaliyet raporu TGBD tarafından hazırlanarak Bakanlığımıza sunulmuştur. 

Teknoloji Firmaları Etkileşim Platformu (Tekno-Ağ) Projesi 

Tekno-Ağ, Türkiye’de kamu hibesi almış teknoloji girişimcilerinin ve teknoparklarda yer alan firmaların 

kendilerini ve projelerini uluslararası platformda tanıtabileceği bir web portal hizmetidir. Bu 

platformun oluşturulmasının amacı ülkemiz Ar-Ge ve Yenilik ekosisteminin tüm paydaşlarının birbiriyle 

iş yapma kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak, işbirlikleri oluşmasına öncülük etmek ve bu amaca 

yönelik doğru bir ekosistem oluşturmaktır.  

Tekno-Ağ yapım çalışmalarına Eylül ayında başlanmış ve 2017 yılının Ocak ayında İnternet sitesi 

açılmıştır. Tekno-Ağ platformu sayesinde TGB’lerde yer alan firmalarımızın projeleri ve özellikleri dış 

kullanıcılarla paylaşılmaktadır. Bununla beraber Türkiye’de Ar-Ge ve Tasarım Merkezi belgesi almış 

firmalar da Tekno-Ağ platformundan takip edilebilmektedir. Genel olarak Tekno-Ağ platformu 

sayesinde firmalar için özelleşmiş bilgilere yer verilmesi (firma yeterlilikleri, anahtar kelimeleri ve 

detaylı tanıtımları), firmaların/girişimcilerin Ar-Ge projelerine ilişkin özet bilgilerin görülebilmesi, bu 

firmalara/girişimcilere yatırım yapılabilmesine ilişkin yol haritasının görülebilmesi, Türkiye’nin en 

büyük melek yatırımcı ve risk sermaye ağlarını bünyesinde bulundurması, Uluslararası ulaşılabilirliği ve 

çok dilli sayfa yapısı ile kullanım kolaylığına sahip olması, teknoloji firmalarının gerekli bilgilerinin sürekli 

güncel olarak olması, firmaların bulunduğu konum, ait olduğu teknoparkı, sektörü, teknolojik alanı gibi 

özelliklerine filtreleme ya da arama seçenekleri bulunması, firmalar ve diğer ilgili paydaşların sistem içi 

etkileşim özelliklerini güncelleyebilmesi ve değiştirebilmesi sağlanmıştır. 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde Tekno-Ağ platformunda 

iyileştirmeler yapılarak daha etkin bir yapıya kavuşturulması için testler tamamlanmıştır. Sistem canlı 

ortama alınarak sınırlı sayıda da olsa TGB ve Ar-Ge firmalarına açılmıştır.  

Ar-Ge Web Portal Projesi 

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen; 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun” kapsamında Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile 4691 sayılı “Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Kanunu” ile ilgili; başvuru, değerlendirme, izleme ve denetim süreçlerinin çevrimiçi 

yürütülmesi amacıyla, Ar-Ge web portalı (https://agtm.sanayi.gov.tr) ve TGB web portalı 

(https://teknopark.sanayi.gov.tr) uygulaması geliştirilmiş, Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerini yürüten 

firmaların yürüttükleri faaliyetleri kapsamında kullandıkları; cihaz, donanım ve malzemelerin yurt 

dışından ithalat işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla, Ticaret Bakanlığı “Tek Pencere” sistemi ile 

entegrasyon sağlanarak gümrükleme ile ilgili işlemlerinde bürokrasinin azaltılması sağlanmıştır. Söz 

konusu portallerin geliştirme işlemleri 2020 yılından öncesine dayanmakla birlikte, her yıl ortaya çıkan 

ihtiyaçlar ve değişen mevzuatlar kapsamında yazılım geliştirme, bakım onarım ve diğer kurumların 
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portalleri ile entegrasyonlar yapılmaktadır. SGK entegrasyonu olmak üzere yapılan çalışmalar ile 

vatandaşlardan istenen belge sayısı ciddi anlamda azaltılmıştır. 

Genel Müdürlüğümüzce; 2020 yılı içinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

ile ilgili tüm iş ve işlemler çevrimiçi olarak yürütülmüş, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından; 

kullanıcılardan alınan geri dönüşler, mevzuat değişiklikleri, e-Devlet çalışmaları kapsamında 

vatandaştan talep edilen belgelerin azaltılması, diğer kurumlarla veri paylaşımı ile veri güvenliğinin 

sağlanmasına yönelik olarak yazılım geliştirme ve entegrasyon işlerine devam edilmiştir.  

Tasarım Tescil Destekleri  

5746 sayılı Kanun kapsamında yer alan Tasarım Tescil Desteği; “Türk Tasarımı” kimliğinin tanınmasını 

ve yerleşmesini sağlamak amacıyla, Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin önerileri doğrultusunda 

Bakanlığımız tarafından belirlenen kriterlere sahip ulusal ve uluslararası tasarım yarışmalarında 

sergilenen gerçek kişilere ait tasarımların tescillerine ilişkin giderlerin Bakanlığımızca geri ödemesiz 

olarak desteklenmesini hedeflemiştir. 2020 yılında Tasarım Tescil Desteği kapsamında destek 

verilmemiştir. 

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portali (KÜSİP) 

Bakanlığımızca; Kamu, üniversite ve sanayi kuruluşları, girişimciler, yatırımcılar arasında ortak işbirliği 

ve etkileşimin sağlanacağı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portali (KÜSİP) hazırlanarak 2017 yılı 

başından itibaren kullanıma açılmıştır. 

KÜSİP ile her büyüklükteki firmalar, akademisyenler, diğer araştırmacılar ile üniversiteler, Ar-Ge 

merkezleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Kamu Kurumları ve Sivil Toplum 

Kuruluşlarının kolayca Ar-Ge teşviklerine, araştırmacılara, yatırımcılara ve bilgi kaynaklarına erişimi ve 

işbirliği ortamının sağlanması amaçlanmaktadır.  

2017-2019 yılları arasında 57 ilde düzenlenen “Kamu-Üniversite-Sanayi Buluşmaları” etkinlikleri 

kapsamında Portal’in yaygınlaştırılması ve etkin kullanımına yönelik olarak, tanıtım ve bilgilendirme 

faaliyetleri yapılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen ulusal ve uluslararası tanıtım 

programları, işbirliği çağrıları ve ürünler, yayınlar ve tezler, yatırımcı çağrıları ile duyurular 

paydaşlarımıza KÜSİP aracılığı ile iletilmiştir. 

2020 yılı içinde KÜSİP’in iyileştirilmesine yönelik yazılım geliştirme faaliyetlerine devam edilmiştir. Bu 

kapsamda Üniversite Araştırma altyapılarının, envanter ve test hizmetlerinin yer alacağı laboratuvar 

modülü (LABS) tamamlanarak büyük oranda veri girişi yapılmıştır. 2020 yılı sonu itibarıyla KÜSİP’e üye 

olan kullanıcı sayısı 11.266’e ulaşmıştır. Bunun yanı sıra Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge 

Merkezlerindeki firma ve proje kataloglarının yer alacağı Tekno-Ağ modülünün 2021 yılında KÜSİP ‘e 

entegre edilmesiyle birlikte KÜSİP’in yaygın ve etkin kullanımı sağlanacaktır. 

Ayrıca, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı kapsamında 2019 

yılında oluşturulan Çalışma Gruplarından Ar-Ge, Katma Değerli Üretim ve Sertifikasyon Çalışma 

Grubunun koordinatörlüğü 2020 yılı boyunca da Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünce yürütülmüştür. 

Çalışma Grubu tarafından ilgili eylemler kapsamında yürütülen çalışmalar planlanan takvime uygun 

olarak tamamlanmıştır. 
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Küresel Yenilik Endeksi Yol Haritasının Hazırlanması 

Küresel Yenilik Endeksinde (KYE), ülkemizin yer aldığı sıranın daha üst seviyelere taşınması amacıyla 

YOİKK 2019-2020 Eylem Planı kapsamında “Küresel Yenilik Endeksi Eylem Planı” çalışmaları 

başlatılmıştır. Bu kapsamda yürütülen iş ve işlemler Bakanlığımız adına Ar-Ge Teşvikleri Genel 

Müdürlüğü koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) sekreteryası üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. 

Ülkemizin mevcuttaki sıralamasının iyileştirilebileceği öngörüsü ile ilgili endeks kapsamında 80 

gösterge belirlenmiş ve bu 80 gösterge üzerinden gerçekleştirilen değerlendirme toplantıları ile 

gösterge bazında sorumlu kurum/kuruluşların belirlenmesi yapılmıştır. İzlenen yol haritası kapsamında 

kısa vade hedefleri için; sorumlu kurum/kuruluşların ilgili oldukları gösterge dâhilinde öncelikli olarak 

veri kaynaklarını tespit etmesi ve ilgili kaynakta verilerin doğruluk ve güncelliğinin kontrol edilmesi 

sağlanmıştır. Takip eden süreçte sorumlu kurum/kuruluşların sunmuş oldukları eylem önerileri 

çerçevesinde gösterge bazında politik tedbirlerin hayata geçirilmesi hedefleri değerlendirilmiştir. 

İlgili sürecin bir parçası olarak, gösterge bazında mevcut durum ve gelişmeler ile birlikte orta ve uzun 

vadede planlamaya alınan eylem önerilerin takibini sağlamak amacıyla Ar-Ge Teşvikleri Genel 

Müdürlüğü bilgi ve tecrübesi çerçevesinde TİM tarafından Türkiye Küresel İnovasyon Endeksi 

Koordinasyon ve İzleme Platformu (TÜRKİZ) oluşturulmuş ve sorumlu kurum/kuruluşların kullanımına 

sunulmuştur. 

KYE kapsamında Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünün sorumluluğu dâhilinde olan; 5.2.1 Üniversite-

Sanayi İşbirliği ve 5.2.2 Küme Gelişimlerinin Durumu göstergeleri için ilgili eylem planı dâhilinde 

belirtilen çalışmalar planlana takvime uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

Bugüne kadar gerçekleştirilen toplantı, yazışma ve kurumlar arası görüşmeler çerçevesinde yapılan 

değerlendirmeler neticesinde; 11 gösterge KYE Eylem Planı kapsamından çıkarılmıştır. Önümüzdeki 

süreçte kalan 69 gösterge üzerinden çalışmaların devam etmesi planlanmıştır. 

 

B.1.5. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri 

Ülkemizde planlı kalkınma döneminin başladığı 1960’lı yıllardan itibaren OSB ve SS uygulamaları 

Bakanlığımızca yürütülmektedir. Bu uygulamalar ile sanayinin disipline edilmesi suretiyle şehirlerin 

planlı gelişmesine katkı sağlanması, sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması, üretimde 

verimlilik ve müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi, istihdama ve ülke ekonomisine 

katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

31.12.2020 tarihi itibarıyla Ülkemizde 325 OSB tüzel kişilik kazanmıştır. OSB’lerde üretime geçen 

54.324 parselde yaklaşık 1.976.300 kişi istihdam edilmektedir. Tüm parsellerde üretime geçilmesiyle 

istihdamın 2.500.000 kişiye ulaşılacağı öngörülmektedir. 

Bakanlık kredi desteği ile 1962 yılından 2020 yılı sonuna kadar 34.302 hektar büyüklüğünde 201 adet 

Organize Sanayi Bölgesi projesi (yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik vs işleri 

tamamlanan) hizmete sunulmuştur.  
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Yatırım programına eksik işlerinin/arıtma tesislerinin tamamlanması amacıyla dâhil edilen 38 adet 

proje ile toplam 239 adet Organize Sanayi Bölgesi projesine kredi desteği verilmiştir. 

Tamamlanan bu projeler için Bakanlığımızca 2021 yılı fiyatlarıyla toplam 10,8 milyar TL tutarında kredi 

kullandırılmıştır. 

 2020 yılında Bakanlığımız Yatırım Programında 102 adet OSB projesi yer almıştır. Bu 

projelere revize ödenek olarak toplam 490.431.937 TL tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 

489.549.171 TL’si kullandırılmıştır. 

 2020 yılında OSB altyapı ve noksan kalan işler olmak üzere toplam 15 adet OSB projesi 

tamamlanarak sanayicinin hizmetine sunulmuştur. 

 2020 yılında Bakanlığımız Yatırım Programında 40 adet SS projesi yer almıştır. Bu projeler 

için bütçeden ayrılan revize ödenek 171.466.651 TL olup 31.12.2020 tarihi itibarıyla 

171.435.772 TL’si kredi olarak kullandırılmıştır. 

 2020 yılında 4 adet SS projesi tamamlanarak küçük sanayicinin hizmetine sunulmuştur. 
Tamamlanan bu SS projeleriyle yaklaşık 1520 kişiye daha sağlıklı şartlarda çalışma imkânı 
sağlanmıştır.  

 
Organize Sanayi Bölgelerine İlişkin Faaliyetler 
Yer Seçimi Çalışmaları 

2020 yılında OSB Kanunu ve OSB Yer Seçimi Yönetmeliği çerçevesinde 26 adet OSB yer seçimi etüdü, 
22 adet Yer Seçimi Komisyonu yapılmıştır. 18 adet OSB yer seçimi kesinleştirme işlemi 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Tüzel Kişilik ve Kamu Yararı Kararı İşlemleri 

2020 yılı içerisinde 3 adedi ihtisas OSB olmak üzere toplam 12 adet OSB’nin kuruluşuna ilişkin tescil 
işlemleri tamamlanarak OSB tüzel kişilikleri kazandırılmıştır. 

01.01.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar; 17 adet OSB içerisinde yer alan toplam 

17.198.626,08 m2 arazinin OSB adına kamulaştırılması için kamu yararı kararı verilmiş ve 5 adet OSB’nin 

altyapı faaliyetleri için OSB lehine irtifak hakkı kamulaştırma işlemleri için toplam 170.051,39 m2 kamu 

yararı kararı verilmiştir. 

 
OSB’lerin İmar İşleri ile İlgili Çalışmalar 

İşlem Sayı (adet) 

İmar Planı (ilk/revizyon/tadilat) Onayı 103 

Parselasyon-Harita Onayı İşlemleri  546 

 
 
OSB’lerin Üstyapı ve Altyapı Proje Faaliyetleri 

İşlem Elektrik Mekanik     Statik 

Gelen Proje Sayısı 21 5 22 
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OSB’lerin Atıksu Arıtma Tesisi Çalışmaları 

İşlem Elektrik Mekani
k 

 Statik Mimari Etüt-
Fizibilite 

Proses ve Su Yapıları 
Mimari Projeler 

Gelen Proje Sayısı 9 15     8 7     12 32 

 
 
OSB’lerin Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Şartnameleri ve Etütlere Katılım 

İşlem     Katılım (adet) Onay (adet) 

Etüt Raporları    32 22 

 
 
Yapılan İhaleler 

2020 yılında OSB tüzel kişiliklerinin talebi üzerine; Bakanlığımızın kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlıklarının sorumluluğu altında Bakanlığımızda ihalesi yapılarak sonuçlandırılan 16 adet OSB’de; 

toplam keşif bedeli 684.148.578 TL'lik 7 adet altyapı, 4 adet arıtma, 5 adet elektrik şebekesi yapım işi 

ihalesi gerçekleştirilmiştir. Toplam ihale bedeli 458.891.327 TL’dir.  

2020 Yılı İçerisindeki Hakediş İncelemeleri 

Toplam 207 adet hakediş raporu kredilendirmeye esas vize edilmiştir. Bu hakedişlerin 119 adedi 

altyapı, 41 adedi atıksu arıtma tesisi, 12 adedi derin deşarj inşaatı ve 35 adedini YG-AG elektrik şebekesi 

inşaatından oluşmaktadır. 

Altyapı inşaatlarına ait 119 adet hakedişin; geliş tutarı 192.413.012 TL ve çıkış tutarı 168.837.398 TL’dir. 

Atıksu arıtma tesislerine ait 41 adet hakedişin; geliş tutarı 82.121.819 TL ve çıkış tutarı 73.794.416 

TL’dir. 

Derin deşarj inşaatına ait 12 adet hakedişin; geliş tutarı 23.810.486 TL ve çıkış tutarı 23.810.486 TL’dir. 

YG-AG elektrik şebekesine ait 35 adet hakedişin; geliş tutarı 46.917.213 TL ve çıkış tutarı 41.251.920 

TL’dir. 

Sanayi Sitelerine İlişkin Faaliyetler 
Yer Seçimi Çalışmaları 
 
2020 yılında 1 adet SS’nin yer seçimi etüdü yapılmıştır. 
 
SS’lerin Üstyapı ve Altyapı Proje Faaliyetleri 

İşlem Elektrik Mekanik    Statik Mimari 

Gelen Proje Sayısı 9   8 17 20 

 
SS’lerin Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Şartnameleri ve Etütlere Katılım 

İşlem Katılım (adet) Onay (adet) 

Parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etüt raporu 12 8 
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Yapılan İhaleler 

2020 yılında, SS Yapı Kooperatifi Başkanlıklarının talebi üzerine; Bakanlığımızın kredi desteği ile Yapı 

Kooperatifi Başkanlıklarının sorumluluğu altında Bakanlığımızda ihaleleri yapılarak sonuçlandırılan 6 

adet SS’de; toplam keşif bedeli 402.971.155 TL’lik 6 adet üstyapı yapım işi ihalesi gerçekleştirilmiştir. 

Toplam ihale bedeli 261.979.909 TL’dir. 

2020 Yılı İçerisindeki Hakediş İncelemeleri 

2020 yılında 80 adet adet üstyapı inşaatı hakediş raporunun geliş tutarı 299.678.460 TL, inceleme 
sonrası çıkış tutarı 261.601.605 TL’dir. 
 
Endüstri Bölgelerine İlişkin Faaliyetler 

2020 yılı içerisinde toplam 3 özel endüstri bölgesi ilan edilmiştir. 
 
EB’lerin İmar İşleri ile İlgili Çalışmalar 

İşlem Sayı (adet) 

İmar Planı (ilk/revizyon/tadilat) Onayı 7 

İmar Durumu  69 

 
EB’lerin Üstyapı ve Altyapı Proje Faaliyetleri 

İşlem Elektrik      Mekanik    Statik    Mimari 

Gelen Proje Sayısı 4     4 21 21 

 
EB’lerin Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Şartnameleri ve Etütlere Katılım 

İşlem     Katılım (adet) Onay (adet) 
Parsel bazında zemin etüt raporu    2 1 

 
OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi 

Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri nicelik bakımından belirli bir olgunluğa erişmiştir. Dolayısıyla, 
sanayiye hizmet götüren OSB’lerin de teknolojinin etkin kullanımı alanında etkin bir rol almaları 
sürdürülebilir ve rekabetçi büyüme vizyonu kapsamında önemlidir.  

Türkiye’deki teknoloji geliştirme ekosistemine OSB’lerin nasıl katkı vereceğinin net bir şekilde tespit 
edilmesi gerekmektedir. Bu katkının en uygun model ve destekleyici araçlar ile nasıl 
kurumsallaştırılabileceğinin değerlendirilmesi ve toplam etkinlik ve verimliliği arttırmaya yönelik bir 
şekilde tasarlanması hedeflenmiştir. 

Bu amaçlarla geliştirilen “OSB Teknoloji Geliştirme Projesi” ilk olarak Bakanlığımız 2016 yılı Yatırım 
Programında yer almıştır. UNDP yetkilileri ile 2015 yılının başından itibaren müşterek çalışmalarımız 
neticesinde proje ile ilgili olarak “OSB’lerde Teknoloji Kullanımının İyileştirilmesine Yönelik Model 
Geliştirme Projesi”nin hayata geçirilmesi için UNDP ile birlikte çalışılmasına karar verilmiştir. 

Projenin amacı; girişimcilik, yenilikçilik ve teknoloji alanında OSB’lerin Türkiye’nin teknoloji geliştirme 
ekosistemine nasıl katkı vereceğinin net bir şekilde tespit edilerek bu katkının nasıl 
kurumsallaştırılacağının değerlendirilmesidir.  
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On Birinci Kalkınma Planında yer alan 322.4. numaralı eylemin “OSB’lerde firmalara iş geliştirme, kamu 
destekleri, proje hazırlama, üniversite ile işbirliği, yalın üretim, verimlilik, teknoloji yönetimi, 
kümelenme ve dijitalleşme konularında destek verecek Yenilik Merkezleri kurulacaktır.” hedefleri 
doğrultusunda 2020 yılı içerisinde proje kapsamında, Bakanlığımız ile Manisa OSB arasında kurulacak 
yenilik merkezi pilot uygulama projesinde tarafların yükümlülüklerini belirleyen ve konu ile ilgili 
çerçevenin çizildiği bir protokol imzalanmıştır. Aralık ayında Manisa OSB Yenilik Merkezi Pilot Proje 
Uygulama Açılış Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

OSB Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi 

On Birinci Kalkınma Planında yeni OSB’lerin planlanmasında ve mevcutların dönüşümünde 

iyileştirmeler yapılması öngörülerek “Yeni OSB’lerin mekânsal olarak kurgulanmasında ve mevcutların 

dönüşümünde çevre düzenlenmesi ve sosyal donatı ihtiyaçlarına yönelik iyileştirmeler yapılacaktır.” 

eylem maddesi yer almıştır. 

Bu kapsamda söz konusu eylemin gerçekleştirilmesi için OSB Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi adı ile 

bir proje hazırlanması öngörülmüş, söz konusu Proje bu isimle Bakanlığımız 2020 Yılı Yatırım 

Programında yer almıştır. Bu doğrultuda; Ülkemizdeki OSB Yönetimleri tarafından verilen hizmetlerin 

envanterinin çıkarılması, ihtiyaç analizinin ve memnuniyet ölçümlerinin yapılması ve bu doğrultuda 

etkin ve verimli hizmet yapısının kurgulanması amacıyla geliştirilen Proje 2.09.2020 tarihinde TUBİTAK 

TÜSSİDE ile Bakanlığımız arasında hizmet alımı sözleşmesi imzalanarak başlatılmıştır. Proje kapsamında 

Mevcut Durum Analizi yapmak amacıyla öncelikle faaliyete geçen 242 OSB de OSB hizmetlerinin 

değerlendirilmesi amacıyla anket çalışması yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir. Projenin 2021 

yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 

Dünya Bankası OSB Projesi 

Dünya Bankası Grubu ile Aralık 2019 tarihinde mevcut OSB uygulamalarımızın Dünya Bankası fonları 

da kullanılarak yürütülmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirilmiş ve üzerinde anlaşılan genel çerçeve 

kapsamında gerekli Proje Hazırlık Dokümanları hazırlanması tamamlanmıştır. Kredi paketi tüm 

görüşme tamamlanmış ve taraflarca yapılan müzakere toplantılarının ardından 18.12.2020 tarihinde 

Proje Müzakere Tutanakları imzalanmıştır.  

Proje Geliştirme Hedefi, Türkiye'de seçilen Organize Sanayi Bölgelerinin verimliliğini ve çevresel 

sürdürülebilirliğini artırmaktır. Projenin toplam bütçesi 300 Milyon Dolar olup proje süresi 5 yıl olarak 

belirlenmiştir. 

Projenin iki ana bileşeni ve alt bileşenlerin bütçeleri aşağıdaki gibidir:  
 
Bileşen 1: OSB'nin sürdürülebilirliği, rekabet gücü ve verimliliği için altyapı ve kolaylaştırıcı ortamın 
desteklenmesi (290 milyon ABD $) 
1.1) OSB temel altyapısının desteklenmesi (145 milyon ABD $) 
1.2) OSB'de yenilikçi yeşil altyapı yatırımlarının desteklenmesi (135 milyon ABD $) 
1.3) OSB yenilik merkezlerine yatırımların desteklenmesi (10 milyon ABD $) 
 
Bileşen 2: Teknik yardım ve kapasite geliştirme (10 milyon ABD $)  
2.1)     STB ve OSB'ler için teknik yardım ve kapasite geliştirme  
2.2)     STB'de kurulacak Proje Uygulama Biriminin (PUB) proje yönetimi konusunda desteklenmesi 
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Mevzuat Çalışmaları 

OSB Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler; 16.04.2020 tarihli ve 31101 sayılı Resmî Gazete’de, 

3.07.2020 tarihli ve 31174 sayılı Resmî Gazete’de ve 22.10.2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanmıştır. 

Yurt Dışında Organize Sanayi Bölgesi Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar 14.04.2020 tarihli ve 31099 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Organize Sanayi Bölgelerinin Doğal Gaz Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar 17.04.2020 tarihli ve 

1500983 sayılı Makam oluru ile onaylanmıştır. 

Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri Projeleri Ödeneklerinin Kullanımı Ve Kredilendirilmesine 

İlişkin Usul ve Esaslar 1.12.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri Borçlarının Yeniden 

Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 19.11.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

Organize Sanayi Bölgelerinin ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun Defterlerine İlişkin Genelge 

28.04.2020 tarihinde onaylanmıştır.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Uygun Görülen Organize Sanayi Bölgesi Yatırımlarının Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Yapılmasına İlişkin Çerçeve Protokol 

15.05.2020 tarihinde imzalanmıştır.  

Organize Sanayi Bölgeleri İmar Planı Şartnamesi’nde 17.04.2020 tarihli ve 1506142 sayılı Genel 

Müdürlük Makam Oluru ile değişiklik yapılmıştır. 

Eğitim Faaliyetleri 

2020 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Genel Müdürlüğümüzün tüm personeline yıl içerisinde 7 

adet bilgilendirme eğitimi verilmiş, personelimizin yıl içinde gerçekleştirilen eğitim, seminer, kongre 

vb. faaliyetlere katılımları sağlanmıştır. 

Bilgilendirme Faaliyetleri 

Bugün itibarıyla ülkemizde 325 adet OSB tüzel kişilik kazanmıştır. OSB’lerde üretime geçen 54.324 adet 

sanayi parselinde yaklaşık 1.976.300 kişi istihdam edilmektedir. Tüm parsellerde üretime geçmesiyle 

birlikte istihdamın 2.500.000 kişiye ulaşacağı öngörülmektedir. 2020 yılı içerisinde toplam 652 adet 

talep ve şikâyet yazısı süresi içerinde cevaplandırılmıştır 

 
B.1.6. Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü Faaliyetleri 

Faaliyet ve Proje Bilgileri 

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü görevlerini, “Sanayi Ürünleri ve Ölçü 

Aletlerinin Güvenliği ve Güvenilirliği” Alt Programı altında Yasal Metroloji Faaliyeti ve Sanayi 

Ürünlerinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyeti başlıklarında yer alan 2 ana faaliyet alanında 

yürütmektedir.  
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Yasal Metroloji Faaliyetleri 

Yasal Metroloji faaliyeti kapsamında yürütülen Belgelendirme Çalışmaları  

Tip Onayı 

Hız İhlal Tespit Donanımları için 2 adet, Kombi Elektrik Sayaçları için 12 adet, Akım ve Gerilim Ölçü 

Transformatörleri için 4 adet, Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan Cihazlar 

için 3 adet olmak üzere toplam 21 adet Tip Onay Belgesi düzenlenmiştir.  

Servis ve Personel Belgelendirme 

2020 yılında, Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında, il müdürlükleri 
tarafından takograf cihazlarına servis hizmeti vermek üzere 29 adet takograf servisi ve takograf 
servislerinde çalışmak üzere toplam 114 teknik personel belgelendirilmiştir.  

2020 yılında, Taksimetre Muayene Yönetmeliği kapsamında, il müdürlükleri tarafından 14 adet 
taksimetre muayene servisi ve bu servislerde çalışan 17 teknik personel belgelendirilmiştir.  

2020 yılında, Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği kapsamında, il müdürlükleri tarafından 15 adet tartı 
aleti servisi ve bu servislerde çalışan 19 teknik personel belgelendirilmiştir.  

2020 yılında, Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliği kapsamında Genel 
Müdürlüğümüz tarafından daha önce yetkilendirilmiş olan 4 adet servisin yetki belgesinin vize işlemleri 
yapılmıştır.   

2020 yılı içerisinde 2 firmaya özel damga yetkisi verilmiştir.  

2020 yılı içerisinde 1 firmaya Isı sayaçları Servis Hizmetleri Yetki Belgesi düzenlenmiştir. İl Müdürlüğü 
tarafından da bu serviste çalışan 1 kişiye personel yetki belgesi verilmiştir. 

Mevcut durumda 635 adet yetkili muayene servisi ve 1.316 adet tamir ayar servisi yetkilendirilmiştir.  

Grup Merkezi Belediye Ölçü Ayar Memurluğu Belgelendirme 

Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memuru adayları sınava tabi tutularak, başarılı görülen 14 
personele Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğu Yetki Belgesi düzenlenmiştir.  

2020 Yılında Grup Merkezi Belediye Ölçü Ayar Memurluğu kurulması için herhangi bir talep olmamıştır.  

Mevcut durumda 321 adet Grup Merkezi Belediye Ölçü Ayar Memurluğu yetkilendirilmiştir.  

Onaylanmış Kuruluş Görevlendirme 

Kiwa Kalibra Metroloji A.Ş.’nin; Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)’nin; Su Dışındaki Sıvıların 
Miktarlarının Sürekli ve Dinamik Ölçümü için Ölçme Sistemleri (EK-VII) ürünlerine ilişkin Modül D, 
Otomatik Tartı Aletleri (EK-VIII) ürünlerine ilişkin Modül D, Malzeme Ölçerler (EK-X) ürünlerine ilişkin 
Modül D, Modül D1, F1 yöntemleri ile Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB)’nin; 
Modül D, D1, F, F1 yöntemlerinde onaylanmış kuruluş kapsamları genişletilmiştir. 

SASTEK Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri San.veTic.A.Ş,’nin Ölçü Aletleri Yönetmeliği 
(2014/32/AB)’nin; Su Sayaçları (EK-III), Gaz Sayaçları ve Hacim Dönüştürme Cihazları (EK-IV), Aktif 
Elektrik Enerji Sayaçları (EK-V), Isı Sayaçları (EK-VI), Su Dışındaki Sıvıların Miktarlarının Sürekli Ve 
Dinamik Ölçümü için Ölçme Sistemleri (EKVII), Otomatik Tartı Aletleri (EK-VIII), Taksimetreler (EK-IX) ile 
Boyutsal Ölçü Aletleri (EK-XI) ürünlerine ilişkin Modül B ve Modül F yöntemlerinde onaylanmış kuruluş 
kapsamları genişletilmiştir. 
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Yasal Metroloji faaliyeti kapsamında yürütülen Denetim ve Muayeneler 

Piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri ile piyasadaki veya kullanımdaki ürünler, teknik düzenlemelerine 
uygun ve güvenli olup olmadıkları yönünden denetlenmektedir. 

Ölçü ve Ölçü Aletleri ve Hazır Ambalajlı Mamullere yönelik muayene ve denetim faaliyetleri Metroloji 
ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. Söz konusu denetimler; planlama, 
uygulama, izleme/değerlendirme ve raporlama gibi temel aşamalardan oluşmaktadır. 

Bu denetimler; 

 938 PGD denetçisi, 

 636 Ölçü ayarla yetkilendirilmiş personel ve 

 85 adet Etalon donanımlı ölçü ve ayar aracı ile gerçekleştirilmiştir. 

2020 yılında yasal metroloji alanında gerçekleştirilen denetim faaliyetleri iki ana başlık altında 

değerlendirilmektedir. 

 Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünce hazırlanan program çerçevesinde 

yasal metroloji alanında il müdürlüklerimizce gerçekleştirilen denetimler (2020 yılı 

gerçekleşme oranı %53, hazır ambalaj için ise %57’dir.)  

 İl müdürlüklerimizce 2020 yılı içerisinde yürütülen mutat denetimler. 

Yasal Metroloji 

Yasal metroloji alanında toplam 1.504.439 adet ölçü ve ölçü aletinin muayenesi yapılmıştır Yapılan 
muayeneler sonucunda 43.080 1 adetinin mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir. 

 Mevzuata aykırılıktan dolayı toplam uygulanan ceza miktarı ise 5.630.868 TL’dir.  

 

Şekil 4: Yasal Metroloji Muayene Verileri

 
 

                                                 
1 Söz konusu aykırılıkların büyük bir oranı elektrik sayaçlarının şikâyetli muayenesinden 

kaynaklanmaktadır.  11.146 adet elektrik sayacının doğruluk muayenesi yapılamamıştır. 

AYKIRI ÜRÜN SAYISI UYGUN ÜRÜN SAYISI TOPLAM ÜRÜN SAYISI

43080

1461359
1504439
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Yasal metroloji alanında yapılan muayeneler aşağıda verilmiştir: 

Tartı aletleri ürün grubunda toplam 190.987 adet muayene gerçekleştirilmiştir.  

Elektrik sayaçları ürün grubunda toplam 98.886 adet muayene gerçekleştirilmiştir. 

Su sayaçları ürün grubunda toplam 77.502 adet muayene gerçekleştirilmiştir. 

Gaz sayaçları ürün grubunda toplam 323.262 adet muayene gerçekleştirilmiştir. 

Akaryakıt ve LPG sayaçları ürün grubunda toplam 352.666 adet muayene gerçekleştirilmiştir. 

Isı sayaçları ürün grubunda toplam 57.088 adet muayene gerçekleştirilmiştir. 

Diğer ölçü aletleri ürün grubunda toplam 783 adet muayene gerçekleştirilmiştir.   

Taksimetre ürün grubunda toplam 51.987 adet muayene gerçekleştirilmiştir.  

Takograf cihazları ürün grubunda toplam 300.045 adet muayene gerçekleştirilmiştir.  

Kütle Ölçüleri grubunda toplam 1.734 adet muayene gerçekleştirilmiştir. 

Akım ve Gerilim Ölçüm Transformatörleri ürün grubunda toplam 45.905 adet muayene 
gerçekleştirilmiştir. 

Radarlar ürün grubunda toplam 1.466 adet muayene gerçekleştirilmiştir. 

Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazlarında toplam 2.128 adet muayene gerçekleştirilmiştir. 

Yetkili takograf servislerinin faaliyetlerine ilişkin il müdürlüklerimiz marifetiyle 12 serviste ani denetim 
yapılmıştır.  

Yetkili taksimetre muayene ve tamir ayar servislerinin faaliyetlerine ilişkin il müdürlüklerimizce 73 ani 
denetim yapılmıştır.  

İl müdürlüklerimizce; 72 adet su sayacı tamir ve ayar istasyonu, 51 adet elektrik sayacı tamir ve ayar 
istasyonu, 8 adet gaz sayacı tamir ve ayar istasyonu, 307 adet akaryakıt/LPG sayacı tamir ve ayar servisi 
ani denetimi gerçekleştirilmiştir. 

2020 yılı muayene ve denetim planı çerçevesinde Tartı aletleri Muayene Yönetmeliği kapsamında 273 
adet tartı aleti Muayene Servisi ve tamir ve ayar servisinin il müdürlüklerimizce denetimi 
gerçekleştirilmiştir.  

İl müdürlüklerimizce 1 adet egzoz gazı emisyon ölçme cihazı yetkili muayene servisi ani denetimi 
gerçekleştirilmiştir.  

Yapılan muayene ve tamir ayar servis denetimlerinde toplam 31 adet serviste aykırılık tespit edilmiş 
olup belgeleri uygunsuzluk durumları giderilinceye kadar askıya alınmış veya idari para cezası 
uygulanmıştır. 

 

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve 
damgalama işlemleri ile ilgili 2020 yılına ilişkin toplu istatistikî bilgilere izleyen Tabloda yer verilmiştir. 
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Tablo 26: Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Muayene ve Damgalama İşlemlerine İlişkin Bilgiler 

MUAYENELER ADET 

İlk Muayenesi Yapılan Ölçü Aleti  407.689 

Periyodik Muayenesi Yapılan Ölçü Aleti  671.096 

Ani Muayenesi Yapılan Ölçü Aleti  300.023 

Şikâyet Muayenesi Yapılan Ölçü Aleti  121.046 

Stok Muayenesi Yapılan Ölçü Aleti   4.585 

 

 

Ölçü aletlerine yönelik 4’ü aykırı 3’ü uygun toplam 7 piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştirilmiştir.  
Tespit edilen aykırılıklara teknik düzenlemesine aykırılıktan düzeltici faaliyet süresi verilmiştir. 

Hazır Ambalajlı Mamuller 

Hazır ambalajlı mamullerle ilgili olarak odaklı denetimler ile ihbar ve şikâyet üzerine yapılan 
denetimlerde 2020 yılında toplam 3.109 adet ürün kontrol edilmiştir. Mevzuata aykırılıktan dolayı 144 
ürüne toplam 70.009 TL ceza uygulanmıştır.  

Petrol Piyasası 

Bakanlığımız ile EPDK arasında “Petrol Piyasası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 
Yapılacak Denetimlere İlişkin İşbirliği Protokolü” adı altındaki protokol 28.06.2006 tarihinde 
imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında, tüketiciyi korumak, haksız kazancı, haksız rekabeti önlemek ve 
akaryakıt kaçakçılığından doğan vergi kaybını engellemek amacıyla, yurt içinde akaryakıt piyasası ve 
LPG piyasasında denetimler gerçekleştirilmektedir.  

Denetimlerde akaryakıtta ulusal marker kontrolünün yapılması, akaryakıt bayi, otogaz bayii, dolum ve 
depolama tesisi, LPG tüpü, rafineri ile taşıma araçlarından usulüne uygun olarak numune alınması, 
alınan numunelerin Kurumca belirlenen akredite laboratuvarlara teslimi, akaryakıt ve otogaz bayiileri, 
depolama ve dolum tesisleri ve taşıma araçlarından lisans kapsamında yer alan diğer işlemlerin 
mevzuata uygunluğunun tespiti ile piyasada faaliyet gösteren kişilerin lisans kontrolü işlemleri 
yapılmaktadır.  

2020 yılında petrol piyasasında periyodik, ani, çapraz ve ihbar/şikâyet denetimleri kapsamında 2.990 
akaryakıt 800 LPG istasyonu olmak üzere toplam 3.790 denetim gerçekleştirilmiştir.  

Yapılan denetimlerde 1 adet akaryakıt istasyonunda satılan ürünlerde ulusal marker ölçümünün 
geçersiz çıktığı, 2 adet akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemi çalışmadığı, 8 adet LPG otogaz 
istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılmadığı, 1 adet LPG otogaz istasyonunda mutfak tüplerine kaçak 
tüp dolumuna yarayan aparat tespitleri yapılmıştır.  

Cezai müeyyideler EPDK tarafından uygulanmaktadır. Ancak, bahse konu Protokol 05.03.2020 tarihi 
itibarıyla EPDK ile karşılıklı feshedilmiştir. 
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Yasal Metroloji faaliyeti Kapsamında Yürütülen Eğitimler  

 
Tablo 27: Yasal Metroloji Faaliyeti Kapsamında Eğitimler 

EĞİTİM 
TARİHİ 

EĞİTİM 
KONUSU 

EĞİTİMİN 
DÜZENLENDİĞİ 

YER  
EĞİTİME KATILAN İLLER  

EĞİTİME 
KATILAN 

KİŞİ SAYISI 

25.11.2020 

Ölçü Kapları 
Olarak 

Kullanılan 
Ölçü 

Şişelerine 
Yönelik  
Eğitim 

Çevrimiçi 

Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, 
İstanbul, Bursa, Mersin, Kocaeli, 

İzmir,  Antalya, Erzurum, 
Eskişehir, Gaziantep, 

Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, 
Malatya ve Sakarya ve İl 

Müdürlükleri  

34 

23.12.2020 

II. Seviye 
Süzme Ağırlık 

ve 
Dondurulmuş 

Ürünlerin 
Denetimine 

Yönelik Eğitim  

Çevrimiçi 

Ankara, Aksaray, Antalya,  
Balıkesir, Bursa, Çanakkale, 

Denizli, Hatay, İstanbul, İzmir, 
Konya, Manisa, Mersin, Muğla, 

Samsun, Tokat ve Trabzon İl 
Müdürlükleri  

40 

 
 

Yasal Metroloji Faaliyeti Kapsamında Yürütülen Mevzuat Çalışmaları   

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında hazırlanan ve Resmî 
Gazete’de yayımlanan mevzuat listesine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

Tablo 28:  Resmî Gazete’de Yayımlanan Mevzuata İlişkin Bilgiler 

MEVZUATIN ADI 
RESMİ GAZETE 
TARİH NO 

Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

9.01.2020 31003 

Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

29.02.2020 31054 

Hazır Ambalaj Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

1.03.2020 31055 

Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 14.04.2020 31099 

Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

5.05.2020 31118 

Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin 
Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

26.06.2020  31167 

Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

4.07.2020 31175 

Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

14.11.2020 31304 
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Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

20.11.2020 31310 

Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ  
(Tebliğ No: MSÜGGM – 2020/33) 

24.12.2020 31344 

Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

24.12.2020 31344 

Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 

30.12.2020 31350 

 

Yasal Metroloji Faaliyeti Kapsamında Yürütülen Üyelikler ve Uluslararası Çalışmalar  

Ülkemiz yasal metroloji alanında; 

 Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM)’na asil üye, 

 Uluslararası Yasal Metroloji Teşkilatı (OIML)’na asil üye, 

 Batı Avrupa Yasal Metroloji Teşkilatı (WELMEC)’na yardımcı üye 

sıfatı ile üye bulunmaktadır.  

2020 yılında üyelik aidatları aşağıda belirtildiği şekilde ilgili kuruluşlara ödenmiştir. 

 Uluslararası Ölçüler ve Ağırlıklar Bürosu (BIPM) : 271.366,00 Avro (2.511.406,44 TL) 

 Uluslararası Yasal Metroloji Teşkilatı (OIML) : 56.000,00 Avro (491.881,60TL) 

 Avrupa Yasal Metroloji İşbirliği Teşkilatı (WELMEC) 2.800,00 Avro (24.594,08TL) 

2020 Yılında Covid-19 salgını koşulları nedeniyle çoğu çevrimiçi olmak üzere, yasal metroloji faaliyetine 
ilişkin olarak, Genel Müdürlüğümüzü temsilen katılım sağlanan yurt dışı toplantılara ait bilgilere izleyen 
Tablo’da yer verilmiştir. 

Tablo 29: Yasal Metroloji Faaliyeti Kapsamında Katılım Sağlanan Uluslararası Çalışma Grubu, Komite 
ve Kongreler  

TOPLANTI 
TARİHİ 

TOPLANTI KONUSU 
TOPLANTI 

YERİ  

20-22 Ekim 
2020 

WELMEC Yıllık Olağan Toplantı (bütçe ve harcama kalemleri) 
Fransa 

(Çevrimiçi) 

15-17 Eylül 
2020 

Avrupa Yasal Metroloji İşbirliği Teşkilatı (WELMEC)’in Su Harici 
Sıvılar İçin Ölçüm Sistemleri Çalışma Grubu (WG10)’nun 32'nci 

toplantısı 

Slovenya 
(Çevrimiçi) 

27-28 Eylül 
2020 

Avrupa Yasal Metroloji İşbirliği Teşkilatı (WELMEC) Komite 
Toplantısı 

Belçika 
(Çevrimiçi) 

04-05 Şubat 
2020 

WELMEC WG 13 Su ve Isı Sayaçları Çalışma Grubu Toplantısı 
Çekya 

(Çevrimiçi) 
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27-28 Ekim 
2020 

WG5 (WELMEC Metrolojik Denetim Çalışma Grubu)-ADCO MI 
(Ölçü Aletlerine İlişkin İdari İşbirliği Grubu) 

Hollanda 
(Çevrimiçi) 

24 Kasım 
2020 

2021 yılı Ağustos ayında regülasyonu yayımlanacak olan smart 
takograf versiyon 2 hakkında bilgilendirme toplantısı 1. oturum 

Belçika 
(Çevrimiçi) 

9 Aralık 
2020 

2021 yılı Ağustos ayında regülasyonu yayımlanacak olan smart 
takograf versiyon 2 hakkında bilgilendirme toplantısı 2. oturum 

Belçika 
(Çevrimiçi) 

16 Mayıs 
2020 

WELMEC WG 13 Su ve Isı Sayaçları Çalışma Grubu Toplantısı Çekya (Fiili) 

3-4 Haziran 
2020 

WELMEC WG5  Çevrimiçi 

3-4 Haziran 
2020 

WELMEC WG5  Çevrimiçi 

 

Yasal Metroloji Faaliyeti Kapsamında Yürütülen Diğer Çalışmalar  

Ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaatlarının, Ocak ayının başından Şubat ayının son gününe 

kadar hangi mercilere yapılacağı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kanalıyla radyo ve televizyondan 

Hükümet Bildirisi olarak yayımlanmıştır.  

Ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damga işlemlerinde kullanılmak üzere; il müdürlüklerinde ve Grup 
Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarında görev yapan denetçiler için 2021 yılında kullanılmak 
üzere 1262 adet çelik damga 80.000 adet etiket damga yaptırılması işlemleri tamamlanmıştır. 

2020 yılında kullanılmak üzere; 9 özel firma için 9 takım (sıkma ve çakma) damga yaptırılarak teslim 
edilmiştir. 

Akaryakıt sayacı, takograf, taksimetre ve tartı aletlerinin muayene işlemleri il müdürlükleri ve yetkili 
muayene servisleri tarafından büyük oranda Sanayi.net sistemi üzerinden yürütülmektedir. Modüllere 
ilişkin iyileştirme çalışmalarına devam edilmektedir.  

Bakanlığımız tarafından hız ihlal tespit donanımlarının muayenelerini yapmak üzere yetkilendirilen 
Türk Standardları Enstitüsü tarafından 2019 temmuz ayı itibarıyla bu cihazların muayenelerinin 
yapılmasına başlanmış 2020 yılında sürdürülmüştür.  

11.10.2019 tarih ve 30915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri 
İle Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği” ile; il müdürlüklerimiz tarafından yapılmakta 
olan bazı ölçü ve tartı aletlerinin periyodik, stok ve ilk muayene işlemlerini yapmak üzere Türk 
Standardları Enstitüsü (TSE) yetkilendirilmiştir. 2020 yılında bu kapsamda faaliyetler yürütülmüştür.  
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Sanayi Ürünlerinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyeti 

Denetim Faaliyetleri  

Sanayi ürünlerinin piyasaya güvenli olarak arzını sağlamak amacıyla Bakanlığımız bünyesinde 2004 

yılından itibaren yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin daha etkin olarak gerçekleştirilmesi 

amacıyla, Genel Müdürlüğümüz sorumluluğunda yürütülen çalışmalar yıl içinde sürdürülmüştür.  

2020 yılı içinde PGD faaliyetleri kapsamında; farklı ürün/marka ve modelde toplam 25.634 ürünün 

denetimi yapılmış, bu ürünlerin 21.799’u teknik mevzuatına uygun, 3.835’nin ise teknik mevzuatına 

uygun olmadığı tespit edilmiştir.  

Aykırı (uygunsuz) çıkan ürünler nedeniyle üreticilere toplam 7.437.052 TL idari para cezası 

uygulanmıştır. 135 ürün hakkında da güvensizlik kararı verilerek bu ürünler piyasadan toplatılmıştır. 

2020 yılında; 

 Toplam 25.634 farklı modelde sanayi ürünü denetlenmiş, bunlardan 3.835’i uygunsuz 
bulunmuş, 553 farklı ürün teste gönderilmiş ve 135 farklı marka/model hakkında toplatma 
kararı alınmıştır. 932 adet üründeki uygunsuzluğun düzeltilmesi için süre verilmiş ve tespit 
edilen uygunsuzluklara ilişkin toplam 7.437.052 TL idari para cezası uygulanmıştır.  

 En çok denetlenen ürün grupları elektrikli ekipmanlar ve asansör ürün grupları ile makine ürün 
grubu denetimleri olmuştur.  

 Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları %80 ile kazanlar, %32,83 ile asansörler, 
%17,81 ile enerji verimliliği ürün grubu olmuştur. 

 En çok idari para cezası uygulanan ürün grubu 5.714.134 TL ile asansörlerdir. 

 Denetlenen ürünlerde ortalama uygunsuzluk oranı %14,96’dır.   
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Tablo 30: Ürün Güvenliği Denetim Sonuçları  
 

Ürün Grubu Uygunsuz Uygun Toplam 
Uygunsuzluk Oranı 

(%) 

Teste 

Giden 

Düzeltme 

Süresi Verilen 

Toplatma 

Kararı Verilen 

İdari Para Cezası 

(TL) 

AEROSOL KAPLAR 0 5 5 0,00 0 0 0 0  

ASANSÖR 1.947 3984 5.931 32,83 268 205 0 5.714.134  

ATEX 20 120 140 14,29 0 3 0 0  

BASINÇLI EKİPMANLAR 95 1498 1.593 5,96 13 5 8 216.254  

ELEKTRİKLİ EKİPMANLAR 830 6560 7.390 11,23 155 359 83 969.046  

ENERJİ VERİMLİLİĞİ 224 1034 1.258 17,81 43 4 5 21.328  

GAZ YAKAN CİHAZLAR 66 1419 1.485 4,44 0 27 19 9.471  

KAZANLAR 8 2 10 80,00 0 8 0 6.000  

MAKİNELER 488 3059 3.547 13,76 37 314 3 144.700  

OTOMOTİV 104 2354 2.458 4,23 17 5 17 274.248  

PİL VE AKÜLER 18 966 984 1,83 14 2 0 0  

PİROTEKNİK ÜRÜNLER 9 323 332 2,71 0 0 0 13.886  

SİVİL PATLAYICILAR 3 40 43 6,98 0 0 0 0  

TAŞINABİLİR BASINÇLI 

EKİPMANLAR  
0 17 17 0,00 0 0 0 0  

TELEFERİK  0 121 121 0,00 0 0 0 0  

ZORUNLU STANDART-

DÜZENLENMEMİŞ ALAN 
23 297 320 7,19 6 0 0 67.986  

TOPLAM 3.835 21.799 25.634 14,96 553 932 135 7.437.052  
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Sanayi Ürünlerinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetine İlişkin Strateji ve Planlama Çalışmaları  

Ürün güvenliği ve piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin olarak ulusal düzeyde hazırlanan 

politika ve strateji belgelerinin oluşturulması ve denetim politikalarının belirlenmesi ile Bakanlığımız 

sorumluluğunda olan sanayi ürünlerinin güvenliği ve piyasa gözetimi ve denetimine yönelik strateji ve 

politikalar belirlemek amacıyla yıl boyunca çalışmalar yapılmıştır.  

a. Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan ürünlerin teknik mevzuatına ve ürün güvenliği 
gereklerine uygunluğunu sağlamak için yapılacak denetimlere esas olmak üzere yıl boyunca 
gelen ihbar ve şikâyetler, RAPEX bildirimleri, yazılı ve görsel basında yer alan kaza ve yaralanma 
haberleri ile risk analizi yapılarak 2021 Yılı Denetim, Gözetim ve Muayene Planı hazırlanmıştır. 

b. Etkin bir piyasa gözetimi ve denetimi sistemiyle sanayi ürünlerinin güvenli ve mevzuatına 
uygun şekilde piyasaya arzını sağlamak, denetimlerde hangi ürünler üzerinde yoğunlaşılması 
gerektiğini tespit ederek kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla Genel 
Müdürlüğümüz tarafından 2013 yılı içinde oluşturulan risk analizi sistemiyle, Bakanlığımız 
sorumluluk alanına giren ürünlerin denetimlerinde önceliklerinin belirlenmesi sağlanmaktadır. 
2021 yılı Denetim, Gözetim ve Muayene Planı hazırlıkları kapsamında risk analiz çalışmaları 
Aralık ayında tamamlanmıştır.  

c. 2020 Yılı PGD Denetim ve Gözetim Programında yer alan ürünler için uygulama talimatları 
hazırlanarak il müdürlüklerine gönderilmiştir.  

d. Yeni yaklaşım çerçevesinde belirlenen 3 strateji ve bu stratejiler altında yer alan 17 eylemin 
önemli bir bölümü, 2019 yılı sonunda tamamlanmıştır. 2020 yılında bu eylemler kapsamında; 

 Denetimlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik bütüncül, sürekli iyileştirmeye ve veriye dayalı 
bir yaklaşımın hayata geçirilmesi, piyasada sanayi ürünlerine yönelik yapılan denetimlerde tüm 
uygulama süreçlerinin sistematik olarak iyileştirilmesi yoluyla, denetimlerin kalitesinin 
arttırılmasını sağlayacak çalışmalar sürdürülmüştür. 

 Denetçi yetkinliğinin artırılmasına, kariyer planının oluşturulmasına ve performansının 
ölçülmesine yönelik toplantılar gerçekleştirilmiş, ayrıca bir sistem tasarımı çalışması 
yürütülmüştür. 

 İl müdürlüklerinin denetim personeli ihtiyacını karşılamak üzere Ekim ayı içerisinde çevrimiçi 
olarak Aday Denetçi Eğitimi ve Sınavı gerçekleştirilmiştir. 

 İdari para cezalarının uygulanmasında il müdürlükleri arasında var olabilecek uygulama 
farklılıklarının tespit edilmesi amacıyla 2017-2019 yılları arasında uygulanan idari para cezaları 
analiz edilerek bir rapor hazırlanmıştır. 

 Güvensiz ürünlere ilişkin alınan toplatma kararlarına yönelik tüketicilerin davranışlarının 
belirlenmesi, dolayısıyla toplatma kararlarına geri dönüş oranını etkileyen kriterlerin tespit 
edilerek, her bir idari yaptırım kararına konu ürüne ilişkin ulaşılması istenen (başarılı sayılacak) 
toplatma oranının hesaplanması amacıyla bir model geliştirme çalışması yürütülmüştür. 

 e-ticaret denetimlerinin hayata geçirilmesine yönelik Ticaret Bakanlığı ile toplantılar yapılarak, 
konu hakkında düzenlenecek mevzuata ilişkin görüş bildirilmiştir. 

 2020 yılı içerisinde İstanbul Sanayi Odası ile Genel PGD İstişare Toplantısı, Makine Sektörü PGD 
İstişare Toplantısı, Elektrik-Elektronik Sektörü PGD İstişare Toplantısı ve Asansör Sektörü PGD 
İstişare Toplantısı olmak üzere 4 adet sektörel toplantı gerçekleştirilmiştir. 

 2.092 firmaya genel PGD mevzuatı hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 1.358 ürün ve 614 
hizmet yeri denetimi ile ilgili teknik mevzuat hakkında bilgilendirme ve rehberlik faaliyeti 
gerçekleştirilmiştir. 

 Kamuda dijital dönüşüm çalışmalarının hızlanması sonucunda denetim süreçlerinin de dijital 
platforma aktarılması sağlanmıştır. Bu kapsamda 2020 itibarıyla tüm illerimize PGD faaliyetleri 
kapsamında dağıtılan tabletler aracılığıyla denetimler gerçekleştirilmiştir.   
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 Etkin piyasa gözetimi ve denetiminin önemli bir unsuru olan test ve muayene kapasitesinin 
artırılması amacı ile TSE’nin yanı sıra, üniversitelerin, STK ve özel sektör laboratuvarlarının da 
PGD işlemlerinde kullanımının sağlanması, denetim sürecinin hızlandırılması ve daha etkin bir 
muayene/test faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmüştür. Bu 
çalışmalar kapsamında STK’lere bağlı bağımsız laboratuvar tesislerinin yanı sıra birçok 
üniversiteye ait laboratuvar imkânları yerinde incelenmiştir. Aynı zamanda TÜRKAK tarafından 
hâlihazırda akredite olmuş özel sektör laboratuvar kuruluşları ile işbirliği imkânları da ilgili 
kuruluşlarla gerçekleştirilen görüşmeler ışığında değerlendirilmiştir. Özel bir laboratuvar 
kuruluşu olan “Lvt Test Laboratuvarları Ltd. Şti.” ile sürdürülen görüşmeler neticesinde 
Kuruluşun laboratuvar faaliyetlerinden yararlanılması amacıyla Bakanlığımız ve test kuruluşu 
arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında testler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

 Merkezi planlamaya dayalı etkin denetim tedbirlerinin alınması için çalışmalar yapıldı. Bu 
kapsamda, planlı denetimlerin toplam denetimler içerisindeki payı %43’den %46’ya 
çıkarılırken, tespit edilen uygunsuzluk oranı ise %15 olarak belirlenmiştir. Planlı denetimlerde, 
Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden alınan verilerin analizleri 
neticesinde tespit edilen ürünlere odaklanıldı. Bunun neticesinde, ithal ürünlerde tespit edilen 
uygunsuzluk oranı %9,73 olarak gerçekleşmiştir. 

e. Bakanlığımız birimleri, bağlı/ilgili kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve Genel 
Müdürlüğümüzün sorumlu olduğu, ürün güvenliği ve piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine 
ilişkin eylemleri içeren politika ve strateji belgeleri takip edilerek yapılan faaliyetlere ilişkin 
izleme raporları hazırlanmış ve ilgili birim veya kuruluşa gönderilmiştir.  

f. 2020 Yılı Performans Programı ve Stratejik Plan izleme çalışmaları yürütülmüş ve sisteme 
girişleri sağlanmıştır.  

g. 2019 yılı Birim Faaliyet Raporu hazırlanarak Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmiştir. 
h. 2019 yılı PGD Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. 

Sanayi Ürünlerinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyeti Veri Tabanı Çalışmaları 

a) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleriyle ilgili tüm süreçleri kapsayan “Ürün Güvenliği ve Denetimi 
Bilgi Sistemi”nin oluşturulması çalışmalarına 2013 yılında başlanmıştır. Bu kapsamda 2015 yılında bilgi 
sistemi (portal.sanayi.gov.tr) kullanılmaya başlanmıştır. Ancak Ürün Güvenliği ve Denetimi Bilgi 
Sisteminin geliştirilmesi ve tüm denetimlerin elektronik ortamda tabletler aracılığıyla kayıt altına 
alınması amacıyla 2018 yılında PGD Tablet Projesi çalışmalarına başlanmıştır. 2019 yılı itibarıyla pilot 
olarak seçilen Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Manisa illerinde tabletler kullanılarak denetimler 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır.  
 
Denetimlerin dijitalleşmesine yönelik PGD Tablet Uygulaması kapsamında tabletler Ocak 2020 
itibarıyla tüm illerde kullanılmaya başlanarak ülke genelinde yaygınlaştırılmıştır. Kamuda dijital 
dönüşüm çalışmalarının hız kazandığı ülkemizde söz konusu uygulama, getirdiği yenilikler ile PGD yapan 
diğer Kurumlara örnek teşkil edebilecek iyi uygulama niteliği taşımaktadır. 

 
b) Ticaret Bakanlığı (mülga Ekonomi Bakanlığı) tarafından 27.07.2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan “Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sonuç ve Önlemlerinin Kaydı ve Bildirimi 
Yönetmeliği”nin 5’inci maddesi uyarınca, güvensiz ürünlere ilişkin bilgiler Ulusal Piyasa Gözetimi ve 
Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS)’ne girilmektedir.  Yönetmeliğin 6’ncı maddesi kapsamında da Yetkili 
Kuruluşlar tarafından piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları PGDBİS’e üçer aylık dönemler halinde ve 
yıllık olarak kaydedilmektedir. 
 
Bu kapsamda, 2020 yılında güvensiz olduğu tespit edilen ürün bilgileri de sisteme kaydedilmiştir.  Ayrıca 
Bakanlığımızca 2020 yılında gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine ilişkin sonuçlar aylık, üçer aylık ve 
yıllık periyotlarla PGDBİS’e kaydedilmiştir.  
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c) A Tipi Muayene Kuruluşları tarafından asansörlere ilişkin gerçekleştirilen yıllık kontrol işlemleri ile 
asansör denetimlerine ilişkin her türlü veri Asansör Takip Sistemi üzerinden izlenmiş ve raporlanmıştır. 
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) veri tabanında bulunan Hizmet Yeterlilik Belgeli firmaların, Bakanlık 
bünyesinde bulunan Asansör Takip Sistemi ile paylaşılmasına yönelik karar alınmıştır. Bakanlığımız ve 
TSE bilgi işlem birimleri tarafından sistem geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. 

Sanayi Ürünlerinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyeti kapsamında Gönüllü Geri Çağırma 

Çalışmaları  

Gönüllü geri çağırma faaliyetleri kapsamında, 2020 yılında, Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan tüm 
ürün grupları için Bakanlığımız web sitesi aracılığıyla e-devlet üzerinden firma başvuruları alınmakta ve 
süreç Tablet Yönetim Uygulaması (pgd.sanayi.gov.tr) üzerinden Bakanlığımızca takip edilmektedir. 
Gönüllü geri çağırma faaliyetleri kapsamında araç sahibi bilgilerini elde etmek üzere 23.06.2020 
tarihinde Bakanlığımız ile Türkiye Noterler Birliği arasında bir protokol imzalanmıştır.  

Söz konusu protokol kapsamında Türkiye Noterler Birliği sisteminde yer alan araç sahiplerine ilişkin 
bilgiler Bakanlığımız Tablet Yönetim Uygulaması’na veri aktarımı yoluyla alınmakta ve 
sorgulanmaktadır.  

Gönüllü geri çağırma faaliyetleri ile ilgili olarak süreç iyileştirme çalışmaları ile bilgilendirme ve 
bilinçlendirme çalışmaları neticesinde 2020 yılında 223 başvuru alınmıştır. Firmalar 179.000 adet ürün 
hakkında gönüllü geri çağırma başvurusu yapmıştır. 

Tablo 31: Sanayi Ürünlerinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyeti Kapsamında Eğitimler  

EĞİTİM TARİHİ EĞİTİM KONUSU 
EĞİTİMİN 

DÜZENLENDİĞİ 
YER  

EĞİTİME KATILAN 
İLLER  

EĞİTİME 
KATILAN 

KİŞİ SAYISI 

30 Kasım - 04 Aralık 
2020  

Asansör Eğitimi Çevrimiçi 
Merkez ve Taşra 

Teşkilatı İlgili Personel 
60 

23-27 Kasım 2020  

Otomotiv Ürünleri 
Piyasa Gözetimi ve 

Denetimine 
Yönelik Uygulamalı 

Eğitim 

Çevrimiçi 
Merkez ve Taşra 

Teşkilatı İlgili Personel 
120 

12-23 Ekim 2020  
Aday Denetim 

Personeli Eğitimi 
ve Sınavı 

Çevrimiçi 
Merkez ve Taşra 

Teşkilatı    
138 

11-12 Mart 2020 
Moderasyon 
Teknikleri ve 

Kullanılan Araçlar 
Ankara 

Genel Müdürlük 
Personeli 

26 

20-21 Şubat 2020  

Gaz Yakan Cihazlar 
Kapsamındaki 

Ürünlere Yönelik 
Uygulamalı Eğitim 

Ankara 
Merkez ve Taşra İlgili 

Personel  
60 
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Sanayi Ürünlerinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyeti Kapsamında Uluslararası Çalışmalar  

Genel Müdürlüğümüz PGD alanında yetkili kuruluşlardan biri olarak uluslararası toplantıları yakından 
takip etmektedir. 2020 yılında pandemi koşulları nedeniyle toplantılara büyük ölçüde çevrimiçi olarak 
katılım sağlanmıştır. Katılım sağlanan uluslararası çalışma grubu, komite ve kongreler aşağıda 
listelenmiştir.   

Tablo 32: Sanayi Ürünlerinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyeti Kapsamında Katılım Sağlanan 
Uluslararası Çalışma Grubu, Komite ve Kongreler  

TOPLANTI 
TARİHİ 

TOPLANTI KONUSU TOPLANTI YERİ  

9.03.2020 

Piroteknik Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya 
Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik 

(2013/29/AB) PA ADCO ve Sivil Kullanım Amaçlı 
Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı 
ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (2014/28/AB) 

CIVEX ADCO toplantıları 

Belçika (Fiili) 

3.11.2020 
Piroteknik Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya 

Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik 
(2013/29/AB) PA ADCO 

AB/ADCO 
(Çevrimiçi) 

20.11.2020 
Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin 

Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi 
Hakkında Yönetmelik (2014/28/AB) CIVEX ADCO  

AB/ADCO 
(Çevrimiçi) 

3.11.2020 
Piroteknik Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya 

Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik 
(2013/29/AB) PA ADCO 

AB/ADCO 
(Çevrimiçi) 

20.11. 2020 
Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin 

Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi 
Hakkında Yönetmelik (2014/28/AB) CIVEX ADCO  

AB/ADCO 
(Çevrimiçi) 

02-06 
Kasım 2020 

OECD (İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı) Tüketici 
Politikaları Komitesi 99'uncu Oturumu ile Tüketici 

Ürün Güvenliği Çalışma Grubu ortak toplantısı 
OECD (Çevrimiçi) 

20-27 Şubat 
2020 

Makine Sektöründe AB Teknik Mevzuatının Daha İyi 
Uyumlaştırılması ve Uygulanması Yoluyla Ürün 

Güvenliğinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi 
Çalışma Ziyareti 

Avusturya/Almanya 
(Fiili) 

20-27 Şubat 
2020 

Makine Sektöründe AB Teknik Mevzuatının Daha İyi 
Uyumlaştırılması ve Uygulanması Yoluyla Ürün 

Güvenliğinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi 
Çalışma Ziyareti 

Avusturya/Almanya 
(Fiili) 

29.09.2020 
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB) 

GA-ADCO Çalışma Grubu Toplantısı 
Çevrimiçi 

10.12.2020 
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB) 

GA-ADCO Çalışma Grubu Toplantısı 
Çevrimiçi 
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B.1.7. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Faaliyetleri 

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, 10.07.018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan ve Bakanlığımızın isim, kuruluş, yetki, görev ve sorumluluklarını yeniden 

tanımlayan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığına bağlanmış ve teşkilat yapısı bugünkü halini almıştır. Bu suretle, teşvik politikaları 

açısından bütüncül bir yaklaşım geliştirilerek, birbirini besleyen politikalar zinciri içerisinde daha etkin 

ve verimli işleyecek bir yapının oluşturulması amaçlanmıştır.  

Türkiye’nin orta ve uzun vadeli yatırım ve kalkınma planlarına uygun olarak, cari açığın azaltılması ve 

2023 hedeflerine ulaşılması doğrultusunda, kamu-özel sektör işbirliğinde yürütülen çalışmalar 

sonucunda yenilenerek 2012 yılı Haziran ayında yürürlüğe konulan yatırım teşvik sistemi, sürdürülebilir 

ve güçlü bir ekonomik yapının tesisi açısından önemli politika araçlarımız arasında yer almaktadır. 

Yatırım teşvik sistemi kapsamındaki uygulamalar ile Ar-Ge içeriği ve katma değeri yüksek, yüksek ve 

orta-yüksek teknolojili ürün ihracatını artıracak bir üretim sistemine geçmemizi sağlayacak yatırımların 

artırılması ve diğer yandan bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılarak ülkemizin dengeli ve 

topyekûn kalkınmasını sağlamak amaçlanmıştır. 

2020 yılında reel sektörden gelen görüş, öneri ve talepler ile ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkate 

alınarak yapılan çalışmalar sonucunda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik dönüşüme yönelik 

yatırımların artırılması ve uygulamakta olduğumuz destek mekanizmalarının daha etkin ve verimli 

işlemesi amacıyla Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 3 adet, Yatırımlara Proje Bazlı 

Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda 1 adet, Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların 

Desteklenmesi Hakkında Kararda 2 adet, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 

Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde 1 adet ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğde 1 adet değişiklik gerçekleştirilmiştir.  

Bununla birlikte, kamuda bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile vatandaşa sunulan hizmet 

kalitesinin artırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye 

Genel Müdürlüğünce düzenlenen yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler ile uluslararası sermayeli 

yatırımcılar tarafından yapılan bildirimlerin, elektronik ortamda yapılmasına yönelik olarak başlatılan 

çalışma tamamlanmış ve Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) adlı 

web tabanlı uygulama, mevzuat düzenlemesinin yayımını müteakip 2.07.2018 tarihinde yürürlüğe 

konulmuştur. 2020 yılında 2012/1 sayılı Tebliğde yapılan değişiklikle yetkilendirme başvurularının KEP 

üzerinden alınması sağlanmış; böylece teşvik sisteminde bütün süreçler elektronik ortama taşınmıştır. 

Diğer taraftan, Genel Müdürlüğümüz 2020 yılında ülkemizin öncelikleri doğrultusunda Türkiye’nin yerli 

ve uluslararası yatırımcılar için daha cazip bir yatırım yeri haline getirilmesi ile ikili ve çok taraflı 

ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerini eş zamanlı olarak sürdürmüştür.     

Temelde yatırım projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Genel 

Müdürlüğümüz 2020 yılında mevcut teşvik mevzuatı ve proje bazlı teşvik sistemi kapsamında 

yatırımlara yönelik desteklerini sürdürmüş, bu çerçevedeki izleme-denetleme ve yatırım teşvikleri ile 

ilgili bilgileri kamuoyuna açıklama faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.  
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2020 yılında Genel Müdürlüğümüzce 10.505 adet yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenmiştir. Bu 

belgeler kapsamında 238,4 milyar TL tutarında sabit yatırım yapılması ve 305.342 kişiye istihdam 

yaratılması öngörülmüştür. 2020 yılında 4 adet yatırım projesi için Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi 

kapsamında teşvik belgesi düzenlenmiştir. Söz konusu yatırım projeleri kapsamında 27,08 milyar TL’nin 

üzerinde yatırım harcaması yapılması ve 6.836 kişilik istihdam yaratılması öngörülmektedir.  

Yatırım projelerinin 6.482 adedi bölgesel teşvik sistemi, 4.015 adedi genel teşvik sistemi ve 8 adedi 

stratejik yatırımların teşviki kapsamında desteklenmiştir.  

Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge 4.449 belge ile birinci sırada yer 

almıştır. I. Bölgeyi, 1.947 belge ile II. Bölge, 1.413 belge ile III. Bölge, 1.130 belge ile VI. Bölge, 845 belge 

ile IV. Bölge ve 709 belge ile V. Bölge izlemiştir. Bu yatırım projeleri kapsamında, I. Bölgede 87,1 milyar 

TL, II. Bölgede 53,6 milyar TL, III. Bölgede 40,9 milyar TL, IV. Bölgede 21,8 milyar TL, V. Bölgede 22 

milyar TL ve VI. Bölgede 9,4 milyar TL tutarında yatırım yapılması öngörülmektedir. Ayrıca Muhtelif 

Bölgelerde de öngörülen sabit yatırım tutarı 3,6 milyar TL olan 12 adet yatırım teşvik belgesi 

düzenlenmiştir. 

Yatırımların sektörel dağılımlarına bakıldığında, 2020 yılında imalat sektöründe gerçekleştirilecek 

yatırımlar için düzenlenen 7.293 adet teşvik belgesi kapsamında 145,5 milyar TL (%61), hizmetler 

sektöründe gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen 1.408 adet teşvik belgesi kapsamında 36,1 

milyar TL (%15,1), madencilik sektöründe gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen 186 adet teşvik 

belgesi kapsamında 6,9 milyar TL (%2,9), tarım sektöründe gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen 

987 adet teşvik belgesi kapsamında 5,7 milyar TL (%2,4) ve enerji sektöründe gerçekleştirilecek 

yatırımlar için düzenlenen 631 adet teşvik belgesi kapsamında 44,3 milyar TL (%18,6) tutarında yatırım 

yapılması öngörülmüştür. 

2020 yılında Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenmesine karar verilen 5 adet yatırım projesi 

için Destek Kararları hazırlanmıştır. Söz konusu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

konulmuştur. 

Diğer taraftan, destek unsurları arasında faiz desteği yer alan teşvik belgeleri kapsamında iç, dış ve 

döviz kredisi kullanan veya belge kapsamı makine ve teçhizatını finansal kiralama şirketi aracılığıyla 

temin eden firmalara 2020 yılı içerisinde 606.303.192TL faiz desteği aktarımı yapılmıştır. Ayrıca, 

2009/15199 ve 2012/3305 sayılı Kararlar kapsamında uygulanmakta olan istihdam desteklerine ilişkin 

olarak SGK Başkanlığı’na 2020 yılı içerisinde 1.128.369.430 TL aktarım gerçekleştirilmiştir. 

Yatırım teşvik sistemine ilişkin çalışmaların yanı sıra, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası yatırımcılar 

nezdinde cazibesinin artırılması ve yatırımcıların karşılaştığı idari ve bürokratik engellere çözüm 

üretilmesi amacıyla 2001 yılında kurulan ve Sekretarya faaliyetleri Genel Müdürlüğümüzce 

yürütülmekte olan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), ekonominin değişen 

yapısı ve özel sektörün önerileri doğrultusunda 2012 yılının Ocak ayında yeniden yapılandırılmış, 2014 

yılında yapılan düzenleme ile sivil toplum kuruluşlarının Platforma üyelik prosedürleri gözden 

geçirilerek temsil gücü artırılmış, 2016 yılında gerçekleştirilen düzenlemeler kapsamında ise YOİKK 

üyeleri yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin sorumluluğu bulunan Sayın Bakanlar seviyesine 

çıkarılarak karar alma mekanizması güçlendirilmiştir.  
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14.03.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 818 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile YOİKK 

Başkanlığının Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından üstlenilmesi öngörülmüştür. Çalışmalarını yıllık 

eylem planları aracılığıyla sürdüren YOİKK’in sekretarya faaliyetleri ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.  

2019-2020 YOİKK Eylem Planı kapsamında 42 maddeden oluşan bir eylem planı oluşturulmuştur. 

Eylemler, 8 farklı alandaki çalışma grubu altında sınıflanmış ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

sekretaryası tarafından aylık raporlama usulü ile takip edilmiştir. YOİKK Eylem planı gelişmeleri 

kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarımızın çalışmaları neticesinde, 2020 Aralık itibarıyla 37 adet eylem 

maddesi tamamlanmıştır. 

YOİKK kapsamında yapılan çalışmaların teknik düzeyde takibini gerçekleştirmek üzere oluşturulan 

YOİKK Yönlendirme Komitesi, Sayın Bakan Yardımcımız başkanlığında 9 adet Yönlendirme Komitesi 

Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda YOİKK Eylem Planında yer alan hususlarla ilgili 

gelişmeler detaylarıyla takip edilmiştir. Eylemler, aşağıdaki çalışma grupları koordinasyonunda, düzenli 

aralıklarla yapılan Çalışma Grubu toplantılarıyla yürütülmüştür. 

2020 yılında yatırım ve ticaret ilişkilerimizin yoğun olduğu veya bu yönde potansiyel görülen Hong Kong 

ve Tayvan ile müzakereler gerçekleştirilmiştir.  

2020 yılında ülkemizin de üye olduğu enerji sektörüne ilişkin çok taraflı bir yatırım anlaşması olan Enerji 

Şartı Anlaşması’nın yenilenmesi amacıyla 10 tur müzakereye ve yürütme komitesi toplantısına iştirak 

edilmiştir. 

2020 yılında Türkiye’deki uluslararası doğrudan yatırım tutarı 7 milyar 733 milyon Dolar seviyesinde 

gerçekleşmiştir. 2020 yılında uluslararası sermayeli şirket sayısı ise 2019 yılına göre yaklaşık %1 

oranında artarken (622 adet, 2020 yılında pandemi koşulları nedeniyle veri girişi tamamlanamamıştır), 

Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası sermayeli şirket sayısı 72.915 olmuştur. 

Ayrıca, yıl boyunca eğitim, toplantı, seminer, panel türü aktivitelere ve Bakanlığımızın yanı sıra farklı 

kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen çalışmalara katılım sağlanmıştır. 

 

B.1.8. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Faaliyetleri 

Kalkınma Ajansları tarafından hazırlanacak olan ön fizibilite raporlarına rehberlik etmesi için ön fizibilite 

raporu formatı hazırlanmıştır. İllerin ve bölgelerin öne çıkan yatırım konularında Kalkınma Ajanslarının 

koordinasyonu sağlanmış ve 115 adet ön fizibilite raporu hazırlanmıştır. 

Kalkınma Ajanslarının 2020 yılı çalışma programı ve bütçe revizyonu çalışmaları yapılmış ve 2021 yılı 

çalışma programı ve bütçelerinin müzakere süreçleri gerçekleştirilmiştir.    

Kalkınma Ajanslarının güdümlü projelerine ilişkin görüş ve değerlendirmeler yapılmış, fizibilitesi 

tamamlanan güdümlü projeler onaylanmıştır. 

Kalkınma Ajanslarının başvuru rehberleri revize edilerek teklif çağrısına çıkmaları sağlanmıştır. 

Soru önergeleri ile bilgi edinme kapsamında gelen sorular cevaplanmıştır. 
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Bölgesel Girişim Sermayesi Uygulamasına Dair Usul ve Esaslar hazırlanmış ve bu kapsamda bankalar, 

özel fonlar, Kalkınma Ajansları ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile toplantılar 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Sayıştay Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşleri 

alınarak metne dercedilmiştir. 

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında Girişimcilik Komitesi toplantılarına katılım ve katkı 

sağlanmıştır. 

İllerin yatırım ortamının analiz edilmesi amacıyla Yatırım Ortamı Endeksi hazırlanması yönünde 

çalışmalar yapılmış ve toplantılar düzenlenmiştir.  

Kalkınma Ajanslarınca, Covid-19 salgını ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı hazırlanmıştır. Salgının 

ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi projeler desteklenmiştir. 

Kalkınma Ajanslarının bölgesel kalkınmayla ilgili olarak yaptığı ve yaptırdığı; çalışmaların araştırmacılar 

ve kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik olarak Kalkınma Kütüphanesi web portalı, yatırım sözlüğü 

çalışmasını da içerecek şekilde www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr adresinde kullanıma açılmıştır. 

Devlet desteklerine ilişkin bilgilere tek bir platformdan erişim imkânı sağlayan 

www.yatirimadestek.gov.tr adresli İnternet sitesi yayın faaliyetine başlamıştır. 

Yatırım Destek Ofisleri tarafından sağlanan yatırım teşvik belgelerine dair istatistiki çalışma 

gerçekleştirilmiştir.  

Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri ve ortak proje faaliyetleri yürütülmüştür. 

Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Ortamı Sunumları Hazırlama Kılavuzu hazırlanmıştır. 

Yatırım Destek Ofisi Personeli Gelişim Programı hazırlanmıştır. 

Kalkınma Ajanslarının yönetim danışmanlığı alanında kurumsal kapasitesinin artırılması amacıyla 

eğitim ve faaliyetlerde bulunulmuştur.  

Ülke çapında dijital pazarlama eğitimi düzenlenmiştir. 

Kalkınma Ajanslarında alternatif destek mekanizmalarının oluşturulmasına yönelik 5 günlük panel 

düzenlenmiş, yönetmelik ve kılavuz düzeyinde alternatif destek programı önerileri geliştirilmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın illerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde kullanılmak üzere 

gerekli bilgi notlarının hazırlık koordinasyon işlemleri yürütülmüştür. 

AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) III Dönemi 2021-2027 yıllarına yönelik olarak KOBİ’lere 

yönelik; kaynak verimliliği, kurumsal sürdürülebilirlik ve finansman gibi başlıklarda proje başvuruları 

yapılmıştır.    

2020 yılında tüm Kalkınma Ajanslarının odaklanacağı tema olarak “kaynak verimliliği” konusu 

belirlenmiş ve bu doğrultuda Kalkınma Ajanslarıyla toplantılar düzenlenmiştir.  

Kalkınma Ajanslarının 2021-2023 yılları arasında odaklanacağı alanları içeren Sonuç Odaklı Programlar 

ve Yönetim Planları incelenmiştir.  
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Türkiye Kalkınma Fonu altında Bölgesel Kalkınma Fonu kurulmuş ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım 

Bankası A.Ş. ile yatırımcı sözleşmesi imzalanmıştır.  

Türkiye’de etki yatırımcılığının geliştirilmesi çalışmaları kapsamında yapılan toplantılara katılım 

sağlanmıştır.  

Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Destek Programı kapsamında uygulamaya ilişkin usul ve esas 

hazırlanması faaliyetleri yürütülmüştür. 

Kalkınma Ajansları tarafından çıkarılan süreli yayınlar incelenmiş ve oluşturulan görüşler Kalkınma 

Ajanslarıyla paylaşılmıştır. 

Organize Sanayi Bölgelerine Genel Bakış ve Politika Çıkarımları başlıklı rapor hazırlanmıştır.  

Ufuk 2020 Programı kapsamında “Özel Sektör Çalışma Grubu”na katılım sağlanmıştır.  

Sonuç odaklı program hazırlama ve uygulama rehberi güncellenmiştir.  

OECD Bölgesel Gelişme Politikaları Komitesi ve Çalışma Gruplarının (Bölgesel, Göstergeler, Kırsal 

Politikalar, Kentsel Politikalar) Covid-19 salgını nedeniyle online gerçekleştirilen toplantılarına katılım 

sağlanmış, ilgili rapor ve yayınlara görüş verilmiştir. 

Mekânsal Değer Zinciri Analizi Araç Kiti ve Uygulama Kılavuzu hazırlanmış ve yayımlanmıştır.  

Eşleştirme Programı doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzde 20 adet tema/sektör belirlenmiş ve ilgili 

ajanslar ve BKİ’ler arasında ortak çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Finansman Desteği Programı, mekânsal ve sektörel odaklanma benimsenerek Kalkınma Ajansları 

tarafından ilk kez uygulanmıştır.   

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen “Mikrodenetleyici, Mikroişlemci ve Elektronik Devre Kartı 

Tasarımı, Üretimi ve Ekosisteminin Geliştirilmesi Programı (Teknoloji Habitatı 2020 Programı)” 

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Madde 7-2 uyarınca ilk defa yeni bir 

destek programı olarak tasarlanmıştır. Söz konusu ürünlerin yerli olarak geliştirilmesinin desteklenmesi 

amaçlanmaktadır. 

Yöresel ürünlere yönelik 26 Kalkınma Ajansının uygulayacağı kılavuzun çalışmalarına başlanmıştır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kalkınma Ajansları arasındaki iş birliğinin ve bilgi akışının geliştirilmesi 

kapsamında “GoTurkey” tanıtım platformuna katkı sağlanmıştır.  

Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 180 Günlük İcraat Programları çalışmalarına 

katkı ve öneriler sunularak ilgili tedbirlere ilişkin gelişmeler izlenmiştir. 

Kurumsal Stratejik Plan kapsamında Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki performans göstergeleri 

izlenmiş ve verilerin Bakanlık Yönetim Bilgi Sistemine girişi yapılmıştır. 

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 

2020 yılı uygulamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile yatırım görüşmeleri 

gerçekleştirilmiştir. 
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2020 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) Uygulama Usul ve Esasları, Hazine ve 

Maliye Bakanlığı ile Sayıştay görüşleri alınarak hazırlanmıştır.  

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında teklif edilen projeler gerek proje bilgi formu 

üzerinden gerekse yapılan çevrim içi toplantılarla incelenmiş; uygun görülen projelerin proje 

değerlendirme raporları talep edilmiştir. Bu projeler, proje değerlendirme raporu üzerinden ayrıntılı 

incelenerek CMDP kapsamında desteklenmesi uygun bulunan projelere kaynak aktarımı 

tamamlanmıştır.  

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmek üzere Bakanlığımıza sunulan 

toplam 99 proje teklifi incelenmiş, desteklenmesi uygun görülen 28 projeye onay verilmiştir. 

Onaylanan projeler için 121,5 milyon TL ve CMPD’nin geçmiş uygulama döneminde onaylanıp henüz 

tüm kaynağı aktarılmayan projeler için 8,4 milyon TL olmak üzere CMDP 2020 yılı bütçesinden toplam 

129,9 milyon TL kaynak ajans özel hesaplarına aktarılmıştır.  

CMDP kapsamında devam eden projeler için Bakanlık sorumluluğunda bulunan proje ve bütçe 

revizyonları işlemleri yıl boyunca yapılmıştır. 

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen projeleri yerinde incelemek için 

saha ziyaretleri planlanarak imkânlar dâhilinde ziyaretler gerçekleştirilmiştir.  

CMDP ile desteklenen projelerin uygulama sonrası proje değerlendirilmesine ilişkin bilgi toplamak 

amacıyla tamamlanan tüm projelere anket gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçlarının analiz çalışmaları 

yapılmıştır. 

CMDP kapsamında desteklenen Girişimci/Kuluçka Merkezi kurulmasına yönelik projeler için yararlanıcı 

ve Kalkınma Ajansı temsilcilerinin de bulunduğu çevrimiçi bir değerlendirme toplantısı 

gerçekleştirilerek tecrübe paylaşımı ve istişarelerde bulunulmuştur.  

2021 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 

(SOGEP) Uygulama Usul ve Esasları taslağı hazırlanarak ilgili kurumların görüşlerine gönderilmiştir.  

Şubat ayında SOGEP 2019 yılı değerlendirmelerinin yapılması ve 2020 yılı uygulama çerçevesinin 

ajanslarla paylaşılması için 26 Kalkınma Ajansından temsilcilerin katılımıyla Afyon ilinde Hazırlık 

Çalıştayı düzenlenmiştir. 

2020 yılı SOGEP programı kapsamında proje ön fikirleri değerlendirme toplantıları 26 Kalkınma 

Ajansıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. 

2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Uygulama Usul ve Esasları Cumhurbaşkanlığı 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sayıştay görüşleri alınarak hazırlanmıştır.  

2020 yılı SOGEP kapsamında sunulan 263 proje teklifi bilgi formları üzerinden değerlendirilmiştir. 

Pprogram kapsamında desteklenmesi uygun görülen 127 projeye ilişkin kaynak aktarım süreci 

tamamlanmıştır. 

2019 ve 2020 yıllarında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında desteklenen projelere 

ilişkin 6 Kalkınma Ajansına saha ziyaretleri yapılmıştır.  
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SOGEP kapsamında devam eden projeler için Bakanlık sorumluluğunda bulunan proje ve bütçe 

revizyonları işlemleri yıl boyunca yapılmıştır. 

Üreten Şehirler Programı için bütçe ve yatırım programı tekliflerinin oluşturulması ve Sanayinin 

Dönüşümü Komitesi kapsamında ilgili projenin takibinin yapılması konularında gerekli koordinasyon 

çalışmaları yürütülmüştür. 

Üreten Şehirler Programı tasarım çalışmaları kapsamında belirlenen kalkınma ajanslarından örnek 

proje fikirleri istenmiş ve iletilen proje fikirlerine ilişkin değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.  

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu koordinasyonunda yürütülen Belediyeler İçin 

Yerelden Kalkınma Rehberi hazırlıklarına katkı sağlanmıştır. 

8-13 Şubat 2020 tarihlerinde Abu Dhabi’de düzenlenen 10. Dünya Kentleşme Forumu toplantılarına 

katılım sağlanmıştır. 

Kalkınma Ajanslarından görüş alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye 

Mekânsal Strateji Planı, Vizyonu, Öncelikleri ve Mekânsal Gelişme Senaryosu Raporuna ilişkin görüş 

verilmiştir. 

Genel Müdürlük personeli için analiz çalışmalarına destek olmak üzere 21 kişinin katılımıyla Stata 

Eğitim Programı düzenlenmiştir. 

Bölge Kalkınma İdareleri tarafından sunulan projelerin değerlendirilmesi amacıyla Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlıkları ve Yatırım Destek Ofislerinin katılım sağladığı toplantılar düzenlenmiştir. 

Genel Müdürlüğümüz bütçesinde Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarına tahsis edilen yıllık ödeneğin, 

İdarelerin talepleri doğrultusunda transferi için gereken iş ve işlemler yapılmıştır. 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları tarafından Sermaye Transferi Ödeneklerinin Kullandırılması, 

İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esasların hazırlanması ve onay süreci koordine edilmiştir. 

Bölge Kalkınma İdarelerinin kuruluş KHK’larına ilişkin (388 ve 642 sayılı KHK’lar) mevzuat değişikliğine 

yönelik hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. 

Yeni Nesil Eylem Planlarının hazırlık sürecine ilişkin koordinasyon yürütülmüştür. Bu kapsamda Bölge 

Kalkınma İdareleri ile seri toplantılar yapılmış ve hazırlanan eylem planı taslakları merkezi kurum ve 

kuruluşların görüşleri alınarak nihai hale getirilmiştir. 

2021-2023 dönemini kapsayan Bölge Kalkınma Programlarına ilişkin taslak Eylem Planları 

hazırlanmıştır. 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları tarafından uygulanan projeleri yerinde görmek üzere teknik ve 

saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 

Bölge Kalkınma İdarelerinin 2019-2023 Kurumsal Stratejik Planlarının onay süreçlerine ilişkin 

koordinasyon çalışmaları yürütülmüştür. 

KOP, DAP, DOKAP Bölge Kalkınma idaresi Başkanlıklarının görev sürelerinin uzatılmasına yönelik 

mevzuat çalışmaları yapılmış ve merkezi kurum ve kuruluşlarla toplantılar gerçekleştirilmiştir. 
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DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının görev alanına Amasya ve Çorum illerinin dâhil edilmesi 

çalışmaları yürütülmüştür.  

Tarım Orman Şurası Çalışma Gruplarına katılım sağlanmıştır. 

Batı Akdeniz bölgesindeki kadın kooperatifleri ziyaret edilmiş, bölgede kadın kooperatiflerinin öncelikli 

sorun ve ihtiyaçlarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına bağlı proje birimleri olan Gençlik ve Kültür Evleri ile Çocuk 

Gelişim Merkezlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığına devrine dair protokol hazırlık çalışmaları yürütülmüş 

ve bu hususta merkezi düzeyde koordinasyon sağlanmıştır. 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına bağlı proje birimleri olan Çok Amaçlı Toplum Merkezlerinin 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devrine dair protokol hazırlık çalışmaları yürütülmüş ve 

bu hususta merkezi düzeyde koordinasyon sağlanmıştır. 

DOKAP BKİ uhdesinde yürütülen Yeşil Yol Projesinin kapsamı ve uygulama süreci hususunda 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

ile toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

2020 yılı Kamu Yatırım Programı kapsamında Özyeğin Üniversitesi ile iş birliği içinde Kırsal ve Kentsel 

Ekonomilerin Entegrasyonu Projesinin (KIRKEP) uygulanmasına başlanmıştır. 

OECD tarafından üye ülkelerin katılımı ile gerçekleştirilen Döngüsel Ekonomiye Geçişin Çalışmaya 

Etkileri (Labour Implications of the Circular Economy Transition) başlıklı çalıştaya katılım sağlanmıştır. 

Yerel Ekonominin ve İstihdamın Geliştirilmesi yıllık olağan toplantısına katılım gerçekleştirilmiş ve 

Komite tarafından hazırlanan belgelere ilişkin yazılı görüş verilmiştir. 

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2021-2023) hazırlıklarında çekirdek grup çalışmalarına aktif katılım 

sağlanmıştır. 

Bölge Kalkınma İdareleri Yatırım İzleme Sistemi kurulumu için 2021 yılı Kamu Yatırım Programına proje 

teklifinde bulunulmuştur. Konuyla ilgili Genel Müdürlük ve BKİ uzmanlarından oluşan bir çalışma grubu 

ihdas edilmiştir. 

Kırmızı Et Politikalarında Sorunlar ve Çözüm Önerileri raporu hazırlanmıştır. 

On Birinci Kalkınma Planı Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu raporu çalışmaları tamamlanarak 

basım aşamasına getirilmiştir. 

Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması tamamlanmıştır. Bu kapsamda, “Türkiye’de 

Kentsel ve Kırsal Hizmet Merkezleri Raporu”, “İller ve Bölgeler Arası Sosyo-Ekonomik Ağ İlişkileri 

Raporu” ve “Türkiye’de Kırsal Yerleşimler Saha Çalışması Raporu” hazırlanmıştır. Söz konusu 

Araştırmanın karar destek sisteminin tamamlanmasında ise sona gelinmiştir. 

Kalkınma Ajanslarının Bakanlığımız Girişimci Bilgi Sistemi (GBS) kullanımına yönelik koordinasyon 

sağlanmıştır.  
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Ajansların destek sağlayacağı projelere ait sözleşmelerin e-imza ile imzalanmasına imkân veren 

çalışmalar tamamlanmış, ajans destek sözleşmeleri e-imza ile imzalanmaya başlanmıştır. 

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) desteklerine ait bütün süreçlerinin KAYS üzerinden 

yürütülmesine imkân sağlayan altyapı hazırlanmıştır. Bu destek türüne ait iş ve işlemler KAYS üzerinden 

yürütülmeye başlanmıştır. 

Covid-19 Salgını ile Mücadele ve Dayanıklılık Programına ait program hazırlık, başvuru ve 

değerlendirme süreçlerinin KAYS üzerinden yürütülmesine imkân sağlayan altyapı hazırlanmıştır. Bu 

destek türüne ait iş ve işlemler KAYS üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. 

KAYS’a entegre ve tüm Kalkınma Ajanslarının kullanımında olacak maaş hesabı ve izin takibi gibi 

işlemlerin yapılabileceği bir insan kaynakları uygulaması üzerinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile 

birlikte 2019’da başlanan çalışma 2020 yılında da devam etmiştir. Kalkınma Ajanslarıyla toplantılar 

yapılmış ve talepleri değerlendirilmiştir. Uygulamayı kullanacak Kalkınma Ajansı personeli için kullanıcı 

tanımlaması yapılmıştır. Veri aktarımı ve Kalkınma Ajanslarının uygulamaya adaptasyonu için 

çalışmalar sürdürülmektedir. 2021 yılının ilk çeyreğinde uygulamanın kullanımına başlanması 

planlanmaktadır. 

Bakanlığımız ile çeşitli merkezî kurumlar arasındaki protokoller incelenmiş, KAYS’tan yapılacak 

başvurularda bu protokoller kapsamında temin edilebilecek verilere ilişkin çalışmalara başlanmıştır. 

Sayıştay Başkanlığınca yapılan Kalkınma Ajansları denetiminde Bakanlık koordinasyonu sağlanmış, 

Sayıştay Denetim Ekibine gerekli bilgiler verilerek raporlamalar yapılmıştır. 

Devlet Destekleri Bilgi Sistemine Kalkınma Ajansları desteklerine ilişkin veri aktarımı yapılmıştır.  

Kalkınma Ajanslarının Güdümlü Proje Desteklerinin değerlendirilmesi amacıyla Kalkınma Ajansı 

uzmanlarının görüşlerinin alındığı bir çevrimiçi anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları 

2021 yılında değerlendirilecektir. 

Kalkınma Ajanslarının kurumsal performanslarının değerlendirilmesine yönelik çerçeve doküman 

oluşturulmuştur.  

Bölgesel Bilgi Bankası veri tabanı oluşturulmuştur. TÜİK, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı verileri 

veri tabanına yüklenmiş, oluşturulan veri tabanı ile bir iş zekâsı ürününün entegrasyonu sağlanmıştır. 

Bölgesel akıllı uzmanlaşma politikalarının merkezi düzeyde koordinasyonunu sağlamak ve bu alandaki 

uygulamaların AB standartları ile uyumunu artırarak daha nitelikli stratejiler geliştirilmesini sağlamak 

üzere bu alanda bir kapasite geliştirme projesi tasarlanmıştır. Projenin AB IPA fonları tarafından finanse 

edilmesi öngörülmektedir. Proje fişi AB Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanmıştır. Projeye yönelik 

teknik şartname hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği değişiklik çalışmaları tamamlanmış ve değişiklik yönetmeliği 

20.10.2020 tarihli ve 31280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet destekleme Yönetmeliği değişiklik çalışması tamamlanmış ve 

değişiklik yönetmeliği 14.03.2020 tarihli ve 31068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

Kalkınma kurulu aktif olarak çalışmayan 23 adet Kalkınma Ajansında da kalkınma kurullarının teşkil 

edilmesi için çalışmalara başlanmıştır. 

Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde uygulamayı yönlendirici değişiklikler yapılmış ardından 

hem bu değişiklikleri içeren hem de Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzunda yeniden 

düzenlenmesi gereken hususlar Genel Müdürlük ve Kalkınma Ajansları personeli ile istişare edilerek 

tespit edilmiş, 2020 yılı sonunda Destek Yönetim Kılavuzu imzalanarak yürürlüğe girmiştir.   

2020 Yılı Kalkınma Ajansları Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların 

Aktarımı, Kullanımı, Muhasebeleştirilmesiyle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar hazırlanmıştır. 

2020 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar 

hazırlıkları yürütülmüş ve yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına iletilmiştir. 

Kalkınma Ajansları ve diğer kurumlarca talep edilen konularda hukuki mütalaalar verilmiştir.  

2020 Yılı Kalkınma Ajansları Performans Payı çalışması yürütülmüştür. Çalışmanın sonuçlarına göre 

belirlenen performans payları Kalkınma Ajanslarına gönderilmiştir. 

Kalkınma ajansları mali durumları izlenmiş ve mali durumlarına göre ajanslara merkezi pay ödeneğinin 

aktarım süreçleri yürütülmüştür. 

2019 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Faaliyet Raporu hazırlıkları yürütülmüş ve tamamlanan Faaliyet 

Raporu yayımlanmıştır. 

Kalkınma Ajansları için kariyer personel alım izin süreçleri yürütülmüştür. 

Kalkınma Ajansları sürekli işçi kadro ihdas izin süreçleri yürütülmüştür. 

Kalkınma Ajanslarına izleme ziyaretleri düzenlenmiştir. 

Kalkınma Ajansları değerlendirme komitelerine gözlemci olarak katılım sağlanmıştır. 

Genel Müdürlüğümüzün fiziki ihtiyaçlarına ilişkin olarak hizmet binasında yeniden düzenlemeler 

yapılmış, bu kapsamda bazı birimlerin taşınması, fiziki mekânların iyileştirilmesi, kütüphane ve toplantı 

salonu gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanmıştır.   

Doğrudan temin usulüyle 2.000 adet Belediyeler için Yerelden Kalkınma Rehberinin hazırlanması, 

basımı ve dağıtımı işi, KIRKEP Projesi kapsamında Özyeğin Üniversitesinden danışmanlık hizmeti 

sağlanması, Genel Müdürlük personeline Stata eğitimi verilmesi ve Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu 

tefrişat ve malzeme alımları yapılmış ve bilişim malzemeleri ihtiyaçları karşılanmıştır.  

Genel Müdürlüğümüze yeni ataması yapılan personelin atama işlemleri yapılmıştır. 

İç kontrol faaliyetleri kapsamındaki çalışmalara devam edilmiştir. 
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Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdarelerine Harcama Yönetim Sistemi üzerinden sermaye 

transferi ödeneklerinin gönderilmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Genel Müdürlüğümüz personeline koruyucu giyim malzemesi verilmiştir. 

Genel Müdürlüğümüzde göreve giden personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme harcırah işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. 

 

B.1.9. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Faaliyetleri 

AB ile İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler 

Bakanlığımız, Ülkemizin 33 başlıkta yürüttüğü Avrupa Birliğine (AB) katılım müzakereleri çerçevesinde, 

14 fasılla ilgili çalışmalara iştirak etmekte ve özellikle Malların Serbest Dolaşımı Faslı, İşletme ve Sanayi 

Politikası Faslı, Bilim ve Araştırma Faslı ve Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslında 

önemli görevler üstlenmiş bulunmaktadır. Bakanlığımız tarafından iştirak edilen fasıllarda, Bakanlığın 

görev alanına giren konularla ilgili çalışmalar ilgili Bakanlık birimleri/kuruluşlarla eşgüdüm içinde 

yürütülmüştür. 

Malların Serbest Dolaşımı Faslında, AB teknik mevzuatına uyum amacıyla hazırlanarak Genel 

Müdürlüğümüze görüş için gönderilen teknik mevzuat taslaklarına AB düzenlemeleri çerçevesinde 

görüş verilmiş, taslakların Avrupa Komisyonu’na bildirilmesi, Komisyon’dan alınan değişiklik 

önerilerinin ilgili birimlerimizle eşgüdüm içinde taslaklara işlenerek Komisyona iletilmesi çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Bakanlığımızca ataması yapılan onaylanmış kuruluşların ve Bakanlığımız 

tarafından zorunlu uygulamaya koyulan düzenlenmemiş alandaki standartların AB yetkili mercilerine 

bildiriminin yapılması çalışmaları koordine edilmiştir. Bunların yanı sıra, Türkiye-AB Gümrük Birliği 

Ortak Komitesi (GBOK) toplantılarına ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  

İşletme ve Sanayi Politikası Faslı kapsamında, Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ile sektörel stratejilerle 

ilgili faaliyetlere ve ülkemizin taraf olduğu Batı Balkan Ülkeleri ve Türkiye'de Avrupa Küçük İşletmeler 

Yasası'nın Uygulanmasının İzlenmesi Projesi, KOBİ politikaları, Birlik Programları2 ve Avrupa-Akdeniz 

Sanayi İşbirliği vb. alanlarda yürütülen çalışmalara katkı ve katılım sağlanmıştır.  

Bilim ve Araştırma Faslı alanında TÜBİTAK tarafından organize edilen Ufuk 2020 Araştırma ve Yenilik 

Çerçeve Programı ile COST, EUREKA programlarının takip edilmesine ilişkin faaliyetler, Ulusal Bilim, 

Teknoloji ve Yenilik Stratejisine görüş oluşturulması, uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirlikleri için 

araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve AB Bakanlığı tarafından koordine edilen alt komite 

toplantılarına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.    

Avrupa Birliği (AB) Teknik Yardım ve Bilgi Değişimi Mekanizması (TAIEX) ile ilgili Bakanlık içi 

koordinasyon sağlanarak gerekli yönlendirme ve bilgilendirmede bulunulmuştur. 

                                                 
2 2014-2020 Dönemi Birlik Programları/2021-2027 Dönemi Birlik Programları 
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Avrupa Yeşil Mutabakatına ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan Çalışma 

Grubu faaliyetlerine aktif olarak katılım sağlanmış, Mutabakata Türkiye’nin uyumunun sağlanması 

amacıyla oluşturulan Eylem Planına yönelik Bakanlığımız katkıları ilgili birimlerimizle birlikte 

oluşturulmuştur. Avrupa Yeşil Mutabakatının içeriğine, getireceği değişikliklere ve Bakanlığımız 

tarafından yürütülmesi gereken çalışmalara ilişkin bilgilendirme sunumları ilgili Bakanlık birimleri ve 

bağlı kuruluşlarına ve Sayın Bakanımıza yapılmıştır. 

Çok Taraflı ve İkili İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler 
Çok Taraflı İlişkiler  

Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanları kapsamında Ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası 

kuruluşlarda 2020 yılında sanayi, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalar takip edilerek gerçekleştirilen 

çalışmalara katkı ve katılım sağlanmıştır. 

Bakanlığımızın görev alanındaki ilişkilerin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla Birleşmiş Milletler 

(BM) çatısı altında faaliyet gösteren;  BM Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), BM Kalkınma Programı 

(UNDP),  BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK),  BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı (EAGÜ), BM 

Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD),  BM Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP), 

BM Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL), BM Ekonomik ve Sosyal Konsey (EKOSOK) ve 

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. 

Ülkemizin İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) üyeliği kapsamında Bakanlığımız görev alanında 

yer alan Komitelere ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. Yıl sonunda, yıl içinde katılım sağlanan Komite 

ve Çalışma Grubu toplantılarına ilişkin raporlardan oluşan eşgüdüm raporu hazırlanarak OECD 

Nezdinde Daimî Temsilciliğimize ve ilgili kurumlara iletilmektedir. Bakanlığımız adına Genel 

Müdürlüğümüzce ulusal eşgüdüm birimi olarak faaliyet gösterilen OECD Sanayi, Yenilik ve Girişimcilik 

Komitesi, Dijital Ekonomi Politikaları Komitesi, Bilim ve Teknoloji Politikaları Komitesi, Yatırım Komitesi, 

Bölgesel Kalkınma Politikaları Komitesi, Çevre Komitesi ve Komite bünyesinde faaliyet gösteren Çalışma 

Grupları ile Küresel Verimlilik Forumunun takibi sağlanarak çalışmalara katkı ve katılım sağlanmıştır. 

Bununla birlikte, bu yıl gerçekleştirilen OECD Ekonomi ve Kalkınmayı İnceleme Komitesi (EDRC) Türkiye 

İncelemesi Toplantısına Bakan Yardımcılarımız başkanlıklarındaki Bakanlığımız heyetiyle katılım 

sağlanmıştır.  

G20 Dijital Ekonomi Görev Gücü (DETF) çalışmaları, Bakanlığımız adına Genel Müdürlüğümüz ulusal 

eşgüdümünde yürütülmektedir. Bu çerçevede, yıl içinde gerçekleştirilen toplantı ve çalıştaylara katılım 

sağlanmakta, DETF tarafından hazırlanan dokümanlara ilişkin ülke görüşlerimiz ilgili Kurumlarla 

koordine edilerek hazırlanmakta, çalışmaların sonucunda gerçekleştirilecek olan G20 Dijital Ekonomi 

Bakanları Bildirisine ilişkin müzakereler gerçekleştirilmektedir. G20 Dijital Ekonomi Bakanları 

Toplantısının hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. G20 Liderler Bildirgesinde yer alan dijital ekonomiye 

ilişkin hususlarda görüş iletilmekte, G20 Şerpalar Toplantısının hazırlıkları doğrultusunda bilgi ve 

konuşma notları hazırlanmakta, ülkemizce çalışmalarına katılım sağlanan diğer Çalışma Grupları ile ilgili 

tarafımıza iletilen hususlarda bilgi notları gönderilmektedir. G20 2020 Suudi Arabistan dönem 

başkanlığında, yıl içinde DETF tarafından düzenlenen toplantılara ve çalıştaylara katılım sağlanmış, 

toplantılar sonrası hazırlanan raporlar ilgili kurumlara iletilmiştir.  
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30.04.2020 tarihinde düzenlenen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Olağanüstü Toplantısına ve 22.07.2020 

tarihinde düzenlenen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısına Sayın Bakanımızca katılım sağlanmış, 

anılan toplantıların hazırlık çalışmaları Genel Müdürlüğümüzce yürütülmüştür. Aynı zamanda, G20 

Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında, Ticaret Bakanlığı ile G20 İklim Çalışma Grubu 

faaliyetleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu faaliyetleri 

kapsamında Adalet Bakanlığı ile istişarelerde bulunularak anılan Çalışma Grubu faaliyetlerine 

Bakanlığımız görev alanı dâhilinde katkı sağlanmıştır.  

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) faaliyetleri kapsamında, Sekretarya tarafından talep edilen bilgi notları 

Genel Müdürlüğümüzce hazırlanarak iletilmekte, toplantılara katılım sağlanmakta, görüş ve 

önerilerimiz iletilmektedir. 

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve bağlı Enstitüleri tarafından yürütülen çalışmalar takip edilmekte, 

çalışmalara katkı ve katılım sağlanmaktadır. Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi (COMSTECH) 

altında bulunan bilim ve teknoloji ağları Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olan TÜBİTAK bünyesinde ve 

Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda takip edilmiştir. İİT ve COMSTECH işbirliğiyle hazırlanan 2026 

Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Gündemi’ne girdi teşkil etmesi amacıyla Bakanlığımızca yürütülen 

faaliyetlere ilişkin Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan bilgi notu İİT Sekretaryasına iletilmiştir. 

Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT), Asya İşbirliği Diyalogu (AİD), Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), 

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Yapay Zekâ Küresel İşbirliği Girişimi (GPAI), Afrika Kalkınma Bankası 

(AfKb) ve Hint Okyanusuna Kıyıdaş Ülkeler Birliği (IORA) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ), 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO), UNESCO, 

Türkiye’deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı (AB FRIT), Akdeniz için Birlik (AiB) Sanayi İşbirliği 

Bölgesel Platformu çalışmaları da Genel Müdürlüğümüzce takip edilmekte, çalışmalara katkı ve katılım 

sağlanmaktadır.  

İkili İlişkiler  

2020 yılında Türkiye ile Belarus, Rusya Ortak Sanayi Çalışma Grubu (OSÇG) Toplantısına, Azerbaycan, 

Macaristan, Türkmenistan, Zambiya, Cibuti, Çin, Kırgızistan, Kongo, Angola, Özbekistan, Etiyopya, 

Cezayir, Malezya ile Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantılarına, Letonya, İspanya, Hollanda, 

İtalya ile Ortak Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi (JETCO) Toplantılarına,  İran, Özbekistan, Pakistan, 

Katar, Azerbaycan, Gürcistan ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Komisyonu (YDSK) Toplantılarına Genel 

Müdürlüğümüzün görev ve faaliyetleri çerçevesinde katkı ve katılım sağlanmıştır.  

Macaristan Yüksek Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Türkiye – Macaristan Yapay 

Zekâ ve Yüksek Teknoloji Konferansı 15.10.2020 tarihinde düzenlenmiştir. Ayrıca, Macaristan 

Büyükelçiliği ile işbirliği içerisinde 11.11.2020 tarihinde “Medikal Stratejik Kapasiteler Geliştirme 

Alanındaki İşbirlikleri” temalı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantıya Macar 

medikal firmalarının yanı sıra, OSTİM Medikal Kümelenmesinde, İstanbul Sağlık Endüstrileri 

Kümelenmesinde ve ODTÜ Teknoparkda faaliyet gösteren medikal firmalarımızın katılımı sağlanmıştır.  

Ayrıca, ABD ile Dijital Diyalog, Katar ile Yüksek Stratejik Komite, Filistin ile Ortak Komite ve Pasifik İttifakı 

İkinci Teknik İşbirliği Forumu toplantılarına Genel Müdürlüğümüzün görev ve faaliyetleri çerçevesinde 

katkı ve katılım sağlanmıştır. Toplantıların yanı sıra, başta Sayın Dışişleri ve Ticaret Bakanlarımız ile 
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Sayın Bakan Yardımcılarımız olmak üzere ziyaretler ve temaslar ile yürütülen çalışmalar kapsamında 

ihtiyaç duyulan tematik ve ülke bilgi notları ilgili Bakanlıklara iletilmiştir. 

Sayın Bakanımızın ve Sayın Bakan Yardımcılarımızın yabancı heyetlerle görüşmelerine ve uluslararası 

toplantılara katılımlarına ilişkin hazırlıklar Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Bu kapsamda, 

2020 yılında Sayın Bakanımız ve Sayın Bakan Yardımcılarımız tarafından gerçekleştirilen ve 

gerçekleştirilebilecek görüşmelerin hazırlıkları doğrultusunda, Bosna-Hersek, Almanya, Azerbaycan, 

Özbekistan, Macaristan, Fransa, Hollanda, Rusya, Brunei, Kamboçya, Endonezya, Malezya, Filipinler, 

Singapur, Tayland, Vietnam, Bangladeş, Ruanda, Zimbabve, Uganda, Tayland, Benin, Sri Lanka, 

Gambiya, Gine, Güney Kore, Pakistan, ABD, Kanada, Katar, Kuveyt, Meksika, Kolombiya, Arjantin, Şili, 

Peru, Uruguay, Paraguay, Cezayir, Libya, Japonya, İran, Brezilya, Hindistan, Haiti, Venezuela, Tunus, 

Somali, Fas, Mısır ve Çin ülke dosyaları güncellenmiştir.  

Genel Müdürlüğümüzce, Bakanlığımız görev alanı dâhilinde işbirliği alanlarının ahdi zeminini tesis 

etmek üzere hükümetler ve kurumlar arası hukuki metinler hazırlanmakta, imza ve onay süreçleri takip 

edilmektedir. Bu doğrultuda, 18.12.2019 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 

Malezya Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının iç onay süreci takip 

edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknoloji ve 

İnovasyon İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Bilimsel, Endüstriyel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması taslak metinleri üzerinde 

çalışmalar sürdürülmektedir.  Bakanlığımız ve Libya Devleti Merkez Bankası arasında Genel 

Müdürlüğümüzce yatırım, girişimcilik ve teknoloji alanlarında işbirliği geliştirilmesine yönelik 

hazırlanan bir iyi niyet anlaşması ise 6.09.2020 tarihinde İstanbul’da imzalanmıştır. Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Sınai ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması 

16.03.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Genel Müdürlüğümüzce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kamu diplomasisi çalışmaları 

kapsamında eşgüdüm faaliyetleri gerçekleştirilen Bilim Diplomasisi, Çevre ve İklim Değişikliği 

Diplomasisi, Dijital Diplomasi, Ekonomi ve Ticari Diplomasi, Savunma ve Güvenlik Diplomasisi ve Sağlık 

Diplomasisi Komitelerine katılım sağlanmaktadır.  Anılan Komitelerin toplantılarına dair hazırlık 

çalışmalarının ve her Komite tarafından hazırlanacak olan strateji belgelerine ilişkin görüşlerin 

iletilmesinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından oluşturulan Proje Takip Sistemine 

Bakanlığımızın ve bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın kamu diplomasisi faaliyetlerine ilişkin bilgilerin girişi 

Genel Müdürlüğümüzce yapılmıştır.  

Protokol, Organizasyon ve Çeviri Faaliyetleri 

2020 yılı içerisinde Bakanlık makamına gelen yerli/yabancı konukların resmi toplantı ve ziyaret 

programları çerçevesinde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanması gibi çalışmalar, organizasyon 

faaliyetleri yürütülmüştür. Ayrıca, ihtiyaç duyulan çeviri hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 

koordine edilmiş ve yürütülmüştür. 

AB-Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) - Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı 
Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

2014-2020 programlama dönemini kapsayan “Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı”nın 

(RYSOP) 2014-2020 yılları için toplam bütçesi yaklaşık 260,1 milyon Avrodur. 
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2020 yılsonu itibarıyla Bakanlığımızca yürütülmekte olan Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programında 

desteklenen projeler için yaklaşık 99,7 milyon Avrosu ulusal katkı olmak üzere toplam 500 milyon Avro 

ödeme yapılırken, Rekabetçilik ve Yenilikçilik Operasyonel Programında desteklenen projeler için, 7 

milyon Avrosu ulusal katkı olmak üzere toplam 46,9 milyon Avro ödeme yapılmıştır. 

IPA II Dönemi için ise 7. ve 8. Sektörel İzleme Komitesi Toplantıları çevrimiçi olarak düzenlenmiştir. 

Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı’nın uygulanmasına ilişkin faaliyetler hakkında 

bilgilendirme yapılmıştır.   

2014-2020 bütçe dönemini kapsayan “Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı” da (RYOP) 

2014 yılı Aralık ayında AB Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. 2019 yılında Rekabetçilik ve Yenilik 

Sektör Operasyonel Programı kapsamında 2017 yılında çıkılan çağrı sonucunda seçilen projeler ile IPA 

I döneminden IPA II dönemine aktarılan projelerin bir tanesi hariç hepsinin programlama çalışmaları 

tamamlanmış, Proje Tanımlama Dokümanları (PTD) onaylanmış, ihale dokümanlarının hazırlanması ve 

onaylanmasına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. İhale süreci tamamlanan projelerde ise uygulama 

aşamasına geçilmiştir. Ayrıca, 2020 yılının başında Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı 

kapsamında 1 Nisan-19 Haziran 2019 tarihleri arasında çıkılmış olan 2. Çağrıya ilişkin olarak 

değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Desteklenmesine karar verilen projeler Sayın Bakanımız 

tarafından 27.02.2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Söz konusu proje fikirlerini sunan kurumlarla proje tanımlama dokümanı geliştirme süreçlerine 

başlanmış ve 2020 sonu itibarıyla tüm dokümanlar Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna sunulmuştur. 

“Kütahya'da Dijitalleşme ve Yaratıcılık Ekosisteminin İyileştirilmesi” projesi hariç olmak üzere tüm Proje 

Tanımlama Dokümanları da onaylanmıştır. 

Proje Faaliyetleri  

IPA II döneminde, 2. çağrıdan gelen projelerle birlikte proje portföyümüzde 39 projenin olgunlaştırma 

faaliyetleri yürütülmüştür. Ayrıca, doğrudan müzakere usulü ile Genel Müdürlüğümüze sunulan 4 proje 

ile birlikte proje portföyümüz 43 projeye ulaşmıştır. Ancak, “Elektrikli, Otonom ve Bağlantılı Araç 

Teknolojileri ve Hizmetleri İnovasyon Merkezi” projesi Nihai Faydalanıcının ilgili projeyi 

sahiplenmemesi hasebiyle program kapsamından çıkarılmıştır. Böylelikle toplam proje sayımız 2020 yılı 

sonu itibarıyla 42’dir. 

Doğrudan Müzakere usulüyle tarafımızca geliştirilen “Yaratıcı Endüstriler ve Ekonomiler” projesi ve 

mezkur Kütahya projesi haricinde 40 projenin tanımlama dokümanı onaylanmıştır. 

2020 yılı içerisinde, Proje Tanımlama Dokümanlarının nihai hale getirilmesi ve İhale Dosyası 

hazırlıklarının geliştirilmesi amacıyla Faydalanıcı Kurumlar ve AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri ile 

toplantılar yapılmış ve saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Ancak Covid-19 salgını hasebiyle 

toplantıların büyük çoğunluğu çevrimiçi platformlarda gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, proje 

bileşenlerinden mal alımı ve inşaat uyumunu gözetebilmek adına oluşturulan Tasarım İnceleme Ekibi 

ile beraber Faydalanıcı Kurumlara ziyaretler, uygulama aşamasındaki projeler içinse aylık saha 

ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, tedarik bileşeni inceleme ekibi 2020 yılında kurulmuştur. 

Bu vesileyle, tedarik bileşeninin teknik şartnamelerinin ve piyasa araştırmalarının ayrı bir ekiple 

yapılarak ihale dosyası hazırlıklarının hızlandırılması sağlanmıştır. 
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IPA II projelerinden 39 bileşen için ihale dosyası hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir. 2020 yılında 3 

İnşaat, 13 Teknik Destek, 2 Müşavirlik ve lot bazında 37 Mal Alımı olmak üzere toplam 55 sözleşme 

imzalanmıştır. 

 

B.1.10. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri 

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Bakanlığımızı ilgilendiren tüm dava ve icra işlerini takip etmenin 

yanında, Bakanlığımız ve diğer Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen Kanun, 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Yönetmelik ve Tebliğ taslakları hazırlık çalışmalarına Mevzuat 

Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre katılım sağlamış ve bu kurumlarca 

hazırlanarak Bakanlığımız görüşüne sunulan mevzuat taslakları hakkında görüş oluşturmuştur.  

Buna ek olarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bakanlığımızın hizmet verdiği toplum kesimlerinin 

sorunlarının çözülmesine ve Bakanlıkla olan ilişkilerinin hukukun üstünlüğü prensibi içerisinde 

yürütülmesine olanak sağlayan görüşler oluşturmuş ve Bakanlık Makamının ihtiyaç duyduğu hukuki 

konularda danışmanlık görevini yerine getirmiştir.  

Temel Politika ve Öncelikler 

Evrensel hukuk kurallarına uygun biçimde temel adalet anlayışı çerçevesinde hukukun üstünlüğü 

prensibine uygun olarak çalışmalarını sürdürmek, 

Bakanlığımız ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlığa ilişkin iş ve davalar hakkında azami 

gayret göstererek Bakanlığın menfaatlerini savunmak, 

Bakanlık içinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen mevzuat taslaklarını inceleyip, hukuka 

uygun ve kamu yararını gözetir nitelikte görüşler bildirmek, 

Bakanlık hizmet birimlerinden gelen uygulamaya ilişkin konularda, uyuşmazlıkları çözücü ve kamu 

yararını gözetir nitelikte hukuki görüş bildirmek, 

İyi ve kaliteli hizmet için çalışanların niteliklerinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla eğitimler 

düzenlemek. 

Hukuk Danışmanlığı Kapsamındaki Faaliyetler 
 
2020 Yılı İçerisinde Bakanlık İçi Hizmet Birimleri ve Bakanlık Bağlı ve İlgili Kuruluşlarınca Hazırlanan 
Mevzuat Taslaklarına İlişkin Görüş Oluşturma Faaliyetleri 

Bakanlığımız görev alanına giren konularla ilgili, birimlerden gelen mevzuat taslaklarına ilişkin olarak 

01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında; 

Bakanlık hizmet birimlerinden gelen mevzuat taslaklarına ilişkin olarak 2 Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi, 2 Cumhurbaşkanı Kararı, 46 Yönetmelik ve 76 adet Tebliğ/ Genelge vb. diğer düzenleyici 

işlemler olmak üzere toplam 126 adet görüş oluşturulmuştur. 

Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarınca hazırlanan mevzuat taslaklarına ilişkin olarak 3 Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi, 4 Cumhurbaşkanı Kararı, 8 Yönetmelik ve 3 Tebliğ/Genelge vb. düzenleyici işlemler olmak 

üzere toplam 18 adet görüş oluşturulmuş ve Cumhurbaşkanlığına sevki sağlanmıştır. 



 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Yılı Faaliyet Raporu 

 
 

150 

Bu bağlamda Bakanlık hizmet birimlerinden gelen ve bağlı ve ilgili kuruluşlarınca hazırlanan mevzuat 

taslaklarına ilişkin olarak toplam 144 adet görüş bildirilmiştir.  

Bakanlık Dışından Gelen Mevzuat Taslaklarına İlişkin Görüş Oluşturma Faaliyetleri 

Genel Müdürlüğümüz diğer Bakanlıklardan gelen mevzuat taslaklarına ilişkin olarak 3 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 1 Cumhurbaşkanı Kararı, 72 Yönetmelik ve 15 Tebliğ/Genelge/Diğer 

düzenleyici işlemler olmak üzere toplam 91 adet düzenleyici işlem hakkında görüş oluşturmuştur. 

Bilgi Notu 

2020 yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından Bakanlık birimlerine uygulamaya ilişkin olarak toplam 

132 görüş verilmiştir. Bakanlık Makamına ise çeşitli konularda bilgi notu hazırlanmış ve sunulmuştur. 

Bakanlığımız Muhakemat İşlemleri 

Genel Müdürlüğümüz 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde 

Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Bakanlığımızın 

taraf olduğu dava ve icra takiplerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmektedir. 

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bakanlığımız aleyhine açılan davaların ve Bakanlığımız tarafından 

açılan davaların yargı mercilerinde her düzeyde takibini yapmakta ve sonuçlanmasını sağlamaktadır. 

Konuları itibarıyla davalar; kamu yararı kararı ve kamulaştırma işlemlerinin iptali, imar planlarının iptali, 

acele kamulaştırma işleminden kaynaklanan davalar, personel rejimine ilişkin atama işlemlerinin iptali, 

disiplin cezasına ilişkin işlemlerin iptali, görevden alma işlemlerinin iptali ve tazminat, sınav sonuçlarına 

ilişkin itirazlar, lojmandan tahliyeye ilişkin işlemlerin iptali, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme 

Komisyonunun kararlarına karşı açılan davalar, ölçü ve ölçü aletlerine ilişkin uygunluk belgelerinin iptali 

ile bu sebepten kaynaklanan zararların tazmini istemiyle açılan tam yargı davaları, ürün toplatma 

kararlarına karşı açılan davalar, Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi talebinin reddine ilişkin işlemin iptali 

gibi idari yargı alanına giren uyuşmazlıklar ile kazanılan ve kaybedilen davalarla ilgili icra takipleri, 

Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünce uygulanan idari para cezalarına ilişkin 

itirazların takibi, Teknoloji Geliştirme Bölgelerine ilişkin kamulaştırmasız el atma davaları, kamulaştırma 

bedelinin tespitine ilişkin Bakanlığımızca açılan davalar gibi adli yargının görev alanına giren 

uyuşmazlıklardır. 

Bu kapsamda, 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında ve yıl içinde yapılan arşiv çalışması neticesinde 

135 adet yeni olmak üzere toplam 940 idari dava, 64 adet yeni olmak üzere toplam 343 adli dava takip 

edilmiştir. Halen toplamda 1.293 adet dava dosyası derdesttir.  

Toplantı / Seminer 

Genel Müdürlüğümüzce; 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında TBMM’de, Cumhurbaşkanlığında, 

diğer Bakanlıklarda ve Bakanlığımızda mevzuat çalışmaları ve diğer konularla ilgili olarak 

gerçekleştirilen toplantılara iştirak edilmiştir. 

Eğitim  

2020 yılında ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitimler yapılamadığından Genel 

Müdürlüğümüzce yıl boyunca gerek Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen gerekse diğer Bakanlık ve 
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kurumlarca gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları ve diğer konularla ilgili olarak yapılan eğitim ve 

seminerlere video konferans yöntemiyle iştirak edilmiştir.  

Bu doğrultuda, Ekim 2020 itibarıyla;  

-Anayasa Hukuku 

-İdare Hukuku 

-Kabahatler Hukuku 

-Ceza Hukuku 

eğitimleri çevrimiçi olarak merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı personeline verilmiştir. 

 

B.1.11. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 59) 17 nci maddesi uyarınca Yönetim 

Hizmetleri Genel Müdürlüğüne verilen yetki, görev ve sorumluluklar kapsamında, aşağıda yer alan 

faaliyetler Genel Müdürlük tarafından 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

Bakanlığımız istihdam politikası, üst politika belgeleri dâhilinde hazırlanan Kurumsal Stratejik Planda 

yer alan amaç ve hedeflerimize ulaştıracak nitelik ve nicelikte bir personel yapısının oluşturulması 

şeklinde belirlenmektedir. Söz konusu istihdam politikası doğrultusunda Bakanlığımızın insan 

kaynakları ihtiyacı her yıl düzenli olarak merkez teşkilatı ve il müdürlüklerimizin görüş ve talepleri 

doğrultusunda analiz edilmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığımıza tahsis edilen açıktan ve naklen atama 

kontenjanı dâhilinde faaliyetler yürütülmüş, Bakanlık personelinin nakil, terfi, emeklilik ve benzeri 

özlük işlemleri yerine getirilmiştir. 

Bununla birlikte açıktan ve naklen atama kontenjanına ek olarak, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü, “4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Kanunu”, 

“3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu”, “2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu” ve “Engelli Kamu 

Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri 

kapsamında atamalar gerçekleştirilmektedir. 

10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, 

kiralama ve satın alma işleri yürütülmüş, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşının ve 

benzeri hizmetler verilmiştir. Eski bina çevre aydınlatması için toplam 32 direk montajı ve kablolaması 

yapılmıştır. Eskişehir yolu cephesinde bulunan Bakanlık çevre duvarı 1,5 m içeri alınarak yaya yolu 

genişletilmiştir. Yapılan yeni çevre duvarı andazit taşla kaplaması yaptırılmıştır. Bakanlık Kampüs 

alanında bulunan yeşil alanlar için otomatik sulama sistemi yaptırılmıştır. Eski bina çevresinde bulunan 

kaldırım ve bordür taşları yenilenmiştir. Yemekhane arkasında bulunan atıl alanda düzenleme yapılarak 

yaşam alanı oluşturulmuştur. 

Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülerek, genel evrak 

ve arşiv faaliyetleri düzenlenmiş ve yürütülmüştür. 
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Bakanlığın hizmet birimleri, bağlı ve ilgili kurumları ile taşra teşkilatı arasında koordinasyonu 

sağlanmıştır. 

Bakanlık tarafından hazırlanan yıllık plan ve programlar kapsamında taşra teşkilatı tarafından yerine 

getirilmesi gereken faaliyetlerin takibi yapılmıştır. 

Taşra teşkilatının görev ve faaliyetlerine ilişkin veriler raporlanmış ve ilgili hizmet birimlerince 

değerlendirilmesini sağlamak, taşra teşkilatının bütçesi ile ilgili iş ve işlemleri hakkında ilgili hizmet 

birimleri ile koordineli çalışmak görevleri yerine getirilmiştir. 

Tablo 33: Yıl İçerisinde Gerçekleştirilen Atama İşlemleri 
 

Atama İşlemi  Sayısı 

Kurum içi naklen atama (Birim, unvan, derece değişikliği)  310 

Kurum içi vekâleten atama  25 

Kurum içi vekâlet kaldırılması onayı 3 

Mahkeme kararına göre atama  6 

Kurum içi geçici görevlendirme onayı 18 

Kurum içi geçici görevlendirme uzatılması 10 

Kurum içi geçici görevlendirmenin kaldırılması 4 

Kurum dışı naklen atama onayı 16 

Kurum dışı vekâleten atama onayı 8 

Kurum dışı vekâlet kaldırılması onayı - 

Muhtelif onaylar 57 

Muhtelif yazışmalar  1.317 

A grubu kadrolara atama KPSS 48 

B grubu kadrolara atama KPSS 43 

Özelleştirme nedeniyle atama  6 

Yeraltında meydana gelen maden kazalarında vefat edenlerin yakınlarının Sürekli 
İşçi ataması 

4  

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atama  3 
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Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında atama 2 

EKPSS kapsamında atama - 

Yürürlüğe giren kararnameler (merkez ve taşra teşkilatı)  33 

Muvafakat talep etme işlemi 30 

İptal-İhdas işlemi 187 

Tayin taleplerine verilen cevap yazıları 136 

Soru önergeleri 5 

CİMER cevapları 100 

Bilgi notu 27 

 
Tablo 34: Özlük İşleri Faaliyetleri 
 

Ayrılma Nedeni Merkez Taşra Toplam 

Emeklilik 53 69 122 

Nakil 20 24 44 

İstifa - 1 1 

Vefat 6 6 12 

Görevinden çekilmiş sayılma (657/94. Md.) 11 4 15 

Toplam 90 104 194 

 
Tablo 35: Mevzuat ve Diğer Faaliyetler 
 

Yönetmelikler/Yönergeler Açıklamalar 

Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı 
Yönetmeliği 

Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliği 18.03.2020 
tarih ve 31072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra 
Teşkilatı Yönetmeliği 

Bakanlık Makamının 07.10.2020 tarih ve 1956590 sayılı 
Onayı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra Teşkilatı 
Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Disiplin 
Amirleri Yönetmeliği 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Disiplin Amirleri 
Yönetmeliği 09.12.2020 tarih ve 31329 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personeli 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Yönetmeliği 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personeli Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 06.01.2021 
tarih ve 31356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik Taslağı 

Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Sanayi ve 
Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Hukuk Hizmetleri 
Genel Müdürlüğüne ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığına görüşe gönderilmiştir. Yönetmelik taslağına 
son şekli verildikten sonra yayımlanarak yürürlüğe 
konulmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilmesi 
planlanmaktadır. 

Taşra Teşkilatı Yönetmeliği Uygulama 
Genelgesi  

Taşra Teşkilatı Yönetmeliğinin uygulanmasında 
uygulama birliğinin sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan 
Genelge 04.11.2020 tarihinde yayımlanmıştır. 

İl Sanayi ve Teknoloji Planı Şablonunun 
Gönderilmesi  

Taşra Teşkilatı Yönetmeliği gereği il müdürlüklerinin 
hazırlaması gereken İl Sanayi ve Teknoloji Planının 
şablonu gönderilerek uygulama birliği sağlanmıştır. 

KÜSİ Gündeminin Kararlaştırılması  

Taşra Teşkilatı Yönetmeliği gereği il müdürlüklerinin 
yürütmesi gereken Kamu-Üniversite-Sanayi (KÜSİ) 
İşbirliği Kuruluna ait gündem metni toplulaştırılarak 
uygulama birliği sağlanmıştır. 

 
İdari Davalar ve Disiplin İşlemlerine İlişkin Faaliyetler 

Genel Müdürlüğümüz ile mülga Personel Dairesi Başkanlığı ve mülga Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı iş ve işlemleri nedeniyle yıl içerisinde 53 idari dava açılmıştır.  

Söz konusu davalara ilişkin bilgi ve belgeler ile Genel Müdürlüğümüz görüşü Bakanlığımız Hukuk 

Hizmetleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. Yıl içerisinde 4483 sayılı Kanun hükümlerine göre 1 

(bir) Bakanlık personeli hakkında ön inceleme yapılmış ve soruşturma izni verilmiştir. 

Tablo 36: Bakanlık Personelinin Disiplin Cezası Durumunu Gösteren Tablo 
 

Disiplin Cezası Türü  Adedi 

Uyarma 12 

Kınama 4 

Aylıktan Kesme 3 

Kademe İlerlemesinin Durdurulması 2 

Devlet Memurluğundan Çıkarma 2 
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Planlama Faaliyetleri 

İl müdürlüklerinde yaşanan sorunların “Sorunlar Matrisi” tablosu yoluyla takibi yapılmıştır. Takibi 

yapılan hususlar, ilgili birimlere intikal ettirilerek sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi sağlanmıştır. 

Eğitim Faaliyetleri 

Merkez teşkilatı birimlerimiz kendi görev alanları ile ilgili eğitimler, Genel Müdürlüğümüz ise genel 

mevzuat ve kişisel gelişime yönelik eğitimler düzenlemektedir.  

Yapılan eğitimlere ilişkin istatistiki bilgiler, yeni yılda yapılması planlanan eğitimlere ilişkin bilgiler ile il 

müdürlüklerimizin merkez birimlerimizden talep ettikleri eğitimler Genel Müdürlüğümüzde 

toplanmakta ve Eğitim Kuruluna sunulmaktadır. 

Bakanlığımız Eğitim Kurulu Toplantısı 30.12.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 2020 Yılında Genel 

Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen 6 adet eğitim programına merkez ve taşra teşkilatımızdan toplam 

894 personel katılmıştır. 

Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen eğitim programlarında, katılımcılara eğitim sonrasında 

sınav ve anket uygulanmaktadır.  

Bakanlığımız üst düzey yöneticileri eğitimlere katılarak eğitim konusunda ve Bakanlığımız iş ve işlemleri 

ile ilgili katılımcılarla bilgi alışverişinde bulunmaktadır.  

Eğitimlerde personelin bireysel gelişimlerinin yanı sıra kurumsal yapımızın geliştirilmesi 

sağlanmaktadır. 

Tez İşlemleri 

2020 yılı içerisinde Tez Jürisine sözlü savunma yapan 43 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısının tezleri 

tez jürisi tarafından kabul edilmiştir.  

13 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı ise Uzmanlık Tezi Süreç Raporlarına ilişkin sunumlarını tez 

jürisine yapmıştır.  

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilen Personel İşlemleri 

2020 yılı için yurt dışı eğitim kontenjanı tahsis edilmemiştir.  

Merkez ve taşra teşkilatı birimlerimizin yurt dışı eğitim talepleri alınmış ve Bakanlığımız Yurt Dışı Eğitim 

Tahsis Komisyonunca 2021 yılı için uygun görülen 48 adet yurt dışı eğitim kontenjan talebi Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. 

Staj İşlemleri 

Bakanlığımızda staj yapan toplam 41 lise ve üniversite öğrencisinin staj işlemleri Genel 

Müdürlüğümüzce takip edilmiştir. 
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Tablo 37: 2020 Yılında Düzenlenen Eğitim Programlarına İlişkin Tablo 
 

 
 
Sınav Faaliyetleri 
Tablo 38: 2020 Yılında Yapılan Sınavlar 
 

 
 
B.1.12. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Faaliyetleri 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, müfettiş nitelik ve yetkilerine sahip bir Başkan ile başmüfettişler, 

müfettişler ve müfettiş yardımcıları ile büro personelinden oluşan, doğrudan Bakana bağlı rehberlik ve 

denetim birimidir. 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri; 1 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları, 

Sıra Konusu Tarihi 
Süresi 

Gün/Saat 
Yeri Unvanı Sayısı 

1 
Etkili Sunum 
Teknikleri Eğitimi 

15 Ocak 2020 1 Gün 

Ankara/Bakanlık 
Merkez Bina 8. 

Kat Toplantı 
Salonu 

Sanayi ve 
Teknoloji 
Uzmanı, 

Mühendis 

45 

2 
İşçi Mevzuatı ve 
Resmî Yazışma 
Kuralları Eğitimi 

02-05 Şubat 
2020 

4 Gün Antalya / Alanya Tüm Unvanlar 107 

3 
Güvenli ve İleri 
Sürüş Teknikleri 
Eğitimi 

27-30 Ekim 
2020 

4 Gün 

Ankara/Bakanlık 
Merkez Bina 8. 

Kat Toplantı 
Salonu 

Ankara/ 75. Yıl 
Hipodrumu 

Şoför 44 

4 

Temizlik ve 
Pandemi 
Bilgilendirme 
Eğitimi 

03-06 Kasım 
2020 

4 Gün 

Ankara/Bakanlık 
Merkez Bina 8. 

Kat Toplantı 
Salonu 

Temizlik 
Personeli 

46 

5 
Görgü ve 
Protokol Kuralları 
Eğitimi 

16-17 Kasım 
2020 

2 Gün 

Ankara/Bakanlık 
Merkez Bina 8. 

Kat Toplantı 
Salonu 

Güvenlik 
Görevlisi, 

Şoför, 
Sekreter 

77 

6 
Enerji ve Kaynak 
Verimliliği Eğitimi 

24 Kasım 
2020 

1 Gün Çevrim İçi Tüm Unvanlar 295 

Sınav Türü Sınav Sayısı 

Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yeterlilik Sınavı 1 

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı 1 
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Denetim İlke ve Standartları ile Hizmet İçi Eğitim Yönergeleri, denetim rehberlerinde ve ilgili diğer 

mevzuatta ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. 

Buna göre Başkanlığın görev ve yetkileri özetle; Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının, Bakanlık 

bağlı ve ilgili kuruluşların ile koordine edilen kuruluşlarının, 

Ayrıca, özel kanunlarla verilen görevler gereği; organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji 

geliştirme bölgeleri, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve tasarım merkezleri, TMMOB’a bağlı odalardan 

Bilgisayar, Fizik, Tekstil ve Kimya Mühendisleri Odası, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 

kapsamında bulunan irtibat bürolarının, 

Her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinin yapılması ve 

rehberlik faaliyetinde bulunulmasıdır. Bakanlığımız müfettişleri, inceleme, ön inceleme ve soruşturma 

yapmakla da görevli ve yetkilidir. 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız Amaç ve Hedefleri 
Amaç 

Bakanlığın Kurumsal Yapısı ile Stratejik Yönetim ve Uygulama Kapasitesini Güçlendirmek Bakanlığın 

kurumsal yapısı ile yönetim ve uygulama kapasitesini güçlendirmek, uluslararası düzeyde işbirliği 

kapasitesini geliştirmek. 

Hedef 

Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin niteliği ve etkinliği artırılarak, Bakanlığın kuruluş amacına uygun, 

hesap verebilir ve şeffaf olarak yönetilmesine katkı sağlamak. 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına İlişkin Bilgiler 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı “Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 2151 Cad. No:154/A 

Çankaya/ANKARA” adresindeki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eski hizmet binasının 9 ve 10’ uncu katları 

(2020 yılı Eylül ayı itibarıyla) ile İstanbul ve İzmir Grup Merkezlerinde hizmet vermektedir.  

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının teşkilat yapısı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Başkan Yardımcıları, 

başmüfettişler, müfettişler, müfettiş yardımcıları, Rapor Okuma ve Değerlendirme Komisyonu, Eğitim 

Komisyonu ve şube müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başmüfettiş unvanına sahip bir Başkan ile 

Bakan adına görev yapan başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılığı unvanına sahip 69 Bakanlık 

müfettişi ile Başkanlığın idari ve mali işlerini yürüten 3 şube müdürü, 10 idari personel ve 3 destek 

personelinden oluşmaktadır. 2020 yılı itibarıyla müfettişlerin 61’i Ankara grubunda, 3’ü İstanbul 

grubunda, 6’sı ise İzmir grubunda görev yapmaktadır.  

2020 yılı içerisinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından 4 personel emekli olmuş 1 personel ise Kurum içi 

naklen atama ile Başkanlıktan ayrılmıştır. Yapılan yarışma sınavı sonucunda başarılı olan 8 müfettiş 

yardımcısı Başkanlıkta göreve başlamıştır.  
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Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetimi; 1 Başkan, 3 başkan yardımcısı, grup başkanları (İstanbul ve 

İzmir olmak üzere) ile 3 şube müdüründen oluşmakta olup faaliyetlerin amaçlara, belirlenmiş 

politikalara ve mevzuata uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve 

kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali ve yönetim 

bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere oluşturulan organizasyon, yöntem, 

süreç ile iç kontrolden oluşan mali ve diğer kontroller bütününü kapsamaktadır. 

Bakanlıklar, Yargı Kuruluşları ve Diğer Kurumlar ile Yapılan Ortak Çalışmalar 

Başkanlığımızca 2020 yılı içerisinde; mahkeme ve savcılıklarca yapılması talep edilen denetim 

çalışmaları gerçekleştirilmiş ve sonuçlarından ilgili kurum ve kuruluşlar ile yargı mercilerine bilgi 

verilmiştir. 

Komisyon Çalışmaları 

Ayrıca Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan; Yüksek Disiplin ve Disiplin Kurullarında, İç Kontrol İzleme 

ve Yönlendirme Kurulunda, Stratejik Planlama Kurulunda, Yurt Dışı Eğitim Kontenjanı Tahsis 

Komisyonunda, Bakanlık Personeli Eğitim Kurulunda, Yurt Dışı Eğitim Komisyonunda, Diğer kamu 

kuruluşları ile muhtelif komisyon çalışmalarında, OSB ve Ar-Ge mevzuat düzenleme konularında 

Başkanımız ve Bakanlığımız müfettişleri görev almışlardır. 

Denetim Çalışmaları 

2020 yılında da denetim alanımızdaki kurum, kuruluş ve birimlerde rehberlik ve denetim faaliyetleri 

icra edilmiştir. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde; 39 İnceleme Raporu, 5 Soruşturma Raporu, 17 Teftiş 

Raporu, 3 Suç Duyurusu Raporu, 1 Ön İnceleme Raporu, 57 Cevaplı Teftiş Raporu, 21 Değerlendirme 

Raporu, 4 Genel Durum Raporu olmak üzere toplam 147 Rapor düzenlenmiştir.  

2020 yılı içerisinde düzenlenen 147 Raporun, 16’sı Bakanlık Merkez Birimleri, 22’si Taşra Teşkilatı, 34’ü 

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar, 37’si OSB’ler, 12’si Ar-Ge Merkezleri, 5’i TGB’ler, 1’i Mühendis Odaları, 20’si 

Kalkınma Ajansları ile ilgili olarak düzenlenmiştir. Başkanlığımızca, Bakanlığımız teşkilatı ile Bakanlığımız 

denetim alanında yer alan kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda Bakanlık politikalarına yön vermek ve 

rehberlik edilmesi amacıyla 2020 yılında 211 görüş oluşturulmuştur. 

Yurt İçi Eğitim Çalışmaları 

Müfettiş Yardımcıları Eğitim Çalışmaları 

2020 yılı içerisinde Başkanlığımıza 8 müfettiş yardımcısı ataması gerçekleştirilmiştir. Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığı Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat uyarınca 2020 yılı sonu itibarıyla dört ay süren aday 

memur eğitimleri ile hizmet içi eğitim süreçleri tamamlanmıştır.  

Müfettişlerin Eğitim Çalışmaları 

Bakanlığımız müfettişlerinin ve ihtiyaç nispetinde Bakanlığımız birimleri, denetime tabi kurum ve 

kuruluşlar ilgilileri ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli denetim elemanlarının bilgi ve becerilerinin 

geliştirilmesine yönelik eğitim programları hazırlanarak 2020 yılında salgın nedeniyle kısıtlı olarak 

devam edilmiştir. 
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Tablo 39: Müfettişlerin Eğitim Çalışmaları 

 
Mevzuat Hazırlama, Görüş Oluşturma ve Bildirme Faaliyetleri 

Başkanlığımızın ikincil mevzuatı (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

Yönetmeliği) ihtiyaçlar doğrultusunda yeninden hazırlanarak 20.08.2020 tarih ve 31219 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Bununla birlikte, “Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi”, “Denetim İlke ve Standartları Yönergesi”, 

“Hizmet İçi Eğitim Yönergesi”, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri Denetim Rehberi”, 

“Kalkınma Ajansları Denetim Rehberi”, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Denetim Rehberi” ve “Ar-Ge ve 

Tasarım Merkezleri Denetim Rehberi”, “Organize Sanayi Bölgeleri Denetim Rehberi”, "Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Müfettişlerinin Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile Denetim Bilgi Sistemi Kullanımı 

ve Rapor Sunuşlarına Dair Yönerge" yürürlüğe konulmuştur. Ayrıca, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen 

talep üzerine, aşağıda belirtilen konularla ilgili olarak görüş oluşturularak ilgili birimlere intikal 

ettirilmiştir. 

Kurum dışından Başkanlığa intikal ettirilen mevzuat taslakları, raporlar ve mevzuat değişikliği taslakları 
hakkında hazırlanan görüşler aşağıdaki gibidir. 

 “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ve 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” hakkında “Coğrafi Bilgi Stratejisi 

Eylem Planı” hakkında “Coğrafi Bilgi Sistemleri Faaliyetleri Kurum Raporu” hakkında “Kadına Yönelik 

Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı (2021-2025) Taslağı” hakkında “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 

Planı” hakkında görüşler oluşturulmuştur. 

Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan mevzuat taslakları, usul ve esaslar, protokoller, raporlar ve 
mevzuat değişikliği taslakları hakkında hazırlanan görüşler; 

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasındaki ve Bakanlığımız Strateji 

Geliştirme Başkanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasındaki “Veri Paylaşım Protokolü 

Taslağı” hakkında görüş, 

 “Sanayi ve Teknoloji Bölgelerinde Rekabetçiliğin ve Verimliliğin Artırılmasına Yönelik Projelerin 

Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı” hakkında görüş,  

“Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri Projeleri Ödeneklerinin Kullanımı ve Kredilendirilmesine 

ilişkin Usul ve Esaslar Taslağı” hakkında görüş,   

“İdarenin Taraf Olduğu Uyuşmazlıkların Sulh Yoluyla Çözülmesine Dair Kanun Taslağı” hakkında görüş, 

Eğitimin 
Türü 

Eğitimin Konusu 

Yıl Boyu 
Düzenlenen 

Eğitimlere Katılan 
Toplam Personel 

Yıl Boyunca 
Düzenlenen 
Eğitimlerin 

Toplam Süresi 

Katılımcı Unvanı 

Hizmet 
İçi 

Muhtelif Konularda 
Düzenlenen Eğitimler  

132 19 gün 
Rehberlik ve Teftiş 

Başkanı, Müfettiş, Büro 
personeli 

Hizmet 
İçi 

Müfettiş Yardımcıları 
Eğitim Programı 

8 4 ay Müfettiş Yardımcısı 
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“ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Uygun Görülen OSB Yatırımlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu 

Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Yapılmasına İlişkin Çevre Protokolü” hakkında görüş,  

“4 sayılı Bakanlıklar Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı 

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Değiştirilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

Taslağı” ile “5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Taslağı” hakkında görüş,  

“OSB Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ve Endüstri Bölgeleri 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” hakkında görüş,  

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönetmeliği Taslağı” hakkında görüş istemi, “Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Taslağı” hakkında görüş,  

"Organize Sanayi Bölgesi Denetimlerinde Defterlere İlişkin Suç ve Kabahatlerin Tespiti, Raporlanması 

ve Yetkili Mercilere İletilmesi Hakkında Yönerge" Taslağı hakkında görüş. 

Yukarıda belirtilen tasarı, taslak, protokol, rapor, usul ve esaslar ile Başkanlığımıza intikal eden ihbar, 

şikâyetler ve yapılan denetimler sonucunda düzenlenen raporlar üzerine müfettişlerimizden görüşleri 

talep edilmiş, bu çerçevede Bakanlığımız müfettişleri tarafından görüşler oluşturulmuştur. 

 

B.1.13. Strateji Geliştirme Başkanlığı Faaliyetleri 

Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri; 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci 

maddeleri ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 

düzenlenmiştir. Bu çerçevede, 2020 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.  

I. 100 Gün İcraat Programı (1.8-9.11.2018), II. 100 Gün İcraat Programı (12.11.2018-16.2.2019), 133 

Gün İcraat Programı (17.2-30.6.2019), I. 180 Gün İcraat Programı (1.7-31.12.2019), II. 180 Gün İcraat 

Programı (1.1-30.6.2020) ve III. 180 Gün İcraat Programında (1.7-31.12.2020) yer alan Bakanlığımız ile 

bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın eylemleri izlenmiş ve Cumhurbaşkanlığı izleme sistemine işlenmiştir. 

Ayrıca IV. 180 Gün İcraat Programında (1.1-30.6.2021) yer alması öngörülen eylemlerimiz 

Cumhurbaşkanlığına bildirilmiş ve söz konusu sisteme işlenmiştir. 

Yeni Ekonomi Programı (YEP) 2021-2023 (Orta Vadeli Program) kapsamında Bakanlığımız 

sorumluluğunda bulunan eylem ve projelere ilişkin koordinasyon çalışmaları yürütülmüş, bu kapsamda 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan izleme ve değerlendirme sistemine (Yeni Ekonomi 

Programı İzleme Sistemi) verilerin ilgili birimlerce girişi sağlanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde (Kararname Numarası: 59) yapılan düzenlemeler ve ilgili mevzuat 

hükümleri çerçevesinde, 2019-2023 dönemini kapsayan Kurumsal Stratejik Plan 2020-2024 dönemini 

kapsayacak şekilde yenilenmiştir.  

Program bütçe uyarınca sorumlu olduğumuz program ve alt programlar dikkate alınarak yürütülen 

stratejik plan çalışmalarında, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (3. Sürüm) çerçevesinde 

aşağıda yer alan süreç adımları tamamlanmıştır. 
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- Hazırlık süreci (stratejik plan genelgesi, stratejik planlama ekibinin kurulması, hazırlık programının 

oluşturulması)  

-Durum analizi süreci (kurumsal tarihçenin hazırlanması, uygulanmakta olan stratejik planın 

değerlendirilmesi, mevzuat analiz, üst politika belgeleri analizi, faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin 

belirlenmesi, paydaş analizi, insan kaynakları yetkinlik analizi, kurum kültürü analizi, fiziki kaynak 

analizi, teknoloji ve bilişim altyapısı analizi, mali kaynak analizi, Pestle Analizi, GZFT Analizi, tespitler ve 

ihtiyaçlar) 

-Geleceğe bakış süreci (misyon, vizyon ve temel değerler bildirimi) 

-Strateji geliştirme süreci (amaçların oluşturulması, hedeflerin belirlenmesi, performans 

göstergelerinin tespit edilmesi, stratejilerin ve risklerin belirlenmesi, hedef kartlarının oluşturulması ve 

maliyetlendirmenin yapılması)  

Hazırlık çalışmalarının Covid-19 salgınına karşı alınması gereken önlemler çerçevesinde zamanlılık, 

ekonomiklik ve katılımcılık ilkeleriyle etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla SPE2020-

2024@sanayi.gov.tr e-posta adresi oluşturulmuş, ayrıca SPE üyelerine erişim yetkisi verilen SPE2020-

2024 ortak klasör sürecin başlangıcından itibaren kullanıma açılmıştır. 

2020-2024 dönemi Kurumsal Stratejik Plan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Sayıştay 

Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilmiş 

ayrıca il müdürlüklerimize yazımız ekinde gönderilmiştir. 

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı hazırlık çalışmaları Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili 

kuruluşlarımız nezdinde yürütülmüş, koordine edilmiş, ihtiyaç duyulan raporlamalar Cumhurbaşkanlığı 

Plan Program İzleme Değerlendirme Sistemi (CPPİDS) üzerinden yapılarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 

Bütçe Başkanlığına iletilmiştir. 

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın 

sorumlu olduğu eylem maddelerine ilişkin izleme ve raporlama faaliyetleri CPPİDS üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. 

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2019 Yılı Faaliyet Raporu” hazırlanmış ve Bakanlığımız İnternet sitesinde 

yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. 

Başkanlığımız 2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. 

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Yılı Faaliyet Raporu” hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. 

2020 yılı İl Müdürlükleri Faaliyet Raporlarının hazırlanmasına yönelik 81 İl Müdürlüğüne bildirimde 

bulunulmuştur. 

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in stratejik 

planların izlenmesi ve değerlendirilmesi ile uygulama sonuçları hakkındaki 16 ncı maddesinin 4 üncü 

fıkrası uyarınca hazırlanan 2019 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 

Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir. 
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Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan izleme ve değerlendirme sürecine uygun 

olarak Stratejik Plan izleme ve değerlendirme faaliyetleri Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden 

yürütülmüştür. 2020 Yılı Faaliyet Raporunda “Stratejik Planın Değerlendirilmesi” başlığı altında yer alan 

değerlendirme tabloları hazırlanmıştır.  

Diğer kurum ve kuruluşların sorumluluğunda yer alan strateji belgeleri ve eylem planlarına ilişkin 

merkez birimler ile bağlı ve ilgili kuruluşlar nezdinde ihtiyaç duyulan koordinasyon faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir. 

Doğu Anadolu Projesi Eylem Planı, Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı, Doğu Karadeniz Projesi 

Eylem Planı ve Konya Ovası Projesi Eylem Planı 3'er aylık izleme ve değerlendirme raporu ilgili Bölge 

Kalkınma İdaresi Başkanlıklarına gönderilmiştir. 

Bakanlığımız merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının sanayi bölgeleri, KOBİ, girişimcilik, 

kümelenme ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) destekleri ile TGB’lere ilişkin istatistiki bilgiler üçer 

aylık dönemler halinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir. 

Harcama birimlerince çok yıllı bütçe anlayışı doğrultusunda performans esaslı program bütçe 

uygulamasına göre hazırlanarak Başkanlığımıza gönderilen cari ve yatırım bütçe teklifleri; Orta Vadeli 

Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı, Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım 

Programı Hazırlama Rehberine göre incelenerek konsolide edilmiştir. Bakanlığımız cari ve yatırım bütçe 

teklifleri süresi içerisinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir.  

Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 

Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan Bakanlığımız 2019 Yılı Kesin Hesabı, 2019 Yılı İdare 

Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ve İdare Taşınır Mal Yönetim Hesap Cetveli Mayıs ayı 

içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.  

Bakanlığımız 2021 yılı Bütçe Teklifi ile 2019 Kesin Hesabının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM 

Genel Kurulundaki müzakerelerine ilişkin süreçler koordine edilmiştir. 

Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödenekler, harcama birimlerinden gelen teklifler 

doğrultusunda konsolide edilerek Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) hazırlanmıştır.  

Ayrıntılı Harcama Programına bağlanan ödeneklerden harcama birimlerince talep edilen revize 

işlemleri sonucu 11 adet revize işlemi gerçekleştirilmiştir.  

Harcama birimlerince talep edilen 62 ödenek aktarma işlemi sonuçlandırılmıştır.  

Harcama birimlerince gönderilen, 426 adet ödenek gönderme belgesi, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanununa, Ayrıntılı Harcama Programına, bütçe tertibine ve bütçe ödeneklerinin dağıtımına ilişkin 

mevzuat çerçevesinde incelenerek sonuçlandırılmıştır.  

Harcama birimlerince daha önce ödenek gönderme belgesine bağlanan ancak daha sonra ödeneklerin 

serbest kalması için düzenlenen tenkis belgelerinden uygun görülen 105 adet tenkis belgesi icmalinin 

işlemleri sonuçlandırılmıştır. 
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Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, 

kamu zararından doğan alacaklar için takip dosyası açılmakta olup tebliğ ve tahsilâta ilişkin işlemler 

Başkanlığımız tarafından yerine getirilmektedir. 2020 yılında harcama birimleri tarafından tespit 

edilerek Başkanlığımıza bildirilen fazla ve yersiz ödemeler nedeniyle 70 alacak takip dosyası açılmış ve 

171.988 TL kamu alacağı oluşmuştur.  

2020 yılında 147.325 TL anapara ve 4.160 TL faiz tutarı Merkez Saymanlık Müdürlüğünce tahsil 

edilmiştir. Borç işleminin iptali için açılan dava üzerine; geçmiş dönemden devreden 8 adet alacak 

dosyası da Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce takip edilmektedir. 

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz ayı içerisinde Bakanlığımız İnternet 

sayfasında yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.  

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Tespitine İlişkin Yönetmelik gereği merkez ve taşra 

birimlerine ait takip eden üç aya ait nakit talepleri hazırlanarak her ayın yirmisine kadar elektronik 

ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin 

Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar uyarınca kamu idarelerince Sayıştay Başkanlığına verilmesi 

gereken defter, mali tablo, belge ve bilgiler Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. 

Bakanlığımız 2019 yılı hesaplarının Sayıştay Başkanlığınca denetlenmesi sonucunda düzenlenen 

Denetim Raporuna ilişkin cevapların hazırlanması süreci koordine edilmiştir. 

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri 

kapsamında genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin tüm mali tabloların üretilmesi ve merkezî 

yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali tabloların elektronik ortamda yayınlanması 

uygulaması kapsamında Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 539’uncu maddesinin birinci 

fıkrasında sayılan temel mali tablolar Bakanlığımız İnternet sayfasında yayımlanmıştır.  

Anayasa’nın 98’inci maddesi gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ’nün 99 uncu maddesi 

hükümleri dâhilinde; Sayın Bakanımıza yöneltilen yazılı soru önergelerinin Anayasa’da belirtilen süre 

içerisinde cevaplanması için gerekli çalışmalar yürütülmüştür. 

Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında 2019 yılı Temmuz-Aralık 

dönemi ile 2020 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin olarak raporlanan gerçekleşme sonuçları Merkez 

birimleri ile il müdürlükleri tarafından Başkanlığımıza gönderilmiş ve konsolide edilmiştir. 

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunda değerlendirilen “Merkez Birimleri İzleme ve 

Değerlendirme Raporu” ile “Merkez Birimleri Toplulaştırılmış İzleme ve Değerlendirme Raporu” ve “İl 

Müdürlükleri Toplulaştırılmış İzleme ve Değerlendirme Raporu” Hazine ve Maliye Bakanlığına 

gönderilmiştir. 

Bakanlığımız Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen limit kapsamında; 7 adet taahhüt evrakı 

ve sözleşme tasarısı, 1 adet yan ödeme cetveli vizesi ve 1 adet seyahat kartı listesi, 1 adet sözleşmeli 

personel sayı ve sözleşmeleri, 37 adet aktarma işleminin ön mali kontrolü gerçekleştirilmiştir. Harcama 

birimlerine mali konular ile yönetmelik taslaklarına ilişkin olarak 49 adet görüş bildirilmiştir. 
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Seyahat kartı verilecek personel listesi, harcama birimlerinin teklifi üzerine Başkanlığımızca, ilgili 

mevzuat ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelere uygunluk ve bütçe 

ödeneğinin yeterliliği yönünden en geç üç iş günü içinde ön mali kontrolü gerçekleştirilerek Yönetim 

Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Bakanlığımız kamu işveren vekili temsilcileri ile yetkili sendika temsilcileri arasında yapılan Kurum İdari 

Kurulu toplantılarında ortaya çıkan görüşlerin yer aldığı görüşme raporunda Başkanlığımızın görev 

alanına giren hususlarla ilgili olarak gerekli çalışmalar yürütülmüştür. 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 59) ile Bakanlığımızın yenilenen teşkilat yapısına 

uygun olarak, birim yönergeleri, görev tanımları, iş akış şemaları ve iş süreçlerinin güncellenmesi 

çalışmaları başlatılmıştır.  

Yönetim Bilgi Sisteminin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile işbirliği 

yapılarak 2020 yılı içerisinde İstatistiki Veri Modülünün yazılım ve test çalışmaları tamamlanmıştır. 2021 

yılı içerisinde İstatistiki Veri Modülünün Bakanlığımız merkez birimlerinin kullanımına sunulması 

hedeflenerek, bu kapsamda işlem adımları belirlenmiş ve Modüle ilişkin kılavuz hazırlanmıştır.  

Yeni ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut modüllerin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Yönetim 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Bakanlığımızın yeni teşkilat yapısına uygun olarak İl Bilgi Notları 

Modülünün geliştirilmesine yönelik çalışmalarına destek verilmiştir. 

Bakanlığımız 2019 Yılı Performans Programı Gerçekleşme Sonuçları, Bakanlığımız üst yöneticilerine 

sunulmuştur. 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik gereğince 2020 Yılı 

Performans Programı Bakanlığımızın İnternet sitesinde yayımlanarak Ocak ayı içinde kamuoyuna 

duyurulmuştur. 

Bakanlığımız 2020 Yılı Performans Programı izleme çalışmaları kapsamında I., II. ve III. Üç Aylık Alt 

Program İzleme Raporları hazırlanarak Makama sunulmuştur. 

Bakanlığımız 2021 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sürecinde; kamuda hizmet sunum kalitesinin geliştirilerek 

etkinlik ve verimliliğin artırılması, “Bürokrasinin Azaltılması” ve “Kamuda e-Dönüşüm” çalışmaları 

kapsamında birimlerimiz ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımız hizmetlerinin sadeleştirilmesi çalışmaları 

yürütülmüştür.  

Hizmet ve belge sayıları ile ilgili bazı birim ve kurumlarımızdan gelen hizmet birleştirme yapılması 

talepleri CB DDO ile birlikte değerlendirilerek, Bakanlığımız e-Devlet çalışmaları kapsamında merkez 

birimlerimiz ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın KAYSİS’te yer alan hizmetleri için hizmet birleştirme ve 

belge azaltma çalışmaları Bakanlığımız işlemlerini takip eden CB DDO yetkilisinin katılımıyla yürütülerek 

hizmet bilgilerinin güncellenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. 
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Temmuz ayı içerisinde CB DDO’nun talebi doğrultusunda Bakanlığımız merkez birimleri ile bağlı ve ilgili 

kuruluşlarımızın e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu hizmetlerin en kısa ve en uzun tamamlanma 

sürelerinin güncellenmek üzere konsolide edilerek iletilmiştir.  

CB DDO liderliğinde, Bakanlığımız hizmet sunumlarında istenen sınıflandırılmamış belgelerin 

sınıflandırılması çalışmaları gerçekleştirilerek istenen belgelerin azaltılması hususlarında çalışmalar 

yürütülmüştür. 

Yıl içerisinde Bakanlığımız merkez birimleri ile bağlı, ilgili ve koordine kuruluşlarına ait HEYS sisteminde 

kayıtlı ve e-Devlet kapısından sunumu olan dönemsel hizmetlerimize ait “Başvuruların Alınma 

Dönemi”, yıl içinde kutlanan gün, hafta gibi belirli ve önemli bir zaman dilimi gibi talep edilen çeşitli 

bilgiler toplanmış, konsolide edilerek CB DDO ile paylaşılmıştır. 

İdari Birim Kimlik Kodlarına ilişkin birimlerin talepleri doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılması ve 

Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde yayımlanması süreci takip edilmiştir. 

Bakanlığımız yeniden yapılanması sonrasında İmza Yetkileri Yönergesi hazırlanması çalışmaları 

yürütülmüş, hazırlanan Yönergeye ilişkin Bakan onayı alınarak birimlerimize duyurulmuştur. 

Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kurumlarımızın önemli faaliyet ve projelerine ve 81 ilde gerçekleştirdikleri 

yatırımlara ve çalışmalara ilişkin veriler toplanarak raporlanmıştır. 

Kamuda Dijital Dönüşüm ve e-Devlet çalışmaları kapsamında veri paylaşım protokolü hazırlık 

çalışmalarının koordinasyonu gerçekleştirilmiş, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği ile protokoller imzalanmış, Hazine ve 

Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili 

kuruluşlar arasında protokol hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. 

On Birinci Kalkınma Planında yer alan Bakanlığımız sorumluluğundaki “Ulusal Sanayi Veri Master Planı 

hazırlanacaktır” eylemi kapsamında Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünün 

başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısına katılım sağlanmış, gerçekleştirilen ve veri 

paylaşımına yönelik yapılabilecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

Bakanlığımıza, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 6’ncı maddesi uyarınca, Mesleki 

Yeterlilik Kurumu Genel Kurul üyeliği görevi verilmiştir. Söz konusu Kanunun “Gelirler” başlıklı 26’ncı 

maddesi hükmü uyarınca 2020 yılı Genel Kurul üyelik aidatı olarak 15.000 TL ödeme yapılmıştır.    

Hazine Yardımları ve Yurtiçi Sermaye Transferleri ödemeleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) “5.2 Hazine Yardımları” ve “07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri” 

ekonomik kodlarından toplam 4.006.599.585 TL, Türkiye Bilimler Akademisi’ne (TÜBA) “5.2 Hazine 

Yardımları” ve “07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri” ekonomik kodlarından toplam 18.116.000 TL ve 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na (KOSGEB) “5.2 Hazine 

Yardımları” ve “07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri” ekonomik kodlarından toplam 1.634.537.000 TL, 

Türkiye Uzay Ajansına “5.2 Hazine Yardımları” ve “07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri” ekonomik 

kodlarından toplam 3.604.000 TL ödeme yapılmıştır. 
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B.1.14. İç Denetim Birimi Başkanlığı Faaliyetleri 

İç Denetim Birimi Başkanlığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 63/2 ve İç 

Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 13/1 maddesi gereği, Bakanlık Makamının 

04.05.2007 tarih ve 8 sayılı Onayları ile kurulmuş, doğrudan üst yöneticiye (Bakan) bağlı bir danışma ve 

denetim birimidir. 

Birimin Temel Politikaları ve Öncelikleri 

İç denetim sistemi ile ilgili olarak temel politika belgelerinde yer alan hususlar aşağıda gösterilmiştir. 

1. AB Müzakere Sürecinde İç Denetim 

Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası standartlara uygun olarak iç denetim sisteminin 

kurulması, Avrupa Birliği müzakere başlıklarından 32. Fasıl/Mali Kontrol kapsamında ele alınan bir 

konudur. 

Bu fasılda müzakere süreci 26.06.2007 tarihinden itibaren başlatılmıştır. Öngörülen sistemin 

uluslararası standartlara uygun olarak kurulup işletilmeye başlamasıyla tamamlanacaktır.  

AB İlerleme Raporlarında bu konuya ilişkin değerlendirmeler yapılarak, sistemin geliştirilmesi gerektiği 

ifade edilmektedir.  

2. On Birinci Kalkınma Planı  

793. Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir. 

793.1. Kamu idarelerinde, iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya 

yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yoluyla kapasite artışı gerçekleştirilecektir. 

3. 2019-2021 Orta Vadeli Mali Plan 

1.2.11. İç denetim sisteminin idarelerde daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla insan 

kaynakları altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalara hız verilecektir. Kamu idarelerinin Kamu İç 

Denetim Standartlarına uyum düzeylerinin artırılması sağlanacaktır. Kamu idarelerinde iç denetim 

faaliyetlerinin dış değerlendirmesi faaliyetlerine devam edilecektir. 

Faaliyet Bilgileri 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu’nun 63 maddesi ile İç Denetçilerin Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkındaki Yönetmelik’in 5’inci maddesi uyarınca nesnel güvence sağlama (denetim) ve 

danışmanlık faaliyeti yürütülmektedir. 

Nesnel güvence sağlama; kurumun risk yönetimi ile kontrol ve yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde 

işlediğine, üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına, faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve 

mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine, varlıklarının korunduğuna dair kurum içine ve kurum 

dışına yeterli güvencenin verilmesidir.  

İç denetim, nesnel güvence sağlamanın yanında, özellikle risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini 

geliştirmede idarelere yardımcı olmak üzere bağımsız ve tarafsız bir danışmanlık hizmeti sağlar.  

Danışmanlık hizmeti, idarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin 

sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır. 
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İç Denetim Faaliyetleri 

2020 yılında Bakanlığımız merkez birimlerinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda 24 adet bulgu 

raporlanmıştır. Tespit edilen hususlara yönelik 48 adet öneri geliştirilmiştir. Gerçekleştirilen 

denetimlerde raporlanan bulgular hakkında iyileştirme yapılması ve eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla, 

denetlenen birimle varılan mutabakat sonucu geliştirilen öneriler eylem planına bağlanmıştır. 

Tablo 40: 2020 Yılında Yürütülen Denetim Faaliyetleri 

Sıra 
No 

DENETİM KONUSU 

BULGULARIN ÖNEM DÜZEYİ 

Kritik Yüksek Orta  Düşük 

1 KAGM Maaş İşlemleri 0 0 0 0 

2 YHGM Personel Bilgi Sistemi BT Denetimi 0 1 3 1 

3 
MSÜGGM Metroloji, Tamir Ayar Servis Modülü BT 
Denetimi 

0 2 2 0 

4 TUYSGM Maaş İşleri 0 1 3 0 

5 YHGM Taşınır Mal, Genel evrak ve Arşiv Faaliyetleri 0 1 4 0 

6 BİDB Yazılım BT Denetimi 0 1 2 0 
7 ABDİGM IPA Sözleşme Uygulama İşlemleri 0 0 1 2 

8 
SGB İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması,  Ön Mali 
Kontrol,  İç Kontrol Eylem Planının İzlenmesi ve 
Raporlanması İşlemleri 

0 0 0 0 

  
Toplam Bulgu Sayısı 

 
24 

 

Danışmanlık Faaliyetleri 

Tablo 41:2020 Yılında Yürütülen Danışmanlık Faaliyetleri 

Sıra 

No 
Danışmanlık Yapılan Birim Danışmanlık Raporunun Konusu  

1 

KAGM GAP Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlığı ve Kalkınma Ajanslarında 

İç Kontrol Sisteminin 

Kurulması/Uyumlaştırılması 

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlığı ve Kalkınma Ajanslarının kamu iç kontrol 

standartlarına uyum düzeylerinin belirlenmesi ve 

kamu iç kontrol standartlarına uyum amacıyla 

hazırlamaları gereken kontrol ortamına ilişkin 

dokümanların hazırlanması konusunda rehberlik ve 

danışmanlık yapılması 

2 

İç-Den Sisteminde Yer Alan Denetim 

Alanları, KGGP ve Denetim Alanı 

Danışmanlık Raporu 

2020 yılı İç Denetim Programı doğrultusunda; 

Bakanlığımızın yeniden yapılandırılması sonrasında, 

İç-Den Sisteminde yer alan denetim alanlarının 

güncellenmesi ve Kalite Güvence Geliştirme 

Programının revize edilmesi konularına yönelik 

danışmanlık faaliyeti 
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Diğer Faaliyetler 

İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından aşağıdaki konularda Rapor hazırlanmıştır. 

 Kalite Güvence ve Geliştirme Programı gereğince yapılan “Dönemsel Gözden Geçirme” 

faaliyeti Raporu  

 Makama hazırlanan “2020 Yılı Dönemsel Raporu” 

Eğitim Çalışmaları 

Bu kapsamda 2020 yılında iç denetçilerimizce katılım sağlanan eğitim faaliyetleri aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

Tablo 42: 2020 Yılında Katılım Sağlanan Eğitimler 

Sıra 
No 

Eğitim Konusu Eğitim Veren Kurum/Birim 
Katılımcı İç 
Denetçi 
Sayısı 

Eğitim 
Süresi 

1 Kurumsal Yönetim ve Etik Milli Savunma Bakanlığı SATEM  1 7 Saat 

2 Kurumsal Risk Yönetim Milli Savunma Bakanlığı SATEM  1 7 Saat 

3 İç Kontrol Milli Savunma Bakanlığı SATEM  1 7 Saat 

4 
İç Kontrol ve Kalkınma 
Ajansları 

Ankara Kalkınma Ajansı  10 3 Saat 

5 
Bilgi Teknolojileri ve 
Performans Denetimi 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1 30 Saat 

6 Performans Denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  1 12 Saat 

7 Enerji Verimliliği 
Yönetim Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü 
4 2 Saat 

8 
Dış Değerlendirme Saha 
Çalışması- Toplantı ve 
Müzakere Teknikleri 

İç Denetim Koordinasyon Kurulu 1 12 Saat 

9 
IPA Teknik Yardım 
Projelerinde Bütçe Hazırlama 
Eğitimi 

ABDİGM  4 3 Saat 

 

Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere 2020 yılında her bir iç denetçinin ortalama 11 saat (alınan eğitim 

saati 125/iç denetçi sayısı 11) eğitim alması sağlanmıştır. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında 

eğitimler iptal edildiğinden (iç denetçi başına 35 saat olarak öngörülen) eğitim saati hedefine 

ulaşılamamıştır.  

2020 Yılında Verilen Eğitimler 

Kamu İç Denetçilerine, Dış Değerlendirme Standartları ve Ön Çalışma konulu 6 saat süreli eğitim 

verilmiştir.  
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İç Değerlendirme Çalışmaları 

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun düzenlemelerine uygun olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İç 

Denetim Birimi Yönergesi ve Kalite Güvence Geliştirme Programı gibi temel kurumsal dokümanlarımız 

gözden geçirilerek yeniden değerlendirilmiştir.  

İç denetim faaliyetlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi ile kamu iç denetim standartları ve meslek 

ahlak kurallarına uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için; Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 

çerçevesinde gerekli iç değerlendirmeler yapılmıştır. 

Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığınca 

yürütülmekte olan iç denetim faaliyetinin Kamu İç Denetim Standartlarına genel olarak uyumlu olduğu 

belirlenmiştir. 

 

B.1.15. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri 

 
Bilgi işlem Dairesi Başkanlığımız tarafından 2020 yılı içerisinde merkez teşkilatı birimlerine ve il 

müdürlüklerine verilen hizmetlere aşağıda yer verilmiştir. 

Dijital Bakanlık 

Uygulama programları geliştirilerek test edilmiş, ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleştirmeler sağlanmış, 

bilgisayar ve sunucu donanım, yazılım ve iletişim alt yapısının sürekli çalışması sağlanmıştır. 

Bakanlık İnternet ağı üzerinden bilgi akışının düzenli bir şekilde sağlanmış ve web sitesi bilgileri 

güncellenmiştir. 

Bilgisayar sistemlerinin kesintisiz (7/24) çalışması sağlanmıştır. 

Teknolojik araştırmalar yapmak ve bu teknolojileri hizmete dönüştürmek, 

Merkez ve il müdürlüklerimizin bilgisayar ihtiyaçları giderilmiştir. Piyasa Gözetim ve Denetim 

Elemanlarının sahada veri girişini sağlayan dizüstü bilgisayar ve mobil data hatları sağlanmıştır. 

Elektronik ortam güvenliğine yönelik hizmetler verilmiştir. 

Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından değerlendirilerek, içeriden ve/veya dışarıdan gele-

bilecek kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunmasını sağlamak amacıyla politikaları 

belirlenmiştir. 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerimizde çalışan personellerimize, EBYS uygulaması 

kapsamında, kullanıma yönelik yardım destek hizmeti verilmektedir. 

Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinde görev yapan yöneticilerimize Mobil EBYS kapsamında, 

kullanıma yönelik yardım destek hizmeti verilmiştir. 

Merkez ve taşrada yeni hizmete giren 444 6 100 numarası ile tüm teşkilata tek numara ile erişim imkânı 

sağlanmıştır. 
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Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerimizde çalışan personellerimize Sanayi.Net uygulaması 

kapsamında kullanıma yönelik yardım ve destek hizmeti verilmektedir. 

Gerçekleştirme görevi, Taşınır Kayıt Kontrol, Satın Alma ve Evrak ve Arşiv hizmeti verilmektedir. 

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

Başkanlığımızca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca stratejik yönetim 

anlayışının benimsenmesi, performans esaslı bütçelerin stratejik planla ilişkilendirilmesi ve bu 

hedeflerin gerçekleştirilmesi için bütün sistemin uyumlu çalışmasını sağlayacak etkili bir iç kontrol 

sistemi oluşturulmuştur. 

Bütçe hazırlama dâhil satın alma işlem ve kararları Başkanlıkça yapılmaktadır. Başkanlığımızda 

personelimiz tahakkuk işlemlerini yürütmek ve ödeme emri düzenlemek üzere tahakkuk görevlisi 

olarak görevlendirilmiştir. Görevli personel ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol 

yapmaktadır. Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı çerçevesinde 

Başkanlığımızda hazırlanan iş akış şemalarının da güncellemeleri yapılmıştır. 

Temel Politika ve Öncelikler 

Üst politika belgeleri çerçevesinde Bakanlığımızın öncelikli amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunmak 

için kendini sürekli geliştirerek kaliteli ve güvenilir hizmet üretmek Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımızın 

temel politikası ve önceliğidir. 

Faaliyet ve Proje Bilgileri 

Bilgisayar Sistemi Hizmetleri: Bakanlığımız Bilgisayar Sistemi ile sunulan hizmetlerin aksamadan 

yürütülmesi için yapılan çalışmalara ait başlıklar gösterilmiştir. 

Sistemin kesintisiz çalışmasının sağlanması amacıyla sistem üzerinde kullanılan programların yapılan 

saatlik ve günlük kontroller ve kullanıcılar tarafından bildirilen çeşitli aksaklıkların giderilmesi için 

gerekli düzenlemeler ve çalışmalar yapılmaktadır. 

Network Bakımı: Merkez bina ve ek binada kablolama ve ağ altyapısının ihtiyaçları kapsamında arıza 

giderilmesi ve yeni hat çekimi vb. işlemler yapılmıştır. Ağ cihazlarının versiyon güncelleme işlemleri 

yapılmıştır. 

Donanım Bakımı: Yeni veri merkezi kurulum çalışması başlamıştır. Eski sistem odasındaki donanımlar 

yenisine aktarılmaya başlanmıştır. 

Teknik Destek Hizmetleri: Bakanlığımız Merkez Birimlerinde bulunan tüm masaüstü bilgisayar, dizüstü 

bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazları, tarayıcılar, IP Telefon, IP TV ve yan ürünlerin yazılım ve 

donanımına ait teknik destekleri ile bakım-onarım hizmetleri yerine getirilmiştir. 

Merkez ve il müdürlükleri Donanım İhtiyaçları belirlenmiş ve bütçe imkânları doğrultusunda masaüstü-

dizüstü bilgisayarlar ve yazıcı temini yapılmıştır. 

Merkez ve il müdürlükleri santral altyapı güncellemesi yapılmıştır. İhtiyaca binaen IP telefon alımı 

yapılmıştır. 
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Merkez ve il müdürlüklerine yeni atanan personel için IP telefon numara tanımlamaları yapılmıştır. 

Yeni kullanıcılar networke dâhil edilmiştir. 

Birimlerden gelen talepler doğrultusunda kullanımda olan bilgisayar ve diğer donanımların 
ekonomik/teknolojik ömrü konusunda analiz çalışmaları yapılmıştır. 
 
B.1.16. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Faaliyetleri 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Bakanlığımızın basın ve halkla ilişkiler kapsamında yürütülen 

faaliyetlerini planlamakta ve bu faaliyetleri belirlenen usul ve esaslara göre yürütmektedir. Sayın 

Bakan, Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlara ilişkin haber kupürleri, haber ajansları takip edilerek Makama 

sunulmaktadır. Bakanlık Makamının medya temsilcileri ile ilişkileri, röportaj talepleri, canlı yayın 

programları ve basın toplantılarının planlanması ve organizasyonu gerçekleştirilmektedir.  

Ayrıca, Bakanlığımızın TBMM ilişkilerinin düzenlenmesi ile CİMER’e yapılan başvuruların ilgili birimlere 

yönlendirilerek cevaplandırılması işlemleri yürütülmektedir. 

Tablo 43: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Tarafından Sunulan Hizmetler 
 

 

 

B.1.17. Özel Kalem Müdürlüğü Faaliyetleri 

2020 yılı içerisinde Sayın Bakanımızın çalışma programı ile protokol ve tören işleri düzenlenmiş, resmi 

ve özel yazışmaları gerçekleştirilmiştir.  

Bu kapsamda, Sayın Bakanımızın onayına ve imzasına sunulan evrakların takibi, yurt içi ve yurt dışı 

programlarının organizasyonu, Sayın Bakana arz edilen bireysel ve kurumsal taleplerin içeriklerine göre 

yönlendirilmesi, takibi, randevu ve görüşme organizasyonları, kutlama, tebrik ve benzeri özel 

yazışmaların takibi yapılmıştır. 

Sunulan Hizmetler (2020 Yılı)        
Adet 

Sektörel-kurumsal talepler ve gazete, dergi talepleri           51 

Bakanlık İnternet sitesinde yapılan haber sayısı   301 

Birimlerin İnternet haber/Duyuru onay sayısı 640 

Sosyal medya haber paylaşımları 3.060 

CİMER başvuruları sevk işlemi 30.346 
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B.2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

 i. Alt Program Hedef ve Göstergeleriyle İlgili Gerçekleşme Sonuçları ve Değerlendirmeler 

Tablo 44: Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formları 

 

 
 Yıl: 2020 
 Programın Adı: BÖLGESEL KALKINMA 
 Alt Programın Adı: BÖLGESEL KALKINMANIN KOORDİNASYONU VE DESTEKLENMESİ 

 Alt Program Hedefi: 
 

Bölgesel kalkınmaya yönelik planlama çalışmaları ile proje ve faaliyetlerin merkezi ve yerel kurum ve kuruluşlarla uyum ve 
bütünlük içinde yürütülmesini sağlamak, bölgesel kalkınmayı desteklemek 

 

Sıra Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son 
Gerçekleşme  Hedeflenen 

Gösterge 
Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 
1. Üç 
Aylık 

2. Üç 
Aylık 

3. Üç 
Aylık 

4. Üç 
Aylık 

Toplam 
Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 
Bölgesel kalkınma konusunda 
yapılan araştırma ve analiz 
sayısı 

Adet 2019 3 1 1 0 0 0 3 3 300 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

2 

Cazibe merkezlerini 
destekleme programı 
kapsamında tamamlanan 
proje sayısı 

Adet 2019 46 50 50 52 52 52 52 52     104 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

3 

Kalkınma Ajansları tarafından 
uygulanan mali destek 
programı ve güdümlü proje 
sayısı 

Adet 2019 75 104 104 26 36 26 20 108 104 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

4 
Sosyal Gelişmeyi Destekleme 
Programı (SOGEP) kapsamında 
desteklenen proje sayısı 

Adet 2019 105 100 100 0 0 103 24 127 127 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 
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Değerlendirme 

 

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce yürütülen Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi Araştırması 2020 yılı sonu 
itibarıyla tamamlanmış olup bu kapsamda “İller ve Bölgeler Arası Sosyo-Ekonomik Ağ İlişkileri Raporu”, “Türkiye’de Kentsel 
ve Kırsal Hizmet Merkezleri Raporu” ve “Türkiye’de Kırsal Yerleşimler Saha Çalışması Raporu” isimli 3 ayrı araştırma raporu 
hazırlanmıştır.   

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce yürütülen bahse konu araştırma kapsamında elde edilen sonuçların; tema, coğrafi 
kapsam, metodoloji farklılıkları sebebiyle ve çalışmalar sonucu yapılan değerlendirmelerin detaylandırılması amacıyla 
bölgesel politika tasarımına altlık oluşturmak üzere 3 ayrı rapor olarak hazırlanmasının daha uygun olduğu 
değerlendirilmiştir.  

Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Hizmet Merkezleri Raporunda, kentsel ve kırsal yerleşimlerin hizmet verme büyüklükleri, 
derecelendirilmesi ve etki alanları çeşitli analiz yöntemleri ile derinlemesine incelenmiştir.  

İller ve Bölgeler Arası Sosyo-Ekonomik Ağ İlişkileri Raporunda, il ve Düzey 2 ölçeğinde çeşitli başlıklarda hizmet akışları 
tespit edilerek değerlendirilmiştir.  

Türkiye’de Kırsal Yerleşimler Saha Çalışması Raporunda ise ülkemizdeki köy, kırsal mahalle ve belde bazında 37.036 kırsal 
yerleşime ilişkin saha çalışması raporları analiz edilerek sonuç ve değerlendirmeler ortaya konulmuştur. 

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında 2020 yılı içinde 52 adet proje tamamlanmıştır. CMDP kapsamında, 
program ödeneği ile desteklenen projeler bütçesine göre değişiklik gösterdiğinden bu nedenle tamamlanacak proje sayısı 
yaklaşık olarak belirlenmektedir. Ayrıca projelerin zamanında tamamlanabilmesi için CMDP kapsamında desteklenen 
projeler, düzenli aralıklarla izlenmekte ve gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Bu nedenle bazı projelerde hızlı ilerleme 
sağlanarak vaktinden önce tamamlanması söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlarda öngörülenin üstünde proje 
desteklenmesi veya vaktinden önce tamamlanması sebebiyle performans göstergesindeki hedef aşılmaktadır. 
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Değerlendirme 

Kalkınma Ajansları tarafından uygulanan mali destek programları ve güdümlü proje sayısı göstergesi için 2020 Yılı 
Performans Programı kapsamında hedeflenen değer 104 olup yılsonu itibarıyla 108 adet mali destek programı ve güdümlü 
proje uygulanarak hedeflenen değer aşılmıştır. 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan düzenleme çerçevesinde 
Bakanlığımızın Kalkınma Ajansları üzerindeki koordinasyon yetkisiyle yapılan yönlendirmeler neticesinde belirlenen 
gösterge hedefi aşılmış olup Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen destek uygulamalarının çeşitlendirilme ve iyileştirme 
süreci devam etmektedir. 

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 2020 yılı için ulaşılması hedeflenen değer 100 olup yılsonu itibarıyla 
ilgili program kapsamında 127 adet proje tamamlanmıştır. On Birinci Kalkınma Planı’nda SOGEP revizyonu öngörülmüş, 
programa ilişkin her türlü değişiklik yapılması yetkisi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanına 
verilmiştir. 2019 yılında ilk kez uygulanan yeni program yerel düzeyde büyük ilgi görmüş, 2020 Yılında programa Ajanslar 
aracılığı ile sunulan proje tekliflerinin sayısı ve kalitesinde önemli gelişmeler gözlemlenmiştir.  

Kamu kaynaklarının etkin kullanılması çerçevesinde teklif edilen proje bütçelerinin belirli bir ortalama değere yakınsaması 
ile daha fazla sayıda projenin desteklenmesi, daha fazla sosyal sorunun çözülebilmesi, daha fazla hedef kitleye erişilebilmesi 
mümkün olabilmiştir. Bu başarının elde edilmesinde Ajansların rekabetçi bir şekilde programı sahiplenmeleri, 
yararlanıcıların daha nitelikli projeler sunmaları ve Bakanlık tarafında proje teklifi değerlendirme, izleme ve değerlendirme 
süreçlerinin stratejik planlama yaklaşımıyla uyumlu şekilde dinamik bir anlayışla geliştirilmesi yatmaktadır. Henüz 2 yıllık 
bir program olan SOGEP kapsamında desteklenen proje sayısının yıllık olarak 110-130 arasında optimal bir değerde olacağı 
değerlendirilmektedir.  

Programın uygulama süreci başarılı bir şekilde devam etmektedir. Ancak, programın başarısına rağmen yıllık tahsis edilen 
ödenek tutarının sabit tutulması, programın başarısı ve daha fazla dezavantajlı kesime erişilmesi bakımından önemli bir 
risk oluşturmaktadır. 

 

 
  



 

175 

 

 Yıl: 2020 
 Programın Adı: SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİM VE YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ 
 Alt Programın Adı: SANAYİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ 

 Alt Program Hedefi: 
 

Sanayi alanında üretim ve yatırım ortamının oluşumuna, sanayinin planlı gelişimine ve rekabet gücünü artırıcı işbirliklerine 
destek vermek 

 

Sıra Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son 
Gerçekleşme  Hedeflenen 

Gösterge 
Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 
1. Üç 
Aylık 

2. Üç 
Aylık 

3. Üç 
Aylık 

4. Üç 
Aylık 

Toplam 
Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 
Finansal destek sağlanan 
küme iş planı sayısı 

Adet 2019 0 2 2 0 0 4 0  4 200   
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

2 
Kredi desteği sağlanarak 
tamamlanan organize sanayi 
bölgesi projesi sayısı 

Adet 2019 7 6 6 0 0 0 11 11 183   
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

3 
Kredi desteği sağlanarak 
tamamlanan sanayi sitesi 
projesi sayısı 

Adet 2019 4 1 1 0 0 0 4 4 400   
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

4 
Organize Sanayi Bölgelerinde 
kurulacak Yenilik Merkezi 
Sayısı 

Sayı 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00   
Hedeflenen 

Değere Ulaşıldı 

5 

Planlı sanayi alanlarının 
(endüstri bölgeleri, organize 
sanayi bölgeleri, küçük sanayi 
siteleri) ülke yüzölçümüne 
oranı 

Yüzde 2019 0,15 0,16 0,16 0,1509 0,1514 0,1517 0,153 0,153 96   
Hedeflenen 

Değere Kısmen 
Ulaşıldı 

6 

Sanayi sitelerinin gelişim ve 
dönüşümü kapsamında 
çalışmalarına başlanan proje 
sayısı 

Adet 2019 2 1 1 0 0 0 2 2 200   
Hedeflenen 
Değer Aşıldı  
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Sıra Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son 
Gerçekleşme  Hedeflenen 

Gösterge 
Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 
1. Üç 
Aylık 

2. Üç 
Aylık 

3. Üç 
Aylık 

4. Üç 
Aylık 

Toplam 
Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

Gerçekleşme 
Durumu 

7 
Yatırımcıya tahsise hazır hale 
getirilen endüstri bölgesi 
sayısı 

Adet 2019 12 3 3 2 0 0 1 3 100   
Hedeflenen 

Değere Ulaşıldı 

8 
Yer seçimi kesinleştirilen 
yatırım alanı (EB/OSB/hazır 
yatırım alanı) sayısı 

Adet 2019 31 15 15 5 7 4 5 21 140   
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

Değerlendirme 

Kalkınma politikasının temel araçlarından biri olan sanayileşme için planlı ve çevreye duyarlı yatırım alanlarının oluşturulması ve 
bu alanların yatırıma hazır hale getirilmesi amacıyla Bakanlığımızca kredi desteği verilmektedir. Bu çerçevede, OSB uygulamaları 
ile sanayicilere altyapısı hazır sanayi parselleri, SS uygulamaları ile de küçük esnafa sağlıklı işyerlerinde çalışma imkânı sağlanmıştır. 
Talebin yoğun olması nedeniyle hedeflenen performans göstergesinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. Yatırımcıya tahsise hazır 
hale getirilen endüstri bölgesi sayısı performans göstergesinin hedefine ulaşılmıştır. 

Ülke ekonomisini uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak, teknoloji transferini sağlamak, üretimde orta-yüksek ve 
yüksek teknoloji kullanımını özendirmek, üretim ve istihdamı artırmak, yabancı sermaye girişini hızlandırmak ve özellikle üretim 
maliyetleri açısından büyük ölçekli yatırımlar için uygun sanayi alanları oluşturmak üzere endüstri bölgeleri uygulamaları 
desteklenmiştir. 

Şehir merkezi içerisinde gürültü oluşturan, kent estetiğine uymayan sanayi sitelerinin kent dışında; tüm sosyal mekânlarıyla birlikte 
modern, bütüncül, sorunsuz işleyen bir altyapı ve yönetim anlayışına sahip kentsel dönüşüm kapsamında uygun bir alana taşınması 
ve çevreci yaklaşımlarla yerli malzemelerin kullanıldığı, modern sanayi sitelerinin oluşturulması amacıyla çalışmalarımız 
sürdürülmüştür.  
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Değerlendirme 

Sanayi Sitesinin gelişim ve dönüşümü kapsamında proje çalışmalarına başlanılmış olup talebin fazla olması nedeniyle performans 
göstergesinde hedeflenen değerin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. 

Yerli ve yabancı yatırımcılar için üretime geçiş aşamasında önemli bir süre verimliliği sağlayacak olan yatırım yeri bulma sorununun 
çözülmesi amaçlanmıştır. Gelen taleplerin yoğun olması nedeniyle hedeflenen değer üzerinde yeni sanayi alanlarının 
(EB/OSB/Hazır Yatırım Alanı) yer seçimi kesinleştirilerek, sanayi alanlarının ülke yüzölçümüne oranı arttırılmaktadır. Planlı sanayi 
alanlarının (EB, OSB, KSS) ülke yüzölçümüne oranı, 2020 yılında salgın koşulları nedeniyle getirilmek durumunda kalınan 
kısıtlamaların etkisiyle hedeflenen oranda arttırılamamıştır. 

OSB’lerde firmalara iş geliştirme, kamu destekleri, proje hazırlama, üniversite ile iş birliği, yalın üretim, verimlilik, teknoloji 
yönetimi, kümelenme ve dijitalleşme konularında destek vermek üzere Yenilik Merkezleri kurulmasına yönelik çalışmalar 
yapılmıştır. Yenilik merkezleri kurulması ile ilgili yürütülen pilot proje çalışmaları Manisa ve Başkent Organize Sanayi Bölgelerinde 
devam etmektedir. 

Desteklenen kümelenme oluşumları tarafından gönderilecek mali raporların tümünün uygun bulunamayacağı öngörüsüyle hedef 
olarak iki belirlenmiş olmakla birlikte, yıl içerisinde iletilen raporların uygunluk kriterlerini sağlaması nedeniyle söz konusu 
gösterge hedefi aşılmıştır. 
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 Yıl: 2020 
 Programın Adı: SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİM VE YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ 
 Alt Programın Adı: SANAYİ VE VERİMLİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ 

 Alt Program Hedefi: 
Teknolojik odaklı, rekabetçi, sürdürülebilir, yerli ve milli bir sanayi yapısının oluşması ve ekonominin verimlilik esaslarına 
uygun olarak gelişmesine katkı sağlayacak uygulama, politika ve stratejiler geliştirilmesi ve bunların ülke düzeyinde 
uygulanmasının sağlanması 

 
 

 
  

Sıra Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son 
Gerçekleşme  Hedeflenen 

Gösterge 
Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 
1. Üç 
Aylık 

2. Üç 
Aylık 

3. Üç 
Aylık 

4. Üç 
Aylık 

Toplam 
Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 
AB mevzuatının uyumlaştırılma 
oranı 

Yüzde 2019 100 100 100 25 25 25  25 100 100   
Hedeflenen 

Değere Ulaşıldı 

2 
Denetlenen onaylanmış kuruluş 
sayısı 

Adet 2019 19 30 30 2 0 0 11 13 43   
Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 

3 
Düzenlenen ulusal verimlilik 
kongresi sayısı 

Adet 2019 0 1 1 0 0 0 0 0 0   
 Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 

4 
Hazırlanan sektör raporları 
sayısı 

Adet 2019 12 14 14 4 0 0 10 14 100  
Hedeflenen 

Değere Ulaşıldı 

5 
OSB’lerde kurulan üretimi 
geliştirme birimi sayısı 

Adet 2019 0 5 5 0 0 0 0 0 0   
Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 
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Sıra Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son 
Gerçekleşme  Hedeflenen 

Gösterge 
Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 
1. Üç 
Aylık 

2. Üç 
Aylık 

3. Üç 
Aylık 

4. Üç 
Aylık 

Toplam 
Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

Gerçekleşme 
Durumu 

6 

Reel sektörde dönüşümü ve 
sürdürülebilir verimlilik 
artışlarını sağlamaya yönelik 
yürütülen araştırma sayısı 

Adet 2019 1 3 3 1 0 0 0 1 33 
 Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 

7 
Sanayi siciline kaydı yapılan 
işletme sayısı 

Adet 2019 13.629 7.000 7.000 3.985 2.978 3.862 4.339  15.164  217   
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

8 

Seçilecek sektörlerde değer 
zinciri yaklaşımıyla yapılan 
tedarik süreçleri verimlilik 
analiz çalışması sayısı 

Adet 2019 1 1 1 0 1 0 0 1 100  
Hedeflenen 

Değere Ulaşıldı 

9 
Teknik servis faaliyetleri 
kapsamında gerçekleştirilen 
denetim sayısı 

Adet 2019 26 11 11 1 0 2 1  4  36 
 Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 

10 

Verimlilik ve sürdürülebilir 
üretim alanında teknik, idari 
ve finansal kapasitenin 
güçlendirilmesine yönelik 
yürütülen proje sayısı 

Adet 2019 1 3 3 0 0 2 2 2 67 
 Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 

11 Yerlileştirilecek ürün sayısı Adet 2019 0 5 10 0 0 10 11 21 420 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

12 
Yetkinlik ve dijital dönüşüm 
merkezi sayısı 

Adet 2019 2 2 2 0 0 3 2 5 150   
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 
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Değerlendirme 

 

2020 yılı sonu itibarıyla; 

- AB teknik mevzuatının tamamı izlenerek uyumlaştırma çalışmalarını müteakip iç hukuk sistemine dâhil edilmektedir.  

- 13 adet onaylanmış kuruluş denetimi gerçekleştirilmiştir. Covid-19 salgınından dolayı yaşanan aksamalar, şehirlerarası seyahat 
yasağı, karantina vb. sebeplerle planlanan denetimler gerçekleştirilememiştir. 

-Ulusal Verimlilik Kongresi, verimlilik ve ilgili alanlarda çalışmalar yürütmekte olan akademisyenler, özel sektör ve kamu kesimi 
temsilcileri ile STK’ları bir araya getiren, geniş katılımlı bir organizasyon olarak gerçekleştirilmektedir. Ancak 2020 yılı Mart 
ayından itibaren tüm Dünya’da etkisini gösteren Covid-19 salgın süreci nedeniyle tüm toplu etkinliklere kısıtlama getirildiğinden 
ve salgının seyri öngörülemediğinden, 2020 yılında düzenlenmesi planlanan Ulusal Verimlilik Kongresi’nin ertelenmesinin uygun 
olacağı değerlendirilmiştir.  

- Sektörlere ilişkin analiz ve değerlendirmelerde bulunmak, sektörlere rehberlik etmek, küresel ekonominin yarattığı rekabet 
baskısını en iyi şekilde karşılamak, sektörlerin problemlerini yakından takip etmek ve çözüm önerileri üretmek üzere her yıl 
sektörel raporlar hazırlanmakta ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 2020 yılı sonu itibarıyla toplam 14 adet sektör raporu 
yayımlanmıştır. 

- OSB’lerde rekabet ve verimliliği artırıcı çalışmalar yapmak üzere Verimlilik Destek Programı Geliştirme Projesi kapsamında 
OSB’lerde Üretimi Geliştirme Birimi kurulması hedeflenmiştir. Verimlilik Destek Programı Geliştirme Projesine yatırım 
programında yer verilmediğinden 2020 yılında performans göstergesinin hedefi gerçekleştirilememiştir.  

-Reel sektörde dönüşümü ve sürdürülebilir verimlilik artışlarını sağlamaya yönelik olarak “İmalat Sanayiinde İşgücü Hareketliliği” 
araştırması tamamlanmıştır.  Dünya'da etkisini gösteren Covid-19 salgın süreci nedeniyle saha araştırmalarında karşılaşılan 
zorluklar ve 2020 yılı içerisinde idarenin yeniden planlama sürecinin gerçekleşmesi sebebiyle hedeflenen değere 
ulaşılamamıştır. 
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Değerlendirme 

 
-Sanayi işletmelerinin ekonomik ve sınai faaliyetlerini takip ederek gerekli veriyi toplamak ve bu verilerden elde edilecek 
bilginin, ülke sanayi politikası ve sektörel stratejilerinin oluşturulması ile diğer birçok alanda kullanılmasını sağlamak amacıyla, 
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi işletmelerinin kayıtları tutulmaktadır. 2020 yılı sonu itibarıyla toplam 15.164 
işletmenin sanayi sicil kaydı yapılmıştır. 2020 yılı içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Siteminde yapılan güncelleme neticesinde artık 
elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçilmiştir. 

Bu kapsamda sisteme kayıtlı sanayicilerimizin il müdürlüklerimize elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk 
kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek 
yapabilmeleri sağlanmıştır. Bu bağlamda beklenen değer rakamının temkinli konulmasının yanında, kayıt ve belgelendirme 
süreçlerinde yapılan iyileştirmeler neticesinde sanayi siciline kaydı yapılan işletme sayısı beklenen değerden yüksek çıkmıştır. 

- "Takım Tezgâhları Verimlilik Analizi" çalışması tamamlanarak "Seçilecek sektörlerde değer zinciri yaklaşımıyla yapılan tedarik 
süreçleri verimlilik analiz çalışması sayısı" performans göstergesinin hedefine ulaşılmıştır. 

- Teknik Servis denetimleri, Teknik Servis Tebliği (2016/17) kapsamında gerçekleştirilmektedir. 2020 yılı sonu itibarıyla 4 adet 
teknik servis denetimi (teknik uzman yetkinlik incelemesi) gerçekleştirilmiştir. Covid-19 salgınından dolayı imalatçıların 
faaliyetlerinde yaşanan aksamalar, şehirlerarası seyahat yasağı, karantina vb. sebeplerle planlanan denetimler 
gerçekleştirilememiştir. 

- “Verimlilik ve sürdürülebilir üretim alanında teknik, idari ve finansal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik yürütülen proje 
sayısı” göstergesi kapsamında 2020 yılında, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü işbirliğinde ulusal ölçekte bir Yaşam 
Döngüsü Değerlendirme Veri Tabanının oluşturulması projesi ile UNDP işbirliğiyle yürütülen Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimli 
Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT) Projesi çalışmaları sürdürülmüştür. Dünya'da etkisini gösteren Covid-19 salgın süreci 
nedeniyle hedeflenen değere ulaşılamamıştır. 
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Değerlendirme 

 
- Yurtdışından ithal edilen ürünleri ikame edilecek ürünlerin geliştirilmesine destek verilecektir.  2020 yılı Ekim, Kasım, Aralık 
aylarını içeren üç aylık dönemde Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında makine sektörü çağrısı çerçevesinde 
revize edilerek tekrar sunulan 11 adet projenin Komite değerlendirmesi tamamlanmış, 10 adet projenin desteklenmesi uygun 
görülmüştür. Bu çerçevede 10 proje kapsamında 11 ürün için yerlileştirme destekleri başlamış olup 2020 yılı içinde gerçekleşen 
yerlileştirilecek ürün sayısı toplamı 21 adet olmuştur.  Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında Bakanlığımızın öncelikli amaçları 
arasında olduğundan söz konusu destek programı kapsamında verilen desteklere öncelik verildiğinden Yerlileştirilecek ürün 
sayısı performans göstergesinin hedefinden fazla gerçekleşme sağlanmıştır. 

-Ankara Model Fabrika 2. Aşama Öğren-Dönüş programını, Bursa Model Fabrika ise 1. Aşama Öğren-Dönüş programını salgın 
koşullarına uyarlayarak devam ettirmiştir. Konya, Kayseri, Gaziantep, İzmir ve Mersin Model Fabrikaları inşaat ve makine 
ekipman kurulumu süreçleri tamamlanmış, eğiticilerin eğitimi programları tamamlanmış, Konya ve Kayseri'de pilot projeler 
uygulanmaya başlanmıştır. AB tarafından hibe alınarak gerçekleştirilen projeler çerçevesinde süre kısıtı nedeniyle yıl içerisinde 
toplam 5 adet Yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi kurulumu tamamlanmıştır. 
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Yıl: 2020 

Programın Adı: SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİM VE YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ 

Alt Programın Adı: SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEKLERİ 

Alt Program Hedefi: 
Sanayi işbirliği projeleri ve sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik destekleriyle ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesini 
artırmak 

 

Sıra Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son 
Gerçekleşme  Hedeflenen 

Gösterge 
Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 
1. Üç 
Aylık 

2. Üç 
Aylık 

3. Üç 
Aylık 

4. Üç 
Aylık 

Toplam 
Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 

Ar-Ge Merkezi ve Teknoloji 
Geliştirme Bölgelerinde 
desteklenen temel bilimler 
mezunu Ar-Ge personel sayısı 

Adet 2019 661 600 600 562 580 745 720 720 120 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

2 
Desteklenen teknoloji 
geliştirme bölgesi sayısı 

Adet 2019 13 8 8 4 0 1 9 14 175   
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

3 
Faaliyette olan Ar-Ge merkezi 
sayısı 

Adet 2019 1.227 1.300 1.300 1.239 1.236 1.236 1.242 1.242 96   

Hedeflenen 
Değere 
Kısmen 
Ulaşıldı 

4 
Faaliyette olan tasarım 
merkezi sayısı 

Adet 2019 358 400 400 372 373 366 365 365 91 

Hedeflenen 
Değere 
Kısmen 
Ulaşıldı 

5 
Faaliyette olan teknoloji 
geliştirme bölgesi sayısı 

Adet 2019 67 70 70 69 70 71 72 72 103   
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

6 
İlan edilen teknoloji geliştirme 
bölgesi sayısı 

Adet 2019 85 2 2 0 0 0 3 3 150   
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 
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Sıra Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son 
Gerçekleşme  Hedeflenen 

Gösterge 
Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 
1. Üç 
Aylık 

2. Üç 
Aylık 

3. Üç 
Aylık 

4. Üç 
Aylık 

Toplam 
Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

Gerçekleşme 
Durumu 

7 
Kamu-üniversite-sanayi 
İşbirliği Portalı (KÜSİP) 
kullanıcı sayısı 

Adet 2019 11.250 13.000 13.000 11.250 11.266 11.266 11.266 11.266 87  

Hedeflenen 
Değere 
Kısmen 
Ulaşıldı 

8 

Rekabetçilik ve yenilik 
alanında desteklenen ve 
uygulamaya geçirilen AB eş 
finansmanlı proje sayısı 

Adet 2019 7 19 19 3 3 2 5 13 68   
Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 

9 
Teknoloji geliştirme 
bölgelerinde faaliyet gösteren 
firma sayısı 

Adet 2019 5.506 6.069 6.069 5.673 5.846 6.005 6.282 6.282 103   
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

10 

Teknoloji geliştirme 
bölgelerinde gerçekleştirilen 
toplam satışın bir önceki 
yıldaki toplam satışa göre artış 
oranı 

Yüzde 2019 33 10 10 27,20 23,73 24,40 27 27 270   
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

11 
Yatırımı desteklenen 
teknolojik ürün sayısı 

Adet 2019 26 20 20 4 1 0  10 15  75   
Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 
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Değerlendirme 

Ar-Ge Merkezi ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde desteklenen temel bilimler mezunu Ar-Ge personel sayısı artışı sürmüştür. 
Desteklenen teknoloji geliştirme bölgesi sayısında yılsonu beklentisinin üzerinde artış kaydedilmiştir. Faaliyette olan teknoloji 
geliştirme bölgesi sayısı artmıştır. Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firma sayısı artışını sürdürmüştür. 
Teknoloji geliştirme bölgelerinde gerçekleştirilen toplam satışın bir önceki yıldaki toplam satışa göre artış oranı yükselme 
eğilimini korumuştur. 

2020 yılında bir tanesi yılın üçüncü çeyreğinde, diğer ikisi ise son çeyrekte olmak üzere üç yeni teknoloji geliştirme bölgesi ilan 
edilmiştir. Bunlar; Abdullah Gül Üniversitesi TGB, Yalova Üniversitesi TGB ve Bursa Teknik Üniversitesi TGB'dir. Bununla birlikte 
Finans Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilanı, teknoparkın kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının yürürlükten 
kaldırılmasından dolayı iptal edilmiştir. Dolayısıyla 2020 yılı sonu itibarıyla toplam teknoloji geliştirme bölgesi sayısı 87 
olmuştur. 

Desteklenen teknoloji geliştirme bölgesi, faaliyette olan Ar-Ge merkezi, faaliyette olan tasarım merkezi, faaliyette olan teknoloji 
geliştirme bölgesi, ilan edilen teknoloji geliştirme bölgesi, kamu-üniversite-sanayi işbirliği portalında (KÜSİP) kayıtlı kullanıcı, 
teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren firma sayısı ile teknoloji geliştirme bölgelerinde gerçekleştirilen toplam 
satışın bir önceki yıldaki toplam satışa göre artış oranı göstergeleriyle izlenen Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Bilim, Teknoloji 
ve Yenilik Destekleri programı sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik destekleriyle ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesini 
artırmayı hedeflemektedir. 

Gerek desteklenen temel bilimler mezunu sayısı gerekse Teknoloji Geliştirme Bölgeleri özelindeki bazı göstergelerde 
öngörülenin üzerindeki gerçekleşmelerin temel nedenleri olarak; bu özel alanlara olana talebin her geçen gün artması ve 
gerçekleştirilen faaliyetler itibarıyla rekabetçiliği yüksek olan ürün ve teknolojilere yönelik faaliyetlerin yürütülüyor olması, 
bunun yanı sıra salgın döneminde Teknoparklar ve Ar-Ge Merkezlerine yönelik başta uzaktan çalışma gibi tedbirlerin hızla 
hayata geçirilmesi neticesinde etkilenmenin minimum düzeyde tutulması ve son olarak Teknoparkların kuruluş ve faaliyete 
geçme süreçlerinin doğrudan Bakanlığımız kontrolünde olmayıp yerel dinamiklerin bu aşamalarda belirleyici ve etkin olmaları 
sayılabilir. Faaliyette olan Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısı ile ilgili göstergeleri değerlendirildiğinde; göstergeler Ar-Ge, yenilik 
ekosisteminin güçlenmesine, ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesini artırılması hedefine katkıda bulunmaktadır. 
Göstergeler, kullandığımız agtm.sanayi.gov.tr portalinde kayıtlı bilgilerden alınmaktadır. Faaliyette olan Ar-Ge ve Tasarım 
merkezleri sayısı artış göstermiş olmakla birlikte Covid-19 salgın süreci ve diğer nedenlerden dolayı belge almak için yapılan 
başvuru sayısının azalması ya da faaliyette olan merkezlerin belgelerini kendi talepleriyle iptal ettirmeleri nedeniyle hedeflenen 
yılsonu değerine yakın bir değerde olmak üzere kısmen ulaşılmıştır.  
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Değerlendirme 

 

Benzer şekilde salgın sürecinde yaşanan güçlükler nedeniyle kullanıcı sayısında istenen seviyeye kısmen ulaşılmış olmakla 
birlikte KÜSİP ile ilgili analiz ve tasarım süreci tamamlanmış ve yazılım geliştirme süreçlerine başlanmıştır. Faaliyet kapsamında 
Teknoparklar ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine dair proje bilgilerinin, yetkinliklerin, iletişim bilgilerinin tek bir yerde toplandığı, 
ortaya konan ürün ve hizmetlerin bilgisinin herkesçe ulaşılabilir olmasına yönelik olarak geliştirilen ve KÜSİP ile entegre edilecek 
olan Teknoağ Portalı tamamlanmış, ancak nihai entegrasyon öncesi, kullanıcılar için daha kullanışlı bir tasarıma ulaşılması 
amacıyla bazı Ar-Ge Merkezleri ve Teknoparkların kullanımına test amacıyla açılmış ve kullanıcı testlerine başlanmıştır. Bunun 
yanı sıra KÜSİP ile ilgili olarak; yazılım geliştirme, bakım, veri tabanı, alt yapı ve güvenlik ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 

Önümüzdeki dönemde KÜSİP üzerinde bakım ve yazılım geliştirme faaliyetleri tamamlanacak, Teknoağ Portalı ile ilgili kullanıcı 
testlerine neticesinde alınan geri dönüşler dikkate alınarak, gerekli geliştirmeler ve düzenlemeler yapılacak, yazılım geliştirme 
faaliyetleri tamamlanınca KÜSİP, Teknoağ ve Labs portalı entegrasyonu tamamlanarak kullanıma açılacaktır.  

Yatırımı desteklenen teknolojik ürün sayısı göstergesinin gerçekleşmeleri belirlenen yılsonu hedefleri açısından 
değerlendirildiğinde; performans hedefine % 75 düzeyinde ulaşıldığı görülmektedir. Hedeflenen gösterge rakamına 
ulaşılamamasında işletmenin gönderdiği sonuç raporlarındaki eksikliklerin tamamlatılması süreci ve salgın sebebiyle yerinde 
inceleme ziyaretlerinin zamanında yapılamaması sebep olmuştur. 
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Değerlendirme 

 
2020 yılı için 20 teknolojik ürünün desteklenmesi hedeflenmiş ancak 15 firmanın Ar-Ge ve yenilik projesi sonucunda ortaya 
çıkardığı teknolojik ürünün seri üretimine yönelik makine ve teçhizat desteği sağlanmıştır. Yılsonu 20 hedefi, önceki 
dönemlerde sözleşmesi imzalanmış ve süreci devam eden projelerin sayısı olarak belirlenmiş olup firmalar bu projelere ilişkin 
teknolojik ürün yatırımını gerçekleştirdiklerine ilişkin sonuç raporlarını Bakanlığa sunmuşlardır. Sonuç raporlarının 
incelemelerinin yapılması sürecinde, Bakanlık uzmanı ve proje konusu alanda çalışan bir uzman tarafından yerinde inceleme 
yapılmakta, sonrasında tamamlama belgesi düzenlenmekte ve teknolojik ürüne ilişkin destek ödemesi gerçekleştirilmektedir. 

Rekabetçilik ve yenilik alanında desteklenen ve uygulamaya geçirilen AB eş finansmanlı projesinde, Covid-19 salgınının etkisi 
sebebiyle ihalelerde yaşanan gecikmeler, durdurmalar ve ertelemeler sonucu uygulamaya geçen projelerde sınırlı bir 
gerçekleşme sağlanmıştır. 

Program kapsamında desteklenen projelerin herhangi bir bileşenine (inşaat, inşaatın müşavirliği, mal alımı, hizmet alımı) ait ilk 
sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte proje uygulamaya geçmiş addedilmektedir. “Rekabetçilik ve yenilik alanında desteklenen 
ve uygulamaya geçirilen AB eş finansmanlı proje sayısı” gösterge gerçekleşmelerini etkileyen birçok dışsal unsur bulunmaktadır. 
Bu unsurlar;  

- Proje bileşenlerine ilişkin ihale dosyalarının yararlanıcı kurumlar tarafından zamanında hazırlanması, 
- İhale dosyalarının AB Türkiye Delegasyonu tarafından kabul edilmesi, 
- İhale planında herhangi bir sebeple aksama olmaması, 
- Yararlanıcıların uygun sayıda ve nitelikte ihale değerlendiricisi görevlendirmesi, 
- İhale süreçlerinin öngörüldüğü şekilde ilerlemesi, 
- Sözleşme imza süreçlerinin sorunsuz yerine getirilmesi 
olarak sıralanabilir. 
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Yıl: 2020 

Programın Adı: SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİM VE YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ 

Alt Programın Adı: YATIRIM POTANSİYELİNİN ARTIRILMASI VE YATIRIMLARIN TEŞVİKİ 

Alt Program Hedefi: Yatırım potansiyelinin artırılması ve yatırımların desteklenmesi yoluyla yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili üretimi artırmak 
 

Sıra Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son 
Gerçekleşme  Hedeflenen 

Gösterge 
Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 
1. Üç 
Aylık 

2. Üç 
Aylık 

3. Üç 
Aylık 

4. Üç 
Aylık 

Toplam 
Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 

5. ve 6. Bölge için 
düzenlenen teşvik 
belgelerindeki istihdam 
sayısının toplam teşvik 
belgesi istihdam değeri 
içerisindeki payı 

Yüzde 2019 32 30 30 38,22 30,66 38,38 35,36 35,36 118   
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

2 
Düzenlenen teşvik belgesi 
sayısı 

Adet 2019 5.664 5.000 5.000 2.333 1.899 3.212 3.161 10.605 212   
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

3 
Faiz desteğinden yararlanan 
yatırım teşvik belgesi sayısı 

Adet 2019 2.271 3.006 3.006 1.281 1.377 1.575 1.495 1.495 50 
Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 

4 

İmalat sektörü için 
düzenlenen yatırım teşvik 
belgesi tutarının toplam 
yatırım teşvik belgesi tutarı 
içindeki payı 

Yüzde 2019 50 50 50 58,98 61,38 71,14 59,25 59,25 119   
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

5 
Proje bazlı teşvik sistemi 
kapsamında desteklenen 
proje sayısı 

Adet 2019 7 4 4 0 1 0 3 4 100   
 Hedeflenen 

Değere Ulaşıldı 

6 

Proje bazlı teşvik sistemi 
kapsamında sağlanan 
desteklerin toplam yatırım 
teşvikleri içindeki payı 

Yüzde 2019 8,29 46 46 38,98 51,39 40,10 49,39 49,39 107  
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 
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Sıra Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son 
Gerçekleşme  Hedeflenen 

Gösterge 
Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 
1. Üç 
Aylık 

2. Üç 
Aylık 

3. Üç 
Aylık 

4. Üç 
Aylık 

Toplam 
Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

Gerçekleşme 
Durumu 

7 
Sosyal güvenlik prim 
desteğinden yararlanan 
yatırım teşvik belgesi sayısı 

Adet 2019 4.203 4.663 4.663 3.928 3.776 3.826 3.863 3.863 83  
Hedeflenen 

Değere Kısmen 
Ulaşıldı 

8 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunması (YKTK) 
Anlaşması müzakere sayısı 

Adet 2019 11 6 6 3 2 3 
 

4 
 

12 200  
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

9 
Yerli ve yabancı yatırımcılara 
yönelik gerçekleştirilen 
organizasyon sayısı 

Adet 2019 1 20 20 0 0 0 4 4 20  
Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 

10 

Yüksek ve orta-yüksek 
teknolojili yatırımlar için 
düzenlenen yatırım teşvik 
belgesi tutarının toplam 
yatırım teşvik belgesi tutarı 
içerisindeki payı 

Yüzde 2019 22 27 27 16,18 22,81 18,91 18,59 18,59 69 
Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 

Değerlendirme 

5. ve 6. Bölge için düzenlenen teşvik belgelerindeki istihdam sayısının toplam teşvik belgesi istihdam değeri içerisindeki payı, 

bölgesel gelişmişlik farkının azaltılması amacına uygun olarak sağlanan avantajlı istihdam desteklerinin etkisiyle hedeflenen 

değerin üzerinde gerçekleşmiştir. 

Düzenlenen teşvik belgesi sayısı yılsonu itibarıyla 10.605 olarak gerçekleşmiş olup yıl sonu hedefi olan 5.000 adet yatırım teşvik 

belgesi sayısının ulusal politikaların da katkısıyla aşıldığı görülmektedir. 

Teşvik Belgesi kapsamında sağlanan SGK ve Faiz Desteği bütçe olanakları çerçevesinde belirli dönemlerle kullandırılmakta olup 

yılsonunda hedeflenen sayıya ulaşılamamıştır. Bunda destekten faydalanabilecek belgeler için yapılan başvurusu sayısı 

açısından salgın sürecinin etkili olduğu değerlendirilmektedir. 
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Değerlendirme 

 

İmalat sektöründe gerçekleştirilen yatırımlara sağlanan yüksek oran ve sürelerdeki desteklerle birlikte toplam sabit yatırım 

tutarı içerisindeki oranı hedeflenen değeri aşmıştır. 

Bununla birlikte, ülkemizin kritik ihtiyaçlarını karşılamak, arz güvenliğini sağlamak, dışa bağımlılığını azaltmak, teknolojik 

dönüşümünü sağlamak üzere gerekli olan yatırımların esnek bir model içerisinde proje bazlı olarak desteklenmesi kapsamında 

yatırım projelerinin değerlendirilmesine devam edilmekte olup nakdi desteklerin bu projelerde yoğunlaşması amacı 

çerçevesinde hedeflenen değerin aşıldığı görülmektedir. 

“Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması müzakere sayısı” göstergesi çerçevesinde hedeflenen değer “6” 

olarak belirtilmiş ancak “12” olarak gerçekleşmiştir. Bunun nedeni ise 2020 yılında ülkemizin de üye olduğu enerji sektörüne 

ilişkin çok taraflı bir yatırım anlaşması olan Enerji Şartı Anlaşması’nın yenilenmesi amacıyla yapılan müzakere sayısının 

öngörülenin üzerinde gerçekleşmesidir.  

Türkiye’nin yerli ve uluslararası yatırımcılar için daha cazip bir yatırım yeri haline getirilmesi ile ikili ve çok taraflı ekonomik 

ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere devam edilmektedir. Bu itibarla, gerçekleştirilen müzakere sayısı hedeflenen 

değeri aşmış ancak salgın nedeniyle 2020 yılı içerisinde yapılması öngörülen ve bütçe tahsis edilen organizasyonlar büyük 

oranda gerçekleştirilememiştir. 

Yüksek ve orta-yüksek teknolojili yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgesi tutarının toplam yatırım teşvik belgesi tutarı 

içerisindeki payı istenilen düzeye ulaşmamıştır. Bunda düzenlenen belgelerin teknoloji yoğun sektörlerde beklentinin altında 

gerçekleşmesi etkili olmuştur. 
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 Yıl: 2020 
 Programın Adı: TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU 
 Alt Programın Adı: SANAYİ ÜRÜNLERİ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN GÜVENLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ 

 Alt Program Hedefi: 
 

Uluslararası standartlara uygun, güvenli, güvenilir ve kaliteli sanayi ürünlerinin ve ölçü aletlerinin yer aldığı izlenebilir bir 
piyasanın oluşmasını sağlamak 

 

Sıra Gösterge Adı 
Ölçü 

Birimi 

Son 
Gerçekleşme  Hedeflenen 

Gösterge 
Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 
1. Üç 
Aylık 

2. Üç 
Aylık 

3. Üç 
Aylık 

4. Üç 
Aylık 

Toplam 
Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 
Denetimler kapsamında test 
ve muayene yapılan ürün 
sayısı 

Adet 2019 625 600 600 224 51 130 148 553 92   

Hedeflenen 
Değere 
Kısmen 
Ulaşıldı 

2 
Hazır ambalajlı mamullere 
yönelik gerçekleştirilen 
denetim sayısı 

Adet 2019 4.251 5.424 5.424 378 281 1.612 793 3.064 56 
Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 

3 
Ölçü aletlerine yönelik 
gerçekleştirilen denetim 
sayısı 

Adet 2019 141.431 568.255 568.255 107.168 27.441 85.592 79.220 299.421 53   
Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 

4 
Petrol piyasasına yönelik 
gerçekleştirilen denetim 
sayısı 

Adet 2019 21.780 2.500 2.500 3.790 0 0 0 3.790 152   
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

5 
Test ve muayeneye 
gönderilen ürünlerdeki 
uygunsuzluk oranı 

Yüzde 2019 62 50 50 80 60 58 68 68 116   
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

6 
Üreticilere, ithalatçılara ve 
ihracatçılara yönelik yapılan 
gözetim faaliyeti sayısı 

Adet 2019 116 100 100 124 70 76 117 387 387   
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

Değerlendirme 

 
2020 yılı sonu itibarıyla, il müdürlüklerimiz tarafından 2020 Yılı Muayene ve Denetim Planı kapsamında; “Denetimler kapsamında 
test ve muayene yapılan ürün sayısı” göstergesi çerçevesinde, yıl içinde 553 ürün teste gönderilmiştir. Covid-19 salgını nedeniyle 
özellikle Nisan ve Mayıs aylarında denetimlerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle göstergenin gerçekleşme değerine ulaşılamamış 
olsa da sonraki aylarda yapılan etkili denetimlerle birlikte hedef %92 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 
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Hazır ambalajlı mamullere yönelik olarak yıllık olarak hedeflenen 5.424 adet denetimin yıl boyunca toplam 3.064 adedi 
tamamlanmış ve yıllık performans hedefinin % 56’sı gerçekleştirilmiştir. Hazır ambalajlı mamullere yönelik gerçekleştirilen 
denetim sayısı Program sürecinde ikinci çeyrekten başlayarak tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 salgını nedeniyle denetimler 
durdurulmuş, İl salgın koşulları çerçevesinde mümkün olabilen en etkili biçimde sürdürülmüştür.  

Ölçü ve ölçü aletlerine yönelik olarak yıllık olarak hedeflenen 568.255 adet muayenenin yıl boyunca toplam 299.421 adedi 
tamamlanmış ve yıllık performans hedefinin % 53’ü gerçekleşmiştir. Ölçü Aletlerine Yönelik Gerçekleştirilen Denetim program 
sürecinde ikinci çeyrekten başlayarak tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 salgını nedeniyle denetimler durdurulmuş, İl salgın 
koşulları çerçevesinde mümkün olabilen en etkili biçimde sürdürülmüştür. 

Petrol piyasasına yönelik olarak, Bakanlığımız ile EPDK arasında “Petrol Piyasası ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 
Yapılacak Denetimlere İlişkin İşbirliği Protokolü” adı altındaki protokolün 05.03.2020 tarihi itibariyle EPDK ile karşılıklı olarak 
feshedilmesinden dolayı, anılan tarihten itibaren denetim bilgisi bulunmamaktadır. 2020 yılının ilk çeyreğinde petrol piyasasına 
yönelik toplam 3.790 adet denetim yapılmıştır. Yıllık olarak hedeflenen 2.500 adet denetim, ilk çeyrekte 3.790 adet olarak ve yıllık 
performans hedefinin üzerinde gerçekleştirilmiştir. İlk üç ayda hedeflenen değerin aşılma sebebi ani denetimlerin yanı sıra şikâyet 
üzerine yapılan denetimlerin de gerçekleştirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. 

“Test ve muayeneye gönderilen ürünlerdeki uygunsuzluk oranı” göstergesi çerçevesinde, yıl içinde teste gönderilen ürünlerin 
uygunsuzluk oranı % 68 olmuştur. Hedeflenen oran % 50 olsa da denetimlerde riskli ürünlere ağırlık verilmesi ve denetimlerdeki 
etkinliğin yüksek olması nedeniyle hedef aşılmıştır. 

“Üreticilere, ithalatçılara ve ihracatçılara yönelik yapılan gözetim faaliyeti sayısı” göstergesi çerçevesinde, 2020 yılında, 
Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan ürünlerin teknik mevzuatına ve ürün güvenliği gereklerine uygunluğunu sağlamak için, ilgili 
paydaşlarla işbirliği içerisinde üreticilere, ithalatçılara ve ihracatçılara yönelik bir bilgilendirme ve bilinçlendirme programı 
uygulanmıştır. Planlama döneminde, hedef 100 olarak belirlense de ithalatçılarımızın ve ihracatçılarımızın mevzuat ve uygulamalar 
hakkında bilgilendirilmesi ihtiyacının karşılanması amacıyla gösterge hedefi aşılmıştır. 
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Tablo 45: Performans Göstergesi Sonuçları Formu 

 

Program Alt Program Alt Program Hedefi Performans Göstergesi 
Hedeflenen 

Gösterge 
Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 
Durumu 

BÖLGESEL 
KALKINMA 

BÖLGESEL 
KALKINMANIN 
KOORDİNASYONU 
VE DESTEKLENMESİ 

Bölgesel kalkınmaya 
yönelik planlama 
çalışmaları ile proje ve 
faaliyetlerin merkezi ve 
yerel kurum ve 
kuruluşlarla uyum ve 
bütünlük içinde 
yürütülmesini 
sağlamak, bölgesel 
kalkınmayı 
desteklemek 

Bölgesel kalkınma konusunda yapılan 
araştırma ve analiz sayısı 

1 3 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

Cazibe merkezlerini destekleme 
programı kapsamında tamamlanan 
proje sayısı 

50 52 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

Kalkınma Ajansları tarafından 
uygulanan mali destek programı ve 
güdümlü proje sayısı 

104 108 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 
(SOGEP) kapsamında desteklenen proje 
sayısı 

100 127 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

SANAYİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ, 
ÜRETİM VE 
YATIRIMLARIN 
DESTEKLENMESİ 

SANAYİ 
ALTYAPISININ 
GELİŞTİRİLMESİ 

Sanayi alanında üretim 
ve yatırım ortamının 
oluşumuna, sanayinin 
planlı gelişimine ve 
rekabet gücünü artırıcı 
işbirliklerine destek 
vermek 

Finansal destek sağlanan küme iş planı 
sayısı 

2 4 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

Kredi desteği sağlanarak tamamlanan 
organize sanayi bölgesi projesi sayısı 

6 11 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

Kredi desteği sağlanarak tamamlanan 
sanayi sitesi projesi sayısı 

1 4 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

Organize Sanayi Bölgelerinde kurulacak 
Yenilik Merkezi Sayısı 

0 0 
Hedeflenen 

Değere Ulaşıldı 

Planlı sanayi alanlarının (endüstri 
bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, 
küçük sanayi siteleri) ülke yüzölçümüne 
oranı 

0,16 0,153 
Hedeflenen 

Değere Kısmen 
Ulaşıldı 
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Program Alt Program Alt Program Hedefi Performans Göstergesi 
Hedeflenen 

Gösterge 
Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 
Durumu 

Sanayi sitelerinin gelişim ve dönüşümü 
kapsamında çalışmalarına başlanan 
proje sayısı 

1 2 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

Yatırımcıya tahsise hazır hale getirilen 
endüstri bölgesi sayısı 

3 3 
Hedeflenen 

Değere Ulaşıldı 

Yer seçimi kesinleştirilen yatırım alanı 
(EB/OSB/hazır yatırım alanı) sayısı 

15 21 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

SANAYİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ, 
ÜRETİM VE 
YATIRIMLARIN 
DESTEKLENMESİ 

SANAYİ VE 
VERİMLİLİĞİN 
GELİŞTİRİLMESİ 

Teknolojik odaklı, 
rekabetçi, 
sürdürülebilir, yerli ve 
milli bir sanayi 
yapısının oluşması ve 
ekonominin verimlilik 
esaslarına uygun olarak 
gelişmesine katkı 
sağlayacak uygulama, 
politika ve stratejiler 
geliştirilmesi ve 
bunların ülke 
düzeyinde 
uygulanmasının 
sağlanması 

AB mevzuatının uyumlaştırılma oranı 100 100 
Hedeflenen 

Değere Ulaşıldı 

Denetlenen onaylanmış kuruluş sayısı 30 13 
Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 

Düzenlenen ulusal verimlilik kongresi 
sayısı 

1 0 
Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 

Hazırlanan sektör raporları sayısı 14 14 
Hedeflenen 

Değere Ulaşıldı 

OSB’lerde kurulan üretimi geliştirme 
birimi sayısı 

5 0 
Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 

Reel sektörde dönüşümü ve 
sürdürülebilir verimlilik artışlarını 
sağlamaya yönelik yürütülen araştırma 
sayısı 

3 1 
Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 

Sanayi siciline kaydı yapılan işletme 
sayısı 

7.000 15.164 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 
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Program Alt Program Alt Program Hedefi Performans Göstergesi 
Hedeflenen 

Gösterge 
Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 
Durumu 

Seçilecek sektörlerde değer zinciri 
yaklaşımıyla yapılan tedarik süreçleri 
verimlilik analiz çalışması sayısı 

1 1 
Hedeflenen 

Değere Ulaşıldı 

Teknik servis faaliyetleri kapsamında 
gerçekleştirilen denetim sayısı 

11 4 
Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 

Verimlilik ve sürdürülebilir üretim 
alanında teknik, idari ve finansal 
kapasitenin güçlendirilmesine yönelik 
yürütülen proje sayısı 
 

3 2 
Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 

Yerlileştirilecek ürün sayısı 5 21 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

Yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi 
sayısı 

2 5 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 
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SANAYİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ, 
ÜRETİM VE 
YATIRIMLARIN 
DESTEKLENMESİ 

SANAYİNİN 
GELİŞTİRİLMESİNE 
YÖNELİK BİLİM, 
TEKNOLOJİ VE 
YENİLİK DESTEKLERİ 

Sanayi işbirliği projeleri 
ve sanayiye yönelik Ar-
Ge ve yenilik 
destekleriyle ülkemizin 
bilim, teknoloji ve 
yenilik kapasitesini 
artırmak 

Ar-Ge merkezi ve teknoloji geliştirme 
bölgelerinde desteklenen temel 
bilimler mezunu Ar-Ge personel sayısı 

600 720 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

Desteklenen teknoloji geliştirme 
bölgesi sayısı 

8 14 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

Faaliyette olan Ar-Ge merkezi sayısı 1.300 1.242 
Hedeflenen 

Değere Kısmen 
Ulaşıldı 

Faaliyette olan tasarım merkezi sayısı 400 365 
Hedeflenen 

Değere Kısmen 
Ulaşıldı 

Faaliyette olan teknoloji geliştirme 
bölgesi sayısı 

70 72 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

İlan edilen teknoloji geliştirme bölgesi 
sayısı 

2 3 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

Kamu-üniversite-sanayi işbirliği portalı 
(KÜSİP) kullanıcı sayısı 

13.000 11.266 
Hedeflenen 

Değere Kısmen 
Ulaşıldı 

Rekabetçilik ve yenilik alanında 
desteklenen ve uygulamaya geçirilen 
ab eş finansmanlı proje sayısı 

19 13 
Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 

Teknoloji geliştirme bölgelerinde 
faaliyet gösteren firma sayısı 

6.069 6.282 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

Teknoloji geliştirme bölgelerinde 
gerçekleştirilen toplam satışın bir 
önceki yıldaki toplam satışa göre artış 
oranı 

10 27 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

Yatırımı desteklenen teknolojik ürün 
sayısı 

20 15 
Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 
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SANAYİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ, 
ÜRETİM VE 
YATIRIMLARIN 
DESTEKLENMESİ 

YATIRIM 
POTANSİYELİNİN 
ARTIRILMASI VE 
YATIRIMLARIN 
TEŞVİKİ 

Yatırım potansiyelinin 
artırılması ve 
yatırımların 
desteklenmesi yoluyla 
yüksek katma değerli 
ve yüksek teknolojili 
üretimi artırmak 

5. ve 6. Bölge için düzenlenen teşvik 
belgelerindeki istihdam sayısının 
toplam teşvik belgesi istihdam değeri 
içerisindeki payı 

30 35,36 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

Düzenlenen teşvik belgesi sayısı 5.000 10.605 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

Faiz desteğinden yararlanan yatırım 
teşvik belgesi sayısı 

3.006 1.495 
Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 

İmalat sektörü için düzenlenen yatırım 
teşvik belgesi tutarının toplam yatırım 
teşvik belgesi tutarı içindeki payı 

50 59,25 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında 
desteklenen proje sayısı 

4 4 
Hedeflenen 

Değere Ulaşıldı 

Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında 
sağlanan desteklerin toplam yatırım 
teşvikleri içindeki payı 

46 49,39 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

Sosyal güvenlik prim desteğinden 
yararlanan yatırım teşvik belgesi sayısı 

4.663 3.863 
Hedeflenen 

Değere Kısmen 
Ulaşıldı 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması (YKTK) Anlaşması müzakere 
sayısı 

6 12 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

Yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik 
gerçekleştirilen organizasyon sayısı 

20 4 
Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 

Yüksek ve orta-yüksek teknolojili 
yatırımlar için düzenlenen yatırım 
teşvik belgesi tutarının toplam yatırım 
teşvik belgesi tutarı içerisindeki payı 

27 18,59 
Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 
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TÜKETİCİNİN 
KORUNMASI, 
ÜRÜN VE 
HİZMETLERİN 
GÜVENLİĞİ VE 
STANDARDİZASYO
NU 

SANAYİ ÜRÜNLERİ 
VE ÖLÇÜ 
ALETLERİNİN 
GÜVENLİĞİ VE 
GÜVENİLİRLİĞİ 

Uluslararası 
standartlara uygun, 
güvenli, güvenilir ve 
kaliteli sanayi 
ürünlerinin ve ölçü 
aletlerinin yer aldığı 
izlenebilir bir piyasanın 
oluşmasını sağlamak 

Denetimler kapsamında test ve 
muayene yapılan ürün sayısı 

600 553 
Hedeflenen 

Değere Kısmen 
Ulaşıldı 

Hazır ambalajlı mamullere yönelik 
gerçekleştirilen denetim sayısı 

5.424 3.064 
Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 

Ölçü aletlerine yönelik gerçekleştirilen 
denetim sayısı 

568.255 299.421 
Hedeflenen 

Değere 
Ulaşılamadı 

Petrol piyasasına yönelik 
gerçekleştirilen denetim sayısı 

2.500 3.790 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

Test ve muayeneye gönderilen 
ürünlerdeki uygunsuzluk oranı 

50 68 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 

Üreticilere, ithalatçılara ve ihracatçılara 
yönelik yapılan gözetim faaliyeti sayısı 

100 387 
Hedeflenen 
Değer Aşıldı 
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2020 Yılı Performans Programı Sonuçları 

2019-2021 Dönemi Orta Vadeli Programında yer alan kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip 

etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıracak performans esaslı program 

bütçelemenin hayata geçirileceği hedefi ve 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan 

program bütçeleme sistemine geçiş görevi kapsamında, 2019 yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı Strateji 

ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmalar 

doğrultusunda program bütçeye geçişin ilk adımında Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 

Performans Programlarının Program Bütçe Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve 

Esasların hükümleri gereği; Bakanlığımız 2020 yılı Performans Programı Program Bütçe Esaslarına ve 

Bakanlığımız Program Bütçesi ile belirlenen program sınıflandırmasına uygun olarak hazırlanmıştır. 

Kaynak tahsis ve harcama kararlarının odağında programlar yer almaktadır. Bu nedenle programlar; 

üst politika belgeleri, stratejik plan ve performans programı ile kaynak tahsis kararları arasında bağ 

kurulmasına temel oluşturur. Sonuç odaklı izleme, değerlendirme, raporlama ve yönetsel hesap 

verebilirliğe imkân sağlar. Bu kapsamda performans programı performans esaslı bütçe uygulamasının 

geliştirilmesi amacıyla üst politika belgelerinin, kurumsal stratejik planın bütçe ile bağının etkin bir 

şekilde kurulmasının aracı olarak kullanılacaktır. 

Bakanlığımız Performans Programı kapsamında yer alan alt program hedefleri ile stratejik amaçlar 

arasında ilişki kurularak Kurumsal Stratejik Plan ile bağlantısı kurulmuştur. Program bütçeye geçiş 

çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Bakanlığımız tarafından 

birlikte belirlenen ve e-Bütçe sistemine tanımlanan program amaçları, programın anahtar göstergeleri, 

alt program hedefleri ve performans göstergeleri kullanılmıştır. 

Bakanlığımız 2020 Yılı Performans Programı kapsamında yer alan 6 Alt Programın Performans 

Göstergeleri gerçekleşme durumları incelendiğinde, yılsonunda 6 göstergenin hedefine ulaşıldığı, 26 

göstergede ise hedefinden yüksek gerçekleşme olduğu görülmektedir. 

İzleyen tabloda Bakanlığımız Performans Programı sonuçlarına yer verilmiştir. Alt Program gösterge 

gerçekleşmelerine ilişkin raporlarda ifade edildiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını 

nedeniyle bir kısım göstergeler kapsamında planlanan bazı çalışmalar gerçekleştirilememiştir. Diğer 

taraftan bazı çalışmalara verilen öncelik ve bazı hizmetlerimize olan yoğun talep nedeniyle yıl içerisinde 

hedeflenenden daha yüksek gerçekleşme sağlandığı değerlendirilmiştir. 

 
Tablo 46: 2020 Yılı Performans Programı Sonuçları Tablosu 

Gerçekleşme Oranı-Başarı Değeri Kriteri Adet Oran (%) 

Hedeflenen Değer Aşıldı (%101+) 26 51 

Hedefe Değere Ulaşıldı (%100) 6 12 

Hedeflenen Değere Kısmen Ulaşıldı (%80-%99) 6 12 

Hedeflenen Değere Ulaşılamadı (%0-%79) 13 25 

TOPLAM 51 100 
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 ii. Performans Denetim Sonuçları 

 
İç Denetim 

2020 yılı İç Denetim Programı doğrultusunda aşağıdaki başlıklarda yer verilen denetim ve danışmanlık 

faaliyetleri yürütülmüştür.  

 Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü nezdinde yürütülen “Personel Bilgi Sistemi 
Faaliyetleri”nin Bilgi Teknolojileri Denetimi 

 

 Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen “Taşınır Mal Yönetimi ile Genel Evrak ve 
Arşiv Faaliyetleri”nin Sistem ve Uygunluk Denetimi 

 

 Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülen “Metroloji Uygulaması 
Tamir Ayar İstasyonu /Servis Modülü” nün Sistem ve Bilgi Teknolojileri Denetimi 

 

 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün “Maaş İşlemleri”nin Sistem ve 
Uygunluk Denetimi 

 

 Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Kalkınma Ajanslarında “İç 
Kontrol Sisteminin Kurulması/Uyumlaştırılması” konulu Danışmanlık 

 

 Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü nezdinde yürütülen “Maaş İşlemleri”nin Sistem ve 
Uygunluk Denetimi 

 

 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nezdinde yürütülen “Yazılım Geliştirme ve Bakım Süreçleri 
Kapsamında Yürütülen faaliyetleri”nin Bilgi Teknolojileri Denetimi 

 

 Avrupa Birliği Mali Programları Daire Başkanlığınca (IPA) yürütülen ““Sözleşme Uygulama 
İşlemleri”nin Sistem ve Uygunluk Denetimi 

 

 Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülen “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri”nin Sistem 
ve Uygunluk Denetimi 

 Bakanlığımızın yeniden yapılandırılması sonrasında “İç-Den Sisteminde Yer Alan Denetim 

Alanlarının güncellenmesi” konulu Danışmanlık 

Dış Denetim 

Bakanlığımız 2019 yılı hesapları 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca Sayıştay Başkanlığı tarafından 

denetlenmiştir. Bakanlığımızın 2020 yılı hesaplarının Sayıştay Başkanlığınca denetimi devam ettiğinden 

henüz Bakanlığımıza intikal etmiş bir denetim raporu bulunmamaktadır. 

B.3. Stratejik Planın Değerlendirilmesi 

Kurumsal Stratejik Plan izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine 
getirilmesine yönelik yapılacak iş ve işlemler 05.04.2018 tarihli Genelge ile düzenlenmiştir. Genelge 
kapsamında, Plan dönemi içerisinde üretilen bilgiler Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleşen 
izleme ve değerlendirme faaliyetleri aracılığıyla raporlanarak kayıt altına alınmaktadır.  

Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan “Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu” 
kullanılarak hazırlanan “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme 
Tabloları”na aşağıda yer verilmiştir. 
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Tablo 47: Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları (2020 Yılı) 
 

SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

Stratejik Amaç: 
2 AR-GE VE YENİLİK KAPASİTEMİZİ GELİŞTİREREK ÜLKEMİZİ YÜKSEK TEKNOLOJİ ALANLARINDA KÜRESEL ÖLÇEKTE 
REKABETÇİ BİR KONUMA YÜKSELTMEK 

Stratejik Hedef: 
2.1 Teknoloji standartlarının gelişimine aktif katılım sağlanacak; teknoloji üretiminde sertifikasyon ve test ihtiyacı tespit 
edilerek uluslararası boyutta rekabetçi bir altyapı oluşturulacaktır. 

Hedef Performansı: 87,50 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

Hedefe ilişkin sapmada Covid-19 salgın süreci doğrudan rol oynamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

Hedefin revize edilerek makul bir seviyeye çekilmesi ve hedefin karşılanması için teşviklerin pandemi sürecine uygun olarak 
dizayn edilmesi hedefe ilişkin alınacak uygun önlemlerdir. 

Sorumlu Birim: Sanayi Genel Müdürlüğü  

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

2.1.1 Laboratuvar ve 
Araştırma Altyapısı 
Portalında (LABS) test 
ve cihaz girişi yapan 
laboratuvar sayısının 
portaldaki tüm kayıtlı 
laboratuvarlar sayısına 
oranı (%) 

100 0 40 35 87,50 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Yaşanan pandemi süreci portal kullanımının yaygınlaşmasını azaltmıştır. 

Etkililik 
Pandemi süreci nedeni ile istenilen giriş seviyesine ulaşılamamış olup süreç nedeni ile hedef ve göstergelerin güncellenmesi 
gerekebilecektir. 

Etkinlik 
Herhangi bir maliyet değişikliği oluşmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergesi için pandemi durumu göze alınarak ileride değişiklikler yapmak gerekebilecektir. 

Stratejik Amaç: 
4 NİTELİKLİ TEKNOLOJİ ÜRETEN YENİLİKÇİ GİRİŞİMLERİN SAYISININ HIZLI BİR ŞEKİLDE ARTMASINI VE GİRİŞİMLERİN KÜRESEL 
PAZARLARA ENTEGRE OLARAK YÜKSEK DEĞERLERE ULAŞMASINI SAĞLAMAK; BUNUN İÇİN GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ 
DÜNYA GENELİNDE BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK 

Stratejik Hedef: 
4.1 Öncelikli sektörlerde yerli üretimin arttırılması amacıyla kamu alımları sistemi kaldıraç oluşturacak şekilde 
kullanılacaktır. 

Hedef Performansı: 32,38 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

İhalelerin SİP uygulamasına tabi olarak gerçekleştirilmesine ve ihalelerin açılmasına ilişkin karar yetkisi ihaleyi açacak ilgili 
kamu idaresine aittir. Bu kapsamda, ilgili kamu idarelerinin bütçe ve takvim planlamaları ile Covid-19 salgınının etkileri 
doğrultusunda, 2020 yılı içerisinde SİP uygulamasına tabi olarak 1 adet ihale açılmış ve bugüne kadar açılan toplam ihale 
sayısı 5'e ulaşmıştır. Covid-19 salgınının etkileri doğrultusunda, kamu idareleri ve özel sektörde uygulanan esnek çalışma 
uygulamasına da bağlı olarak, 2020 yılı içerisinde 13 adet bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiş ve icra edilen toplantı 
sayısı 56'ya ulaşmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

Gerek Covid-19 salgınının etkilerinin azalması gerekse ilgili kamu idarelerinin bütçe ve takvim planlamalarının 
netleşmesini müteakip, söz konusu ihalelerin 2021 yılı içerisinde açılması ve SİP uygulamasına tabi olarak gerçekleştirilen 
ihale sayısının hedeflenen değere ulaşması beklenmektedir. 
Covid-19 salgınının etkilerinin azalması ile birlikte, gerek kamu idareleri gerekse özel sektör ile gerçekleştirilen 
bilgilendirme toplantısı sayısının hedeflenen değere ulaşması beklenmektedir. 

Sorumlu Birim: Sanayi Genel Müdürlüğü  
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

4.1.1 Yenilik, 
yerlileştirme veya 
teknoloji transferi 
içeren kamu 
alımlarında Sanayi 
İşbirliği Projeleri (SİP) 
uygulamasına tabi 
olarak açılan ihale 
sayısı (K) 

60 4 7 5 33,33 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.  

Etkililik 

Yenilik, yerlileştirme veya teknoloji transferi içeren kamu alımlarında SİP uygulamasına tabi olarak açılan ihale sayısının 
2020 yılı sonu itibarıyla 7'ye ulaşması hedeflenmiştir. Ancak, ihalelerin SİP uygulamasına tabi olarak gerçekleştirilmesine ve 
ihalelerin açılmasına ilişkin karar yetkisinin ihaleyi açacak ilgili kamu idaresine ait olması nedeniyle, ilgili kamu idarelerinin 
bütçe ve takvim planlamaları ile Covid-19 salgınının etkileri doğrultusunda, 2020 yılı içerisinde SİP uygulamasına tabi olarak 
sadece 1 adet ihale açılmış ve bugüne kadar açılan toplam ihale sayısı 5'e ulaşmıştır.  
Diğer taraftan, hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin 
güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde en önemli risk; yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferi içeren kamu 
alımlarının SİP uygulamasına tabi olarak gerçekleştirilmesine dair yasal bir zorunluluğun bulunmaması ve ihalenin SİP 
uygulamasına tabi olarak gerçekleştirilmesine dair karar yetkisinin ihtiyaç sahibi kamu idarelerinde olmasıdır. Bu riski 
ortadan kaldırmak için belirlenecek ürün gruplarına ilişkin yenilik, yerlileşme veya teknoloji transferi içeren ihalelerde SİP 
uygulamasının zorunlu hale getirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 



 

204 

 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

4.1.2 Kamu alımları, 
yerli malı uygulaması 
ve SİP hakkında kamu 
kurumları ve özel 
sektöre yönelik olarak 
düzenlenen farkındalık 
ve bilgilendirme 
faaliyeti sayısı (K) 

40 43 85 56 30,95 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.  

Etkililik 

Kamu alımları, yerli malı uygulaması ve SİP hakkında kamu kurumları ve özel sektöre yönelik olarak düzenlenen farkındalık 
ve bilgilendirme faaliyeti sayısının 2020 yılı sonu itibarıyla 85'e ulaşması hedeflenmiştir. Ancak, Covid-19 salgınının etkileri 
doğrultusunda, kamu idareleri ve özel sektörde uygulanan esnek çalışma uygulamasına da bağlı olarak, 2020 yılı içerisinde 
13 adet bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiş ve icra edilen toplantı sayısı 56'ya ulaşmıştır. Diğer taraftan, hedeflenen 
değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır. 

Etkinlik 
Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde en önemli risk Covid-19 salgınıdır. Bu riskin etkilerini ortadan kaldırmak 
için uzaktan erişimli toplantı uygulamalarının artırılması planlanmaktadır. 

Stratejik Amaç: 
6 ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN, GÜVENLİ, GÜVENİLİR VE KALİTELİ SANAYİ ÜRÜNLERİNİN VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN 
YER ALDIĞI, İZLENEBİLİR BİR PİYASANIN OLUŞMASINI SAĞLAMAK 

Stratejik Hedef: 
6.1 Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemelerin uyumlaştırılması, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının denetimlerinin 
yapılması, belgelendirme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve takip edilmesi sağlanacaktır. 
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Hedef Performansı: 71,50 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

Covid-19 salgını sebebiyle denetim süreçlerinin olumsuz etkilenmesi. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

Teknik servis denetim ve değerlendirmelerinin olağanüstü durumlarda bilişim teknolojileri kullanılarak uzaktan 
yürütülebilmesine ilişkin Teknik Servislere Dair Tebliğ (SGM 2016/17)'de değişiklik yapılmıştır. Onaylanmış Kuruluş 
denetimleri ile ilgili olarak, SVGM:2019/7 Tebliğinde değişiklik yapılarak çevirim içi denetimler yapılmaya başlanmıştır. 

Sorumlu Birim: Sanayi Genel Müdürlüğü  

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

6.1.1 Denetlenen 
onaylanmış kuruluş 
oranı (%) 

25 100 100 50 50 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Covid-19 salgın sürecinden ötürü planlanan denetimler yapılamamıştır. 

Etkililik 
Covid-19 salgın sürecinden ötürü hedeflenen performans değerlerine ulaşılamamıştır. 

Etkinlik 
Covid-19 salgın sürecinden ötürü planlanan hedeflere ulaşılamadığı için ek maliyet ortaya çıkmamıştır. Bununla birlikte 
çevirim içi denetimler için lisanslı program alınmasına ihtiyaç duyulabilecektir. 

Sürdürülebilirlik 
Covid-19 salgın süreci yerinde denetimleri etkilemiş olup mevzuat değişikliğine gidilerek çevirim içi denetimlere 
başlanmıştır. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

6.1.2 Denetlenen 
teknik servis oranı (%) 

25 100 100 36 36 



 

206 

 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede Covid-19 salgını sebebiyle değişiklikler meydana gelmiştir.  

Etkililik 
Performans göstergesinde ulaşılmak istenen değerlere ulaşılamamıştır. Performans göstergesi  %36 oranında 
gerçekleşmiştir.  

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Bununla birlikte Covid-19 
salgını sebebiyle süreçlerde aksamalar meydana gelmiştir. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde, Covid-19 küresel salgının seyrine ve uzaktan denetim uygulamalarına 
muvaffakiyetine bağlı olarak risk bulunmaktadır. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

6.1.3 AB mevzuatının 
uyumlaştırılma oranı 
(%) 

25 100 100 100 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.  

Etkililik 
Performans göstergesinde hedeflenen değere ulaşılmıştır. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen herhangi bir maliyet ile karşılaşılmamıştır. 

Sürdürülebilirlik - 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

6.1.4 Sanayi sicil 
belgelendirme 
işlemlerinin 
tamamlanma oranı (%) 

25 100 100 100 100 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı olmamıştır. 

Etkililik 
Performans göstergesinde hedeflenen değere ulaşılmıştır. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülemeyen herhangi bir maliyet ile karşılaşılmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Sanayi siciline uygulamasının istenilen seviyede başarıya ulaşmasında hem ilgili merkez birimin hem de taşra teşkilatının 
altyapısının (personel ve teknik altyapı) geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

 

MİLLİ TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Stratejik Amaç: 
1 MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN SANAYİNİN TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAMAK, YENİLİKÇİLİK 
VE TASARIM KAPASİTESİNİ ARTIRARAK NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRMEK  

Stratejik Hedef: 
1.1 Dijitalleşme ile gelen yeni dönemin gerekliliklerine uygun yetkinliklerin belirlenmesi, eğitim modellerinin 
dönüştürülmesi ve sürdürülebilir ilerleme için toplum genelinde yetkinlik gelişimi sağlanacaktır. 

Hedef Performansı: 100 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

- 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

- 

Sorumlu Birim: Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

1.1.1 TEKNOFEST 
Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivalinin 
gerçekleştirilmesi (K) 

50 1 2 2 100 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

2020 yılı başından itibaren Covid-19 salgını sebebiyle dünyada her alanda meydana gelen değişimler sebebiyle sahip 
olduğumuz insan kaynağı potansiyelinin yeni dünyanın ihtiyacı olan yetkinliklere göre yetiştirilmesinin önemi bir kez daha 
ortaya çıkmıştır. Özellikle insan-makine etkileşimi, analitik düşünme kabiliyeti ve takım çalışmasına yatkınlık gibi 
yetkinliklerin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Etkililik 
Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Pandemi koşulları çerçevesinde 2020 yılında da Teknofest Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali gerçekleştirilmiş ve ülkemizin ihtiyacı olan yerli ve milli teknolojinin üretilmesinde rol oynayacak 
gençlerimizin ve mezunlarımızın süreçte yer almaları sağlanmıştır. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Bakanlığımız himayelerinde geleneksel olarak her yıl Eylül ayında 
gerçekleştirilecektir. Kurumsal, yasal unsurlar açısından bir risk bulunmamakla birlikte, pandemi koşullarındaki 
ağırlaşmanın festivale katılımı düşürmesi öngörülmektedir. 

Stratejik Hedef: 1.2 Açık kaynak yazılım ekosistemi geliştirilerek yazılımcı sayısının artırılması için kaldıraç olarak kullanılacaktır. 

Hedef Performansı: 100 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

- 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

- 

Sorumlu Birim: Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

1.2.2 Aktif yazılım 
geliştirici sayısı (bin 
kişi) (K) 

50 140 143 143 100 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Özellikle son 10 yılda teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte, pandeminin de küresel ekonomide yarattığı zincirleme etki 
ile yazılım sektörü stratejik bir sektör haline gelmiştir. Bu noktada yazılım geliştiricilerin yetiştirilmesi için hızla hayata 
geçirilebilir ve yaygınlaştırılabilir, yenilikçi ve herkese açık bir yazılım eğitim modeli kapsamında yapılan çalışmalar var olan 
ihtiyacı gidermeye yöneliktir. 

Etkililik 

Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 2020 yılı için Stratejik Plan hedeflerinde yer alan yazılımcı sayısına ulaşılmış 
olduğu TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Dermeği) verilerinde de ortaya konulmaktır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar,  
Bakanlığımızın 2023 Stratejisinde yer alan Türkiye'de açık kaynak yazılım ekosisteminin oluşturulması, yazılımcı sayısının 
artırılması ve ihraç edilebilir yazılım ürünleri geliştirilmesi hedeflerine katkı sağlamaktadır.  

Etkinlik Öngörülemeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Aktif yazılım geliştiricilerin yetiştirilmesi çalışmaları Bakanlığımızın da paydaşı olduğu Türkiye Açık Kaynak Platformu çatısı 
altında sürdürülmekte olup kurumsal ve yasal risk görülmemekle birlikte, pandemi koşullarının ağırlaşmasının risk unsuru 
oluşturacağı değerlendirilmektedir.  

Stratejik Hedef: 
1.3 Sanayinin dijital dönüşümü sürecinde sürdürülebilirliğin sağlanması ve dijital dönüşümün hızlandırılması yoluyla imalat 
sanayinin rekabet gücü artırılacaktır. 

Hedef Performansı: 100 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

- 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

- 

Sorumlu Birim: Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

1.3.1 Dijital dönüşüm 
desteği verilen firma 
sayısı (K) 

60 0 300 396 100 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Dijital dönüşümün hızlandırılması yoluyla sektörlerde verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması için uygulanacak dijital 
dönüşüm projeleri ile dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yerli ürün ve sistemlerin geliştirilmesi ve bu ürün ve 
sistemlerde rekabetçiliğin sağlanmasına yönelik projelerin desteklenmesi sağlanmaktadır. Bu doğrultuda 396 işletmeye 
dijitalleşme desteği verilmiştir.  

Etkililik 
Performans göstergesi değerine ulaşılmış olup hedefin üstünde rakamlara ulaşılmıştır. Dijital dönüşüm desteği; On Birinci 
Kalkınma Planı, Rekabetçi Üretim ve Verimlilik konusu altındaki 2.2.1.1.6. Dijital Dönüşüm başlığı altındaki politikaların 
uygulanmasına destek vermektedir. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Dijital dönüşüm konusunda farklı kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen destek programları ile mükerrerlik yaratması ve 
sanayinin dijital dönüşüm ihtiyaçlarının karşılanamaması risklerine karşılık güncel gelişmeler takip edilmektedir.  

Stratejik Amaç: 
2 AR-GE VE YENİLİK KAPASİTEMİZİ GELİŞTİREREK ÜLKEMİZİ YÜKSEK TEKNOLOJİ ALANLARINDA KÜRESEL ÖLÇEKTE 
REKABETÇİ BİR KONUMA YÜKSELTMEK 

Stratejik Hedef: 2.2 Bilimsel alanlarda ileri çalışmaların yapılması ve bunların küresel boyutta değer üretmesi sağlanacaktır. 

Hedef Performansı: 100 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

- 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

- 

Sorumlu Birim: Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü 
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

2.2.1 Antarktika’ya 
yapılan sefer sayısı (K) 

40 3 4 4 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
2020'nin ilk aylarında gerçekleştirilen sefer sonrasında Covid-19 salgının ortaya çıkışı ile 2021 yılında yapılması planlanan 
seferin iptal edileceği öngörülmektedir. 

Etkililik Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Covid-19 salgının devam etme ihtimali hedefin gerçekleştirilmesine ilişkin en büyük risk unsurudur. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

2.2.2 Ulusal Kutup 
Bilimleri Çalıştayı (K) 

40 3 4 4 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
2020'nin ilk aylarında gerçekleştirilen sefer sonrasında Covid-19 salgının ortaya çıkışı ile 2021 yılında yapılması planlanan 
çalıştayın iptal edileceği öngörülmektedir. 

Etkililik Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Covid-19 salgının uzun yıllar devam etme ihtimali hedefin gerçekleştirilememesine ilişkin en büyük risk unsurudur.  



 

212 

 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

2.2.3 6550 sayılı Kanun 
kapsamında yeterlik 
almış araştırma 
altyapılarında 
yürütülen uluslararası 
boyutlu aktif proje 
sayısı 

20 34 36 44 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Covid-19 salgınına rağmen hedefin üstünde performans sergilenmiştir. 

Etkililik Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Covid-19 salgının devam etme ihtimali hedefe ilişkin en büyük risk unsurudur. Yurtdışı ile etkileşimin azalma riski hedefe 
ulaşılmasını zorlaştırabilecektir. Çevrimiçi etkileşimlere ağırlık verilmesinin bu riski hafifletebileceği değerlendirilmektedir. 

Stratejik Amaç: 
4 NİTELİKLİ TEKNOLOJİ ÜRETEN YENİLİKÇİ GİRİŞİMLERİN SAYISININ HIZLI BİR ŞEKİLDE ARTMASINI VE GİRİŞİMLERİN KÜRESEL 
PAZARLARA ENTEGRE OLARAK YÜKSEK DEĞERLERE ULAŞMASINI SAĞLAMAK; BUNUN İÇİN GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ 
DÜNYA GENELİNDE BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK 

Stratejik Hedef: 
4.2 Girişimcilik ekosisteminin yetenek kapasitesi, işbirliği mekanizmaları, katılım sermayesi, giriş kolaylığı, küresel 
ekosisteme entegrasyon gibi bakımlardan bütüncül olarak olgunlaşması sağlanacaktır. 

Hedef Performansı: 100 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

- 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

- 

Sorumlu Birim: Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü 
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

4.2.1 Teknoloji tabanlı 
şirketlere yapılan 
yatırım tutarı (milyon 
TL) 

50 500 750 1.250 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Bu hedef yıllık yatırım tutarı olarak izlenmektedir.  

Etkililik 
Gerçekleşmenin hedefin üstünde olduğu gözlenmektedir. Covid-19 salgınına rağmen 2020 yılında girişim yatırımları 1,25 
milyar TL'ye ulaşılmıştır. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Bu hedefe ulaşmak için ülkemizde girişim sermayesi yatırımlarının artırılması gerekmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
olarak 2020 yılı içinde teknoloji ve inovasyon tabanlı girişimlere sermaye desteği sağlamak amacıyla Türkiye Kalkınma Fonu 
altında bir alt fon olarak kurulan Teknoloji ve İnovasyon Fonu'na ana yatırımcı olunmuştur. Bu fon aracılığıyla ülkemizde 
teknoloji tabanlı girişimlere yapılan yatırım tutarının artırılmasına katkı sağlanacaktır. Bakanlığımızın fona toplam kaynak 
taahhütü 350 milyon TL'dir. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

4.2.2 1 milyar USD 
değerlemeye ulaşan 
girişim sayısı (K) 

50 0 1 1 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
2020 yılı içinde ilk Turcorn (Türk unicorn-1 milyar $ değerlemeye ulaşan Türk girişimi), Zynga'nın Peak Games'i 1,8 milyar $ 
değerleme ile satın alması ile ortaya çıkmıştır. 

Etkililik 
Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. İlk Turcorn'un ardından hızlı bir şekilde yeni Turcorn'ların ortaya çıkması 
beklenmektedir. 
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Etkinlik Öngörülemeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

 
Bu hedefe ulaşmak için Bakanlığımız tarafından Turcorn Adayları Destek Programı tasarlanmaktadır. Bu kapsamda, Turcorn 
olma potansiyeline sahip adayların belirlenerek, terzi işi (tailor-made) destek mekanizmaları ile ölçeklenmeleri, küresel 
pazarlara açılmaları ve bu sayede Turcorn’lara dönüşmelerini desteklemek amaçlanmıştır. Turcorn Adayları Destek 
Programı bünyesinde küresel iddiası olan girişimlere firma özelinde ihtiyaçlarına yönelik destekler verilmesi 
planlanmaktadır. Turcorn adaylarının belirlenmesine yönelik yöntem önerisi ve programın yürütülmesi için kurulacak 
Turcorn İstişare Kurulu için çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda ayrıca dünya örnekleri de incelenmekte, Türkiye 
Girişimcilik Ekosistemi dinamiklerine uygun olarak bir model geliştirilmektedir. Turcorn Adayları Destek Programının 2021 
yılı içinde hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 
 

 

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

Stratejik Amaç: 
3 SANAYİ VE TEKNOLOJİ ALANLARINDA POLİTİKA, STRATEJİ, PLAN, PROGRAM VE PROJELER GELİŞTİRMEK, UYGULAMAK; 
VERİ ANALİZLERİ VE ARAŞTIRMALAR YOLUYLA BU ALANLARDAKİ GELİŞMELERİ İZLEMEK VE YÖNLENDİRMEK  

Stratejik Hedef: 3.1 Sanayi ve teknoloji alanlarında politika, program ve stratejiler geliştirilecek; araştırma ve analizler yapılacaktır. 

Hedef Performansı: 58,33 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

- 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

- 

Sorumlu Birim: Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü  
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

3.1.1 Öncelikli 
sektörler ve odak 
teknoloji alanlarında 
hazırlanan strateji / yol 
haritası belgesi sayısı 
(K) 

40 1 7 3 33,33 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Hizmet alımı yoluyla 6 başlıkta yol haritası çalışmaları yürütülmüş olup "5G ve Ötesi Teknolojiler ile Bağlantılı Yaşam Yol 
Haritası" ve "Mobilite Arac ve Teknolojileri Strateji Yol Haritası" başlıklarında hazırlıklar tamamlanmıştır. Diğer 4 belgenin 
hazırlıklarının da 2021 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir. 

Etkililik 

Tamamlanması planlanan 6 belgeden 2'sinin hazırlıkları belirtilen dönemde tamamlanmıştır. Diğer 4'ü içinse tamamlanma 
aşamasına gelinmiştir. Bu gösterge altındaki çalışmalar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Kalkınma planları ile uyumlu 
olarak, sanayiye yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturmak, … sanayileşme politikaları çerçevesinde yerli üretimin 
ve teknoloji kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri arasında eşgüdümü tesis etmek,” 
görevine doğrudan hizmet etmektedir. 

Etkinlik Maliyet öngörülerinde bir değişiklik bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
Çoğunlukla hizmet alımı gerektiren çalışmalar olması nedeniyle, hizmet sağlayıcıdan kaynaklı olarak iş tamamlama 
süresinde gecikmeler söz konusu olabilmektedir. Bu riski asgari düzeye çekmek yönünde düzenlemelere, hizmet 
sözleşmelerinde yer verilmektedir.  
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

3.1.2 Sanayi ve 
teknoloji alanlarındaki 
verimlilik düzeylerinin 
değişimini takip etmek 
üzere gerçekleştirilen 
analiz veya araştırma 
sayısı  (K) 

15 3 4 3 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Bu amaca yönelik olarak hazırlanan ve 2020 yılı Yatırım Programında yer alan Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Haritalarının 
Hazırlanması Projesi pandemi nedeniyle hayata geçirilememiştir. Proje 2021 yılında yürütülecektir.  

Etkililik 
Bu amaca yönelik olarak hazırlanan ve 2020 yılı Yatırım Programında yer alan Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Haritalarının 
Hazırlanması Projesi pandemi nedeniyle hayata geçirilememiştir. Proje 2021 yılında yürütülecektir.  

Etkinlik Maliyet öngörülerinde bir değişiklik söz konusu değildir. 

Sürdürülebilirlik 
Saha çalışmasına dayalı olarak yürütülecek araştırmanın gerçekleşmesi açısından Covid-19 salgını koşullarının büyük ölçüde 
ortadan kalkması beklenmektedir. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

3.1.4 Sektörel ve 
bölgesel riskleri tespit 
etmek ve gerekli 
atılacak adımları 
belirlemek üzere 
gerçekleştirilen 
sistematik analiz sayısı  
(K) 

15 0 50 50 100 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
“Üretimde Sektörel ve Bölgesel Risklerin Erken Tespiti” analiz çalışmasında Girişimci Bilgi Sistemi veri tabanından girişim 
verileri çekilerek çok boyutlu risklerin tespiti gerçekleştirilmiştir. 

Etkililik PG değerlerine ulaşılmıştır. 

Etkinlik Maliyet öngörülerinde bir değişiklik söz konusu değildir. 

Sürdürülebilirlik Veri temininde sorun yaşanmadığı takdirde, çalışmalar planlandığı şekilde sürdürülecektir. 

Stratejik Hedef: 
3.2 Sanayide sistematik ve sürdürülebilir verimlilik artışlarının sağlanmasına yönelik projeler geliştirilip uygulanacak; 
verimlilik alanındaki uluslararası iş birlikleri güçlendirilecektir. 

Hedef Performansı: 81,25 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

-- 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

- 

Sorumlu Birim: Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü  

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

3.2.1 Faaliyete geçen 
Yetkinlik ve Dijital 
Dönüşüm Merkezi 
(Model Fabrika) Sayısı  
(K) 

30 2 7 7 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Konya, Kayseri, İzmir, Mersin ve Gaziantep Model fabrikalar 2020 yılı içerisinde faaliyete hazır hale gelmiştir. 

Etkililik Model Fabrika kurulum ve ülke sathında yaygınlaştırma çalışmaları, planlandığı şekliyle devam etmektedir. 

Etkinlik Maliyet öngörülerinde bir değişiklik söz konusu değildir. 

Sürdürülebilirlik 
Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan fiziksel engellerin yaratabileceği aksaklıklar ve hizmet alım süreçlerinde yaşanabilecek 
sorunlar, kimi gecikmelere yol açabilecektir.  
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

3.2.2 Sanayide enerji 
verimliliğini artıracak 
şekilde, motor 
dönüşümünü 
gerçekleştiren firma 
sayısı  (K) 

25 0 20 5 25 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Proje kapsamında yer alan 7 OSB'de belirlenen firmaların tamamının etüt çalışmaları tamamlanmış, 5 adet firmada motor 
değişimi gerçekleştirilmiştir. 

Etkililik 
PG hedefine %25 düzeyinde ulaşılmıştır. Bu durumun, Covid-19 salgını koşulları nedeniyle firmaların yatırımlarını kesme ve 
harcamalarını düşürme eğilimiyle ilişkili olduğu değerlendirilmektedir. 

Etkinlik Maliyet öngörülerinde bir değişiklik söz konusu değildir. 

Sürdürülebilirlik Pandemi nedeniyle oluşan kriz koşullarının kalkması, hedeflenen değerlere ulaşılmasına ortam sağlayacaktır. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

3.2.4 AVT 
etkinliklerine (uzaktan 
ve/veya yerinde) 
katılan firma sayısı (K) 

15 0 8 30 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 2020 yılında düzenlenen etkinliklere 30 kurum kuruluştan 200’ü aşkın kişi katılım sağlamıştır. 

Etkililik PG hedef değerlerine ulaşılmıştır. 

Etkinlik Maliyet öngörülerinde bir değişiklik söz konusu değildir. 

Sürdürülebilirlik Firma katılımlarının benzer düzeyde devam etmesi öngörülmektedir. 
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Stratejik Hedef: 
3.3 Girişimci Bilgi Sistemi, resmî istatistikler, etki analizleri ve performans endeksleriyle sanayi ve teknoloji alanlarında 
izlenebilirlik artırılacaktır. 

Hedef Performansı: 97,02 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

-- 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

- 

Sorumlu Birim: Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü  

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

3.3.1 Verimlilik ve 
sürdürülebilir üretim 
konularında 
hesaplanan istatistik 
ve gösterge sayısı 

15 8 16 16 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planlandığı şekilde Üç Aylık İstatistikler (2 adet); Yıllık İstatistikler (2 adet); Ölçeğe Göre İstatistikler (4 adet) yayımlanmıştır. 

Etkililik PG hedef değerlerine ulaşılmıştır. 

Etkinlik Maliyet öngörülerinde bir değişiklik söz konusu değildir. 

Sürdürülebilirlik Veri temininde aksaklık yaşanmadığı sürece, çalışmalar planlandığı şekilde devam edecektir. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

3.3.2 Hazırlanan etki 
analizi rapor sayısı (K) 

20 3 5 5 100 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
"Farklı Kurumlar Tarafından Yürütülen Tasarım Desteklerinin Etki Analizi" ve "OSB Politika ve Uygulamalarının Etkisinin 
Değerlendirilmesi Pilot Projesi" tamamlanmıştır. 

Etkililik PG hedef değerlerine ulaşılmıştır. 

Etkinlik Maliyet öngörülerinde bir değişiklik söz konusu değildir. 

Sürdürülebilirlik Veri temininde aksaklıklar yaşanmadığı koşulda, çalışmalar planlandığı şekliyle devam edecektir. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

3.3.3 Hazırlanan 
performans endeksi 
sayısı (K) 

15 2 5 5 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi; Tasarım Merkezleri Performans 
Endeksi hazırlanmıştır. 

Etkililik PG hedef değerlerine ulaşılmıştır. 

Etkinlik Maliyet öngörülerinde bir değişiklik söz konusu değildir. 

Sürdürülebilirlik Veri temininde aksaklıklar yaşanmadığı koşulda, çalışmalar planlandığı gibi sürdürülecektir. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

3.3.4 Girişimci Bilgi 
Sistemi için temin 
edilen verilerin yıllık 
entegrasyon sayısı 

40 1 1 1 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik GBS 2020 yılı entegrasyonu tamamlanarak yıllık hedefe ulaşılmıştır. 

Etkililik PG hedef değerlerine ulaşılmıştır. 
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Etkinlik Maliyet öngörülerinde bir değişiklik söz konusu değildir. 

Sürdürülebilirlik 
Protokole taraf kurumlardan veri akışında aksaklıklar olmadığı sürece, güncelleme çalışmaları planlandığı şekilde 
yürütülecektir. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

3.3.5 Çalışma ve 
Araştırma Merkezi’nin 
kullanım sayısı 

10 1.000 1.200 842 70,16 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Girişimci Bilgi Sistemi mikro verileri ile çalışma yapan Bakanlık içi ve dışı araştırmacılar Çalışma ve Araştırma Merkezini 
kullanmaktadır. 2020 yılı toplam kullanım sayısı 842 olarak kayıtlara geçmiştir.  

Etkililik Rakamın beklenenden az olması pandemi nedeniyle kapasitenin tam kullanılamamış olmasındandır.  

Etkinlik Maliyet öngörülerinde bir değişiklik söz konusu değildir. 

Sürdürülebilirlik Pandemi koşulları ortadan kalktığında, hedeflenen değerlere ulaşılacağı öngörülmektedir. 

Stratejik Hedef: 3.4 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı etkinliği artırılarak yaygınlaştırılacaktır. 

Hedef Performansı: 75,00 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

- 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

- 

Sorumlu Birim: Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü  
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

3.4.1 Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi 
Programı kapsamında 
açılan çağrı sayısı (K) 

50 0 2 1 50 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Hamle Programının ilk çağrısına Makine Sektörü kapsamında çıkılmıştır. Çağrı planı doğrultusunda oluşturulan çağrı takvimi 
uyarınca 2020 yılı boyunca Makine Sektörü çağrı süreci yürütülmüştür. 

Etkililik Çalışmalar, çağrı takvimi uyarınca gerçekleşmektedir. 

Etkinlik Maliyet öngörülerinde bir değişiklik söz konusu değildir. 

Sürdürülebilirlik Covid-19 salgını gibi olağanüstü koşullar oluşmadığı durumda, çağrı takvimi uyarınca çalışmalar yürütülecektir. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

3.4.2 Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi 
Programı kapsamında 
açılan çağrılara kesin 
başvuru yapan firma 
sayısı (K) 
 

50 0 52 65 100 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Makine Sektörü Çağrısında, 151 ön başvurusu onaylanan başvurudan 65’i kesin başvurusunu tamamlamış ve ilgili mevzuat 
uyarınca bu projelere Bağımsız Danışmanlık Firması atanmıştır. 65 firmadan 13’ü sürece ilişkin eksiklikleri nedeniyle 
değerlendirme dışında bırakılmış ve geriye kalan 52 adet proje Komite değerlendirmesine sunulmaya hak kazanmıştır.   

Etkililik PG hedef değerlerine ulaşılmıştır. 

Etkinlik Maliyet öngörülerinde bir değişiklik söz konusu değildir. 

Sürdürülebilirlik Çağrılara başvuruda bulunan firmaların sayılarının zaman içinde artış göstermesi öngörülmektedir. 

 
 

AR-GE TEŞVİKLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

Stratejik Amaç: 
2 AR-GE VE YENİLİK KAPASİTEMİZİ GELİŞTİREREK ÜLKEMİZİ YÜKSEK TEKNOLOJİ ALANLARINDA KÜRESEL ÖLÇEKTE 
REKABETÇİ BİR KONUMA YÜKSELTMEK 

Stratejik Hedef: 
2.3 İmalat sanayinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı 
olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına 
dönüşümünü sağlamak amacıyla kümelenme teşebbüsleri desteklenecektir.  

Hedef Performansı: 100 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

- 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

- 

Sorumlu Birim: Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü  
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

2.3.1 Finansal destek 
sağlanan küme iş planı 
sayısı  

50 4 4 4 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Plan dönemi boyunca hedefe ilişkin bir değişiklik meydana gelmemiş olup performans göstergesinde bir değişiklik yapılması 
ihtiyacı doğmamıştır.  

Etkililik 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. On Birinci Kalkınma Planında 
kümelenme faaliyetleri ülkemizin önümüzdeki yıllarda uygulayacağı sanayi politikalarının kritik bir aracı olarak gündeme 
gelmektedir. Bakanlığımızın kümelenme politikalarını etkin bir şekilde yürütebilmesi Kümelenme Destek Programının 
sürdürülebilirliğine bağlıdır. Bu itibarla, On Birinci Kalkınma Planı "309.5. KOBİ’lerin kendi aralarında, büyük işletmelerle ve 
girişimcilik ekosisteminin diğer aktörleriyle birlikte kuracakları kümelenme işbirliklerine destek sağlanacaktır. Bu kapsamda 
destek programları sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak uygulanacaktır." tedbiri kapsamında 2020 yılı itibarıyla küme 
teşebbüslerine kaynak aktarımı gerçekleştirilmiş ve politika hedeflerine ulaşılması amacıyla gerekli tedbirler alınmıştır.  

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetlerle karşılaşılmamıştır. 
Öngörülen maliyet tahmini tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik 

Küme teşebbüslerinin iş planlarının desteklenmesinde öne çıkan kurumsal risklerin bertaraf edilmesi ve ödemelerin 
zamanında yapılabilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz teşkilat yapısında değişikliğe gidilerek kümelenme destek 
programını yürütmek üzere bir Daire Başkanlığı kurulmuş ve göstergeye ilişkin hedefe ulaşılması bakımından kurumsal 
belirsizlikler giderilmiştir. Ayrıca küme teşebbüslerinin iş planları kapsamındaki faaliyetlere ilişkin talep edecekleri ödemeler 
hakkında aydınlatıcı bilgilerin verilmesi ve danışmanlık sağlanması amacıyla Bakanlıkla düzenli irtibatın sağlanacağı personel 
görevlendirmeleri yapılmış ve gerçekleştirilen düzenli toplantılar aracılığıyla sağlıklı bir iletişim stratejisi oluşturulmuştur.   
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Stratejik Hedef: 
2.4 Ar-Ge Merkezlerindeki Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin artırılması için ekosistemin yetkinlik, işbirliği, yönetişim, 
finansman gibi konulardaki gelişimine yönelik tedbirler alınacaktır. 

Hedef Performansı: 85,32 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

Covid-19 salgını nedeniyle çalışma programında değişiklikler. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

Yazılım geliştirme ve entegrasyon işlemlerinin en geç yılın ikinci çeyreği içinde tamamlanması. 

Sorumlu Birim: Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü  

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

2.4.1 Ar-Ge 
Merkezlerinde 
istihdam edilen 
toplam Ar-Ge Merkezi 
personeli sayısının 
önceki yıla göre artış 
oranı (%) 

20 6 5 5 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Covid-19 salgını nedeniyle dış etkenlerde değişiklik olmuştur. Ancak merkezlerde çalışan personelin uzaktan çalışması belirli 
oranlarda desteklendiği için hedef performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.  

Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. 

Etkinlik Öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur.  

Sürdürülebilirlik 
Covid-19 salgın döneminin uzaması durumunda göstergelerde değişiklik yapma ihtiyacı doğabilir. Önlem olarak uzaktan 
çalışmanın desteklenmesine devam edilebilir.  
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

2.4.2 Ar-Ge 
Merkezlerinde 
istihdam edilen 
toplam doktoralı Ar-
Ge personeli sayısının 
önceki yıla göre artış 
oranı (%) 

40 3 3 4 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Covid-19 salgını nedeniyle dış etkenlerde değişiklik olmuştur. Ancak merkezlerde çalışan personel uzaktan çalışması belirli 
oranlarda desteklendiği için hedef performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.  

Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.  

Etkinlik Öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur.  

Sürdürülebilirlik 
Covid-19 salgın döneminin uzaması durumunda göstergelerde değişiklik yapma ihtiyacı doğabilir. Önlem olarak uzaktan 
çalışmanın desteklenmesine devam edilebilir. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

2.4.4 KÜSİP te kayıtlı 
kullanıcı sayısı (K) 

20 11.000 12.000 11.266 26,60 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yapılan yazılım geliştirme çalışmaları planlanan zamanda tamamlanamamıştır. 

Etkililik 
İstenen performans değerine ulaşılamamıştır. 
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Etkinlik 
Öngörülemeyen maliyet çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Yazılım geliştirme ve entegrasyon işlerinin planlanan zamanda tamamlanamaması risk unsuru olarak görünmektedir. 

Stratejik Hedef: 
2.5 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi için ekosistemin altyapı, yetkinlikler, işbirliği, 
yönetişim, finansman gibi konularda gelişmesine yönelik tedbirler alınacaktır.  

Hedef Performansı: 100 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

Performans göstergesine hedefine ilişkin pozitif bir sapma gerçekleşmiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

- 

Sorumlu Birim: Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü  

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

2.5.1 Altyapı, idare 
binası ve kuluçka 
merkezi inşaatı 
desteklenen TGB Sayısı 
(K) 

15 13 23 27 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
2020 yılının Mart ayından itibaren Covid-19 salgını dolayısıyla Bakanlığımızın izni ile teknopark firmaları, personellerini 
dönüşümlü ve esnek çalışma sistemine geçirmişlerdir. Bu sistem yılsonuna kadar devam etmiştir. Salgının olumsuz etkileri 
devam ettiği sürece bu sistemin 2021 yılında da devam ettirileceği öngörülmektedir.  

Etkililik 
Göstergeye ilişkin hedeflenen değer kümülatif olarak hesaplanmaktadır. 2020 yılı için inşaatı desteklenen TGB sayısı hedefi 
10 iken, gerçekleşme 14 olmuştur. Covid-19 salgınının yarattığı olumsuz etkilere rağmen gerçekleşme, hedefin üzerinde 
olmuş ve göstergeye ilişkin performans %100'ün üzerinde gerçekleşmiştir.  

Etkinlik Göstergeye ilişkin hedeflenen değere ulaşma konusunda öngörülemeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır.  
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Sürdürülebilirlik 

Performans göstergesine ilişkin hedeflenen değere ulaşma konusunda en büyük risk olarak Covid-19 salgınının olumsuz 
etkilerinin ne kadar devam edeceği hususu öne çıkmaktadır. 2020 yılında salgının Bakanlıktan inşaat desteği talep eden 
teknoparkların altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşaat sürecini, performans gösterge hedefine ulaşıldığından dolayı 
kayda değer seviyede etkilemediği söylenebilir. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

2.5.2 TGB şirketlerine 
ve firmalarına yönelik 
eğitim, etkinlik ve 
ziyaret sayısı (K) 

15 80 100 112 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
2020 yılının Mart ayından itibaren Covid-19 salgını dolayısıyla zorunlu olmayan bölge ziyaretleri ertelenmiş olup 
gerçekleştirilen ziyaretler ise hakediş amacıyla gerçekleştirilmiştir.   

Etkililik 

Göstergeye ilişkin hedeflenen değer, kümülatif olarak hesaplanmaktadır. 2020 yılı için inşaatı desteklenen TGB sayısı hedefi 
20 iken, gerçekleşme 32 olmuştur. Covid-19 salgınının yarattığı olumsuz etkilere rağmen gerçekleşme, hedefin üzerinde 
olmuştur.  Söz konusu ziyaretler çoğu hakediş amaçlı olup bunun yanında 2020 yılında teknopark firma yöneticileri ile iki 
tane çevrimiçi koordinasyon toplantısı yapılmıştır.  

Etkinlik Göstergeye ilişkin hedeflenen değere ulaşma konusunda öngörülemeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergesine ilişkin hedeflenen değere ulaşma konusunda en büyük risk olarak Covid-19 salgınının olumsuz 
etkilerinin ne kadar devam edeceği hususu öne çıkmaktadır. Dolayısıyla 2021 yılında da bölge ziyaretlerinin 2020 yılında 
olduğu gibi hakediş ağırlıklı olması öngörülmektedir.  
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

2.5.3 TGB’ler 
bünyesinde faaliyet 
gösteren toplam 
kuluçka firmalarının 
bir önceki yıla göre 
artış oranı (%) 

20 7 7 17,70 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Teknopark firmaları personellerinin Covid-19 salgını süresince dönüşümlü ve esnek çalışma sistemi, firmaların genel olarak 
satış faaliyetlerini olumsuz etkilememiştir. 

Etkililik 
Göstergeye ilişkin 2020 yılına ilişkin gerçekleşme %17.7 seviyesindedir. Hedeflenen %7 oranının üzerinde gerçekleşmiştir. 
Covid-19 salgının olumsuz iktisadi etkilerine rağmen, teknopark firmaları ürün satışı alanında 2020 yılında beklentilerin 
üzerinde bir performans sergilemiştir.   

Etkinlik Göstergeye ilişkin hedeflenen değere ulaşma konusunda öngörülemeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürülebilirlik 

Performans göstergesine ilişkin hedeflenen değere ulaşma konusunda en büyük risk olarak Covid-19 salgınının olumsuz 
etkilerinin ne kadar devam edeceği hususu öne çıkmaktadır. Salgın kaynaklı olarak 2021 yılında kapanmaların ne kadar 
sürece ve ne boyutta devam edeceği,  teknopark firmalarının önümüzdeki dönemde satış potansiyelini etkileyecektir. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

2.5.4 TGB’ler 
bünyesinde faaliyet 
gösteren firmaların ilgili 
yıl içerisinde toplam 
ihracatın (Amerikan 
doları cinsinden) bir 
önceki yıla göre artış 
oranı (%) 

25 17 18 24 100 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Teknopark firmaları personellerinin Covid-19 salgını süresince dönüşümlü ve esnek çalışma sistemi, firmaların genel olarak 
ihracat faaliyetlerini olumsuz etkilememiştir.  

Etkililik 

Göstergeye ilişkin 2020 yılına ilişkin gerçekleşme %24 seviyesinde olup hedeflenen %18 oranının üzerinde gerçekleşmiştir. 
Teknopark firmalarının en büyük ihraç pazarlarından biri olan Avrupa Birliği ülkelerinde uzun süreli kapanmalar olması 
dolayısıyla gerçekleşen talep daralmasına rağmen, teknopark firmaları ürün ihracatı alanında 2020 yılında beklentilerin 
üzerinde bir performans sergilemiştir.   

Etkinlik 
Göstergeye ilişkin hedeflenen değere ulaşma konusunda öngörülemeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürülebilirlik 
Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin yurtdışında ne ölçüde devam edeceği belirsizliğini korumaktadır. Yurtdışında 
ekonomideki kapanmaların ne sürede ve boyutta devam edeceği, teknopark firmalarının ihracat performansının temel 
belirleyicisi olacaktır. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

2.5.5 TGB’lerde 
istihdam edilen Ar-Ge 
personel sayısının bir 
önceki yıla göre artış 
oranı (%) 

25 10 12 14,50 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Teknopark firmaları personellerinin Covid-19 salgını süresince dönüşümlü ve esnek çalışma sistemi, firmaların genel olarak 
personel istihdam potansiyeli ve faaliyetlerini olumsuz etkilememiştir.   

Etkililik 

Göstergeye ilişkin 2020 yılına ilişkin gerçekleşme %14.5 seviyesindedir. Hedeflenen %12 oranının üzerinde gerçekleşmiştir. 
Covid-19 salgınının olumsuz iktisadi etkilerine rağmen, teknopark firmaları Ar-Ge personeli istihdamını düşürmemiş 
görünmektedir. 

Etkinlik Göstergeye ilişkin hedeflenen değere ulaşma konusunda öngörülemeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürülebilirlik 
Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin yurtdışında ne ölçüde devam edeceği belirsizliğini korumaktadır. 
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SANAYİ BÖLGELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

Stratejik Amaç: 
5 SANAYİDE KATMA DEĞERLİ ÜRETİMİN ARTIRILMASI AMACIYLA MEVCUT KAPASİTENİN DÖNÜŞÜMÜNÜ, YÜKSEK 
TEKNOLOJİ ODAKLI YENİ YATIRIMLARIN YAPILMASINI VE NİTELİKLİ ÜRETİM İÇİN İŞBİRLİĞİ MEKANİZMALARININ 
GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK 

Stratejik Hedef: 
5.1 Yüksek teknoloji alanlarında sanayi işletmeleri, teknoloji tedarikçileri ve diğer paydaşlar arasında işbirliğinin 
geliştirilmesi; buna yönelik olarak özellikle sanayi ve teknoloji bölgelerinin sayılarının ve etkinliklerinin artırılması 
sağlanacaktır. 

Hedef Performansı: 100 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

Talebin yoğun olması nedeniyle hedeflenen performans göstergesinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

Yeterli ödenek sağlanması halinde hedeflenen performans göstergeleri gerçekleştirilebilecektir. 

Sorumlu Birim: Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü  

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

5.1.1 Kredi desteği 
sağlanarak 
tamamlanan OSB 
proje sayısı (K) 

20 7 13 18 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.  Performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.  

Etkililik 

2020 yılı içerisinde 11 adet OSB projesi Bakanlığımız kredi desteği ile tamamlanmıştır. OSB Müteşebbis Heyetlerinin 
sorumluluğunda devam eden inşaatlara ait Bakanlığımıza intikal eden hakedişler çerçevesinde kredi ödemeleri yapılmakta 
olup Bakanlığımızca kredilendirme açısından denetlenmektedir. Talebin yoğun olması nedeniyle hedeflenen performans 
göstergesinin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  
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Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından bir risk bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

5.1.2 Kredi desteği 
sağlanarak 
tamamlanan SS proje 
sayısı (K) 

20 4 8 8 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.  

Etkililik 
2020 yılı içerisinde 4 adet SS projesi Bakanlığımız kredi desteği ile tamamlanmıştır. SS Yapı Kooperatiflerinin 
sorumluluğunda devam eden inşaatlara ait Bakanlığımıza intikal eden hakedişler çerçevesinde kredi ödemeleri yapılmakta 
olup Bakanlığımızca kredilendirme açısından denetlenmektedir. 2020 yılı için hedeflenen değer gerçekleştirilmiştir. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından bir risk bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

5.1.4 Yatırımcıya 
tahsise hazır hale 
getirilen Endüstri 
Bölgesi sayısı (K) 

20 12 15 15 100 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.  

Etkililik 
2020 yılı içerisinde 3 adet Endüstri Bölgesi yatırımcıya tahsise hazır hale getirilmiş olup hedeflenen performans göstergesi 
gerçekleştirilmiştir.  

Etkinlik 
Endüstri bölgeleri yatırıma hazır hale getirilirken herhangi bir kamu harcaması yapılmamaktadır. Tüm maliyetler özel sektör 
tarafından karşılanmaktadır. Bu yüzden yatırıma hazır hale getirilen endüstri bölgesi sayısının artmasına ilişkin göstergede 
maliyet ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından bir risk bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

5.1.5 Yer seçimi 
kesinleştirilen yatırım 
alanı (EB/OSB/Hazır 
Yatırım Alanı) sayısı (K) 

20 31 46 52 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.  

Etkililik 
2020 yılı içerisinde 21 adet EB/OSB yer seçimi kesinleştirilmiştir. Bakanlığımızca her yıl gerçekleştirilen yer seçimi ortalama 
değerlerine göre hedefler belirlenmekte olup, gelen taleplerin yoğun olması nedeniyle yer seçimi kesinleştirilen yatırım 
alanı (EB/OSB/Hazır Yatırım Alanı) sayısında hedeflenen değerin üzerinde gerçekleşme sağlanmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından bir risk bulunmamaktadır. 
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METROLOJİ VE SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

Stratejik Amaç: 
6 ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN, GÜVENLİ, GÜVENİLİR VE KALİTELİ SANAYİ ÜRÜNLERİNİN VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN 
YER ALDIĞI, İZLENEBİLİR BİR PİYASANIN OLUŞMASINI SAĞLAMAK 

Stratejik Hedef: 6.2 Yasal metroloji alanında idari ve teknik altyapı güçlendirilecek ve kamuoyu farkındalığı artırılacaktır. 

Hedef Performansı: 25 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

Hedefe ilişkin sapmada Covid-19 salgın süreci doğrudan rol oynamıştır. Yüz yüze gerçekleştirilmesi gereken analiz 
çalışmaları yapılamamıştır.  

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

Yerli ve milli üretimi destekleyecek düzenlemelere devam edilecektir.  

Sorumlu Birim: Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü  

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

6.2.1 Yasal metroloji 
bilişim alt yapısının 
geliştirilmesine yönelik 
hazırlanan proje sayısı 
(K) 

35 0 1 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Mart 2020 de başlayan Covid-19 salgını, ölçü aletleri muayenesinin özelleştirilmesine ilişkin alınan Cumhurbaşkanlığı Kararı 
ile tespitler ve ihtiyaçların yeniden değerlendirilmesi sürecini oluşturmuştur.  

Etkililik Hedefe ulaşılamamıştır.  

Etkinlik Öngörülmeyen bir maliyet söz konusu olmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Pandemi Süreci ve Özelleştirme Kararı 
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

6.2.2 Muayene hizmeti 
veren kuruluşlara 
yönelik hazırlanan 
mevcut durum rapor 
sayısı (K) 

20 0 1 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Covid-19 salgını yetkili muayene kuruluşlarının denetlenmesi sürecini etkilemiş olup hazırlanacak rapor ertelenmiştir.  

Etkililik 
Ulaşılmadı. Ancak fiziki bir rapor hazırlanamasa da yetkili muayene servislerinin mevcut durumuna ilişkin bilgiler takip 
edildiğinden ihtiyaçlar karşılanmıştır. Hedef ve göstergelerde bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır.  

Etkinlik Öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Covid-19 salgını sürecinde çevrimiçi izlemeler sürdürülmektedir. Yerinde incelemeler bulaş riskini en aza indirmek için 
zorunlu haller dışında durdurulmuştur.  

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

6.2.3 Kamuoyunun 
farkındalığını 
arttırmaya yönelik 
hazırlanan yazılı ve 
görsel materyal çeşit 
sayısı (K) 

20 8 13 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Covid-19 salgını sürecinde basılı ve yazılı materyallerin etkisinin düşük olacağı değerlendirilerek ve Bakanlığımız yeniden 
yapılanması çerçevesinde yapımızın iki Genel Müdürlüğün Birleştirilmesi ile yeniden oluşturulması nedeniyle 
organizasyonel faaliyetler ön plana alınmıştır. 
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Etkililik Performans göstergesine ulaşılmadı ancak Covid-19 salgın sürecinde tespit edilen ihtiyaç ortadan kalkmıştır.  

Etkinlik Öngörülmeyen maliyet oluşmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Risk bulunmamaktadır.  

Stratejik Hedef: 
6.3 Metroloji stratejisi belirlenecek, ilgili kuruluşlarla iş birliği programları geliştirilecek ve uluslararası alanda etkinlik 
artırılacaktır. 

Hedef Performansı: 100 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

- 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

- 

Sorumlu Birim: Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü  

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

6.3.2 Katılım sağlanan 
uluslararası teknik 
komite toplantılarına 
ilişkin hazırlanan rapor 
sayısı (K) 

20 6 12 12 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Covid-19 salgın süreci nedeniyle çoğu teknik toplantılara çevrimiçi katılım sağlanmıştır.  

Etkililik Covid-19 salgın süreci hedefin gerçekleştirilmesini zorlaştırmıştır. Bununla birlikte çevrimiçi toplantılarla hedefe ulaşılmıştır. 

Etkinlik Öngörülmeyen maliyet oluşmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Risk bulunmamaktadır.  
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Stratejik Hedef: 
6.4 Yeni denetim stratejileri ile ölçü aletleri ve hazır ambalajlı mamullerin teknik düzenlemelere uygun olarak piyasaya arzı 
ve doğru ayarlı olarak kullanılması sağlanacaktır. 

Hedef Performansı: 69,75 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

Covid-19 salgın sürecinde şikâyetli denetimler dışındaki denetimlerin askıya alınmış olması.  

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

Denetimi sürdüren il müdürlüklerinin illerindeki Covid-19 salgın koşullarını esas alarak denetimleri yönetmeleri konusunda 
Haziran ayında ek Genelge yayımlanmış, Denetim Planı 2021 yılında Covid-19 salgın koşullarının devam edebileceği 
öngörüsü ile hazırlanmıştır.  

Sorumlu Birim: Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü  

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

6.4.1 Hazırlanan yıllık 
denetim planının 
gerçekleşme durumu 
rapor sayısı (K) 

10 1 2 2 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
2020 Yılı PGD Faaliyet Raporunun hazırlanmasını, basımını ve yayımlanmasını etkileyen bir değişiklik yaşanmamıştır. 

Etkililik 
Söz konusu PGD Faaliyet Raporu, tüketicinin korunması ve haksız rekabetin engellenmesine yönelik yapılan hazır ambalajlı 
mamuller ile yasal metroloji denetimlerinin sonuçlarının hesap verilebilir ve şeffaflık açısında kamuoyuyla paylaşılması 
açısından ülkemize katkı sunmaktadır. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Bakanlığımız önemli çalışma alanlarından olan hazır ambalajlı mamuller ile yasal metroloji denetim sonuçlarının 
raporlandırılarak kamuoyuyla paylaşılması açısından performans göstergelerinin oluşturulması risk teşkil etmemekle 
beraber sürdürülebilirlik açısından önemlidir. 
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

6.4.2 Denetim 
planında ölçü 
aletlerine ilişkin 
belirlenen hedefin 
gerçekleşme oranı (%) 

25 100 100 53 53 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Hedeflenen performans göstergesi (planlanan 568,255, gerçekleşen 299,421) gerçekleşmiştir. Ölçü Aletlerine Yönelik 
Gerçekleştirilen Denetim program sürecinde ikinci çeyrekten başlayarak tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 salgını 
nedeniyle denetimler durdurulmuş, 4. Çeyrekte İl Pandemi koşulları çerçevesinde mümkün olabilen en etkin biçimde ancak 
hedeflenenin altında sürdürülmüştür. 

Etkililik 

Tüketicinin korunması ve haksız rekabetin engellenmesine yönelik olarak yapılan yasal metroloji (ölçü aletleri) 
denetimlerinin yapılması teknik düzenlemeye uygun, doğru ayarlı bir ölçü aleti piyasası oluşması açısında önem teşkil 
etmektedir.  

Etkinlik Öngörülemeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergesi için Covid-19 salgını göz önüne alınarak ileride değişiklikler yapmak gerekebilecektir. 
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

6.4.3 Denetim 
planında yasal 
metroloji kapsamında 
yetkilendirilen 
işyerlerine ilişkin 
belirlenen denetim 
hedefin gerçekleşme 
oranı (%) 

25 100 100 69 69 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Denetim program sürecinde ikinci çeyrekten başlayarak tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 salgını nedeniyle denetimler 
durdurulmuş, 4. çeyrekte İl Pandemi koşulları çerçevesinde mümkün olabilen en etkili biçimde ancak hedeflenenin altında 
sürdürülmüştür. 

Etkililik 
2020 yılında 3.975 adet Yetkili Muayene Servisi (YMS) ile tamir ayar servisi/istasyonu denetimi hedeflenmiştir. Bu hedefin 
yaklaşık olarak %69’u gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızın yetkilendirdiği ve ölçü aletlerinin tamir ayar ve muayeneleri 
gerçekleştiren servislerin mevzuata uygun iş/işlem yapıp yapmadıklarının denetlenmesi açısından katkı sunmaktadır. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Bakanlığımızın yetkilendirdiği ve ölçü aletlerinin tamir ayar ve muayeneleri gerçekleştiren servislerin mevzuata uygun 
iş/işlem yapıp yapmadıklarının denetlenmesi açısından önemli olan bu faaliyete yönelik performans göstergelerinin 
oluşturulması risk teşkil etmemekle beraber sürdürülebilirlik açısından önemlidir. 
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

6.4.4 Denetim 
planında hazır 
ambalajlı mamullere 
ilişkin belirlenen 
hedefin gerçekleşme 
oranı (%) 

25 100 100 57 57 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Hazır ambalajlı mamullere yönelik gerçekleştirilen denetim sayısı Program sürecinde ikinci çeyrekten başlayarak tüm 
dünyayı etkisine alan Covid-19 salgını nedeniyle denetimler durdurulmuştur. 4. çeyrekte İl Pandemi koşulları çerçevesinde 
mümkün olabilen en etkili biçimde ancak hedeflenenin altında sürdürülmüştür. 

Etkililik 

Hazır ambalajlı mamullere yönelik olarak yıllık olarak hedeflenen 5.424 adet denetimin yıl boyunca toplam 3.064 adeti 
tamamlanmış ve yıllık performans hedefinin %57’si gerçekleşmiştir. Söz konusu denetimler tüketicinin korunması ve haksız 
rekabetin engellenmesi açısında ülkemize katkı sunmaktadır. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Piyasa disiplininin sağlanması açısından performans göstergelerinin oluşturulması risk teşkil etmemekle beraber 
sürdürülebilirlik açısından önemlidir. 

Stratejik Hedef: 
6.5 Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) alanında yeni stratejiler geliştirilecek, gözetim ve denetim programları hazırlanacak 
ve uygulama sonuçları izlenecektir. 

Hedef Performansı: 87 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

Covid-19 salgın süreci nedeniyle planlanan uygulamalı eğitimler çevrimiçi olarak gerçekleştirilememiştir.  

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

Hedefe ilişkin alınacak önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu Birim: Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü  
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

6.5.1 Hazırlanan 
gözetim ve denetim 
programı sayısı (K) 

40 1 2 2 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Plan başlangıç döneminden sonra hedef ve performans göstergesinde değişiklik olmamıştır. 

Etkililik Gözetim ve denetim programı hazırlanarak uygulanmak üzere il müdürlüklerine gönderilmiştir.  

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmadı. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde risk bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

6.5.2 PGD 
faaliyetlerine ilişkin 
iyileştirilen süreç sayısı 
(K) 

40 7 9 9 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Plan başlangıç döneminden sonra hedef ve performans göstergesinde değişiklik olmamıştır. 

Etkililik 

2020 yılının ilk yarısında 2 adet iyileştirme projesi yürütülmüştür:  
1- “Güvensiz Ürünlerin Toplatılmasına Yönelik Süreçlerin Etkinliğinin Artırılması ve Toplatma Oranlarının Ölçülmesine 
Yönelik Model Geliştirilmesi”. 
2-" İdari Para Cezalarının Tespitine İlişkin Uygulama Modeli" 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmadı. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde risk bulunmamaktadır. 
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

6.5.3 Denetim 
personelinin 
yetkinliğini artırmak 
için düzenlenen eğitim 
programı sayısı (K) 

20 10 30 17 35 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Planın ilk başlangıç aylarından itibaren ortaya çıkan Covid-19 salgını dış çevre faktörü olarak değişikliğe neden olmuştur. 

Etkililik 
Covid-19 salgınının etkileri doğrultusunda, kamu idareleri ve özel sektörde uygulanan esnek çalışma uygulamasına da bağlı 
olarak, 2020 yılı içerisinde öngörülen 30 saatlik eğitim gerçekleşememiştir.  

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmadı. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde risk bulunmamaktadır. 

Stratejik Hedef: 6.6 Piyasada güvenli sanayi ürünlerinin yer almasına yönelik gözetim ve denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

Hedef Performansı: 83,39 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

Hedefe ulaşıldı.  

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

Hedefe ilişkin alınacak önlem bulunmamaktadır.  

Sorumlu Birim: Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü  
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

6.6.1 Sanayi 
ürünlerinde 
denetimler sonucu 
tespit edilen 
uygunsuzluk oranı (%) 

30 27 30 14,96 49,86 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Plan başlangıç döneminden sonra hedef ve performans göstergesinde değişiklik olmamıştır. 

Etkililik 
2020 yılında yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle daha çok gözetim amaçlı denetimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan gözetim 
faaliyetlerinde üreticiler bilgilendirilmiştir. Bu nedenle, performans göstergesi değerine yaklaşık %50 oranında ulaşılmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmadı. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde risk bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

6.6.2 Denetimler 
kapsamında test ve 
muayene yapılan ürün 
sayısı (K) 

20 625 1.225 1.178 92,16 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Plan başlangıç döneminden sonra hedef ve performans göstergesinde değişiklik olmamıştır. 

Etkililik 
2020 yılında yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle daha çok gözetim amaçlı denetimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan gözetim 
faaliyetlerinde üreticiler bilgilendirilmiştir. Bu nedenle, performans göstergesi değerine yaklaşık %93 oranında ulaşılmıştır.  

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde risk bulunmamaktadır. 



 

244 

 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

6.6.3 Test ve 
muayeneye gönderilen 
ürünlerdeki 
uygunsuzluk oranı (%) 

20 69 50 68 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Plan başlangıç döneminden sonra hedef ve performans göstergesinde değişiklik olmamıştır.  

Etkililik Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır.  

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde risk bulunmamaktadır.  

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

6.6.4 Üreticilere, 
ithalatçılara ve 
ihracatçılara yönelik 
yapılan gözetim 
faaliyeti sayısı (K) 

30 100 200 387 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Plan başlangıç döneminden sonra hedef ve performans göstergesinde değişiklik olmamıştır. 

Etkililik Hedefe ulaşılmıştır.  

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde risk bulunmamaktadır. 
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TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Stratejik Amaç: 
5 SANAYİDE KATMA DEĞERLİ ÜRETİMİN ARTIRILMASI AMACIYLA MEVCUT KAPASİTENİN DÖNÜŞÜMÜNÜ, YÜKSEK 
TEKNOLOJİ ODAKLI YENİ YATIRIMLARIN YAPILMASINI VE NİTELİKLİ ÜRETİM İÇİN İŞBİRLİĞİ MEKANİZMALARININ 
GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK 

Stratejik Hedef: 
5.2 Yerli veya yabancı sermayeli yeni yatırımların artırılması amacıyla yatırım ortamı iyileştirilmesine yönelik adımlar 
atılacak ve yatırım teşvik sistemi yeni yaklaşımlar ile revize edilecektir. 

Hedef Performansı: 75,51 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

Ülkemizin kritik ihtiyaçlarını karşılamak, arz güvenliğini sağlamak, dışa bağımlılığını azaltmak, teknolojik dönüşümünü 
sağlamak üzere gerekli olan yatırımların esnek bir model içerisinde proje bazlı olarak desteklenmesi kapsamında yatırım 
projelerinin değerlendirilmesine devam edilmektedir. Nakdi desteklerin bu projelerde yoğunlaşması amacı çerçevesinde 
hedeflenen değerin aşıldığı görülmektedir.  
Düzenlenen belgeleri teknoloji yoğun sektörlerde beklentinin altında gerçekleşmiştir.  
İmalat sektöründe gerçekleştirilen yatırımlara sağlanan yüksek oran ve sürelerdeki desteklerle birlikte toplam sabit 
yatırım tutarı içerisindeki oranı hedeflenen değeri aşmıştır. 
İkili ve çok taraflı olarak müzakereler gerçekleştirilmiş ancak 2020 yılı içerisinde Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
(YKTK) Anlaşması imzalanmamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

Yüksek ve orta-yüksek teknolojili yatırımlara yönelik yüksek oran ve sürelerle desteklenmeye devam edilecektir. 
Önümüzdeki dönemde küresel salgının getirdiği olumsuzlukların azalacağı tahmin edilmekte olup ikili ve çok taraflı 
ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere devam edilecektir.  

Sorumlu Birim: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

5.2.1 Teşvik belgesi 
kapsamında yüksek ve 
orta-yüksek teknolojili 
yatırımların toplam 
yatırım tutarı 
içerisindeki payı  

30 18 22 18,71 85,04 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı 
bulunmamaktır. 

Etkililik Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Gösterge değerine ilişkin güncelleme ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır.  

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

5.2.2 Proje Bazlı Teşvik 
Sistemi kapsamında 
öncelikli sektörlerde 
düzenlenen belge 
sayısı (K) 

15 20 23 25 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı 
bulunmamaktır. 

Etkililik 
Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesi gerçekleşmesiyle, ülkemiz yatırım potansiyelinin en üst 
düzeyde kullanılmasına katkı sağlamak temel amacına ulaşılmasına katkıda bulunulmaktadır. 

Etkinlik Öngörülmeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır. 
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Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

5.2.3 Proje Bazlı Teşvik 
Sistemi kapsamında 
sağlanan nakit 
desteklerin toplam 
nakit destekler 
içerisindeki payı 

15 8,30 15 49,30 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı 
bulunmamaktadır. 

Etkililik 
Gösterge değeri aşılmıştır. Proje bazlı olarak desteklenen yatırımların gerçekleşmeleri öngörülenden daha hızlı olduğundan 
plan dönemi sonu hedefine yaklaşılmıştır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk bulunmamaktadır.  

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

5.2.4 İmalat sektörü 
için düzenlenen 
yatırım teşvik belgesi 
tutarının toplam 
yatırım teşvik belgesi 
tutarı içerisindeki payı 
(%) 

20 50 50 59,25 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Küresel salgın sonrası oluşan konjonktürel dalgalanmalara karşı alınan tedbirler çerçevesinde göstergede değişiklik ihtiyacı 
oluşmamıştır. 
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Etkililik Gösterge değerine ulaşılmıştır.  

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik Ulusal düzeyde alınan tedbirlerle birlikte göstergenin devam ettirilmesinde herhangi bir risk unsuru bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

5.2.5 İmzalanan YKTK 
Anlaşması sayısı (K) 

20 6 10 6 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Küresel salgın nedeniyle dış çevrede değişimler meydana gelmiştir. Önümüzdeki dönem içerisinde normalleşme sürecine 
girilmediği takdirde göstergede değişiklik yapma ihtiyacı oluşacağı öngörülmektedir.  

Etkililik 
Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Covid-19 salgını nedeniyle planlanan organizasyonlar gerçekleştirilememiştir.  Plan 
dönemi sonuna kadar normalleşme ile birlikte hedeflenen değere ulaşılacağı düşünülmektedir.  

Etkinlik 
Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik 
Küresel salgın nedeniyle uluslararası düzeyde yürütülen görüşmeler büyük oranda aksamış, planlanan organizasyonlar 
gerçekleştirilememiştir.  

 

KALKINMA AJANSLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Stratejik Amaç: 
5 SANAYİDE KATMA DEĞERLİ ÜRETİMİN ARTIRILMASI AMACIYLA MEVCUT KAPASİTENİN DÖNÜŞÜMÜNÜ, YÜKSEK 
TEKNOLOJİ ODAKLI YENİ YATIRIMLARIN YAPILMASINI VE NİTELİKLİ ÜRETİM İÇİN İŞBİRLİĞİ MEKANİZMALARININ 
GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK 

Stratejik Hedef: 
5.3 Ekonomik faaliyetlerin bölgeler arasında dengeli dağılımı ve bölgelerin içsel potansiyellerinin açığa çıkarılarak ekonomik 
değere dönüştürülmesi sağlanacaktır. 

Hedef Performansı: 100,00 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

Hedeflenen değer ve gerçekleşme değeri arasında uyumsuzluk söz konusudur. Hedef değerleri 0 olarak belirlenmesine 
rağmen çalışmalar hızlandırılarak 2020 yılında ilerleme kaydedilmiştir.  
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Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

Kalkınma Ajansları teknik ve mali desteklerini çeşitlendirerek devam ettirecektir. 
Sunulan yönetim danışmanlığı hizmetlerinin kalitesinin izlenmesi ve değerlendirmesi yapılacaktır. 
KOBİ'lerin yönetim danışmanlığı konusunda bilinç ve farkındalık düzeyi artırılacaktır. 
Kalkınma Ajanslarının yönetim danışmanlığı konusunda kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir. 
Önümüzdeki dönemde de yeni yatırım konularının tespiti akabinde ön fizibilite çalışmalarına devam edilecektir. 

Sorumlu Birim: Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

5.3.1 Bölgesel girişim 
sermayesi modelinin 
uygulandığı bölge 
sayısı (K) 

40 0 0 1 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik - 

Etkililik 
Gerçekleşme düzeyi hedeflenen değerden yüksek olmuştur. Bölgesel farklılıkların giderilmesi ve ülke genelinde erken 
aşama girişim sermayesi yatırımlarının artırılması amacıyla bölgesel girişim sermayesi uygulamalarının yaygınlaştırılması 
öngörülmektedir. 

Etkinlik - 

Sürdürülebilirlik 
Birçok bölgede girişim sermayesi alanında yeterli uygulama kapasitesi ve tecrübe bulunmamaktadır. 
Ekosistemde yer alan paydaşlar düzeyinde Kalkınma Ajansları aracılığıyla bu alanda farkındalık yaratılması sağlanacaktır.   

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

5.3.2 Kalkınma 
Ajansları tarafından ön 
fizibilitesi hazırlanmış 
proje sayısı (K)  

30 0 0 119 100 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
İllerin öne çıkan ve potansiyel yatırım konularının tespit edilerek, ön fizibilitelerinin Kalkınma Ajanslarınca hazırlanıp 
tanıtımın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece, yerli ve yabancı yatırımcıların bölgeye veya ile çekilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Etkililik 
2020 yılı içerisinde 119 adet ön fizibilite Kalkınma Ajansları vasıtasıyla hazırlanmıştır. On Birinci Kalkınma Planında 
öngörüldüğü şekilde çalışmalara devam edilmektedir.  

Etkinlik 
Kalkınma Ajansları maliyet-etkin yöntemler izleyerek kendi kaynakları veya hizmet alımı yoluyla ön fizibilite raporlarını 
hazırlamaktadır.   

Sürdürülebilirlik 
Sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla, önümüzdeki dönemde ön fizibilite çalışmalarına devam edilecektir. Hazırlanan ön 
fizibilitelerin tanıtımı için etkinlikler düzenlenecektir. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

5.3.3 Kalkınma 
Ajansları tarafından 
sunulan yönetim 
danışmanlığı programı 
sayısı (K) 

30 0 0 51 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Covid-19 salgını tüm dünyada etkinliğini göstermesi ile birlikte KOBİ'lerin yönetim danışmanlığına olan ihtiyacı da artmıştır.  
Bu dönemde özellikle e-ticaret, dijital dönüşüm, stratejik yönetim ve finansal yönetim konularında yönetim danışmanlığı 
hizmetlerinde ihtiyaç artmıştır. Bu nedenle, Kalkınma Ajanslarının mali ve teknik destek sayısında ve kaynak tahsisatında 
bu alana yönelik artışa ihtiyaç bulunmaktadır.   

Etkililik 
2020 yılı içerisinde Kalkınma Ajansları tarafından 51 adet mali ve teknik destek yönetim danışmanlığı çerçevesinde özel 
sektöre sağlanmıştır.  

Etkinlik 

Yönetim danışmanlığı destekleri Kalkınma Ajansları tarafından uygun maliyetlerle ve yüksek katma değer üreten alanlarda 
sunulmaktadır. Ajansların önümüzdeki dönemde yönetim danışmanlığı kapsamında sunacağı destekler için gerekli kaynak 
tahsisatı 2021 yılı Çalışma Programı ve üç yıllık perspektifle hazırlanan Sonuç Odaklı Programlar kapsamında yapılmaktadır. 
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Sürdürülebilirlik 
Yönetim danışmanlığı hizmetinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için danışmanların denetlenmesi, kalite standartlarının 
izlenmesi ve özel sektörün yönetim danışmanlığı konusunda ihtiyaçlarının farkındalığının sağlanması önem arz etmektedir.  

Stratejik Amaç: 7 BAKANLIĞIN KURUMSAL YAPISI İLE STRATEJİK YÖNETİM VE UYGULAMA KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK 

Stratejik Hedef: 7.1 Merkezi düzeyde bölgesel kalkınma alanında karar alma süreçlerini destekleyen kurumsal yapı güçlendirilecektir. 

Hedef Performansı: 80 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

Pandemi koşulları sebebiyle mali yönetim yeterliliği denetimleri gerçekleştirilemediğinden hedefe ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

Önümüzdeki yıl pandemi sebebiyle kısıtlama uygulanmazsa mali yönetim yeterliliği denetimleri gerçekleştirilecektir. 

Sorumlu Birim: Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

7.1.1 Bölgesel 
gelişmişlik durumuna 
ilişkin izleme altyapısı 

30 0 0 1 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce yürütülen ve 2020 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanmış olan Yerleşim 
Merkezlerinin Kademelenmesi Araştırması kapsamında karar destek sistemi oluşturulmuştur. Gösterge hedefi 
gerçekleştirilmiş olup hedefe ilişkin sapma bulunmamaktadır. Önümüzdeki süreçte sistemin sağlıklı işlemesi için bakım 
çalışmaları yürütülecektir. 

Etkililik 
Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi Araştırması kapsamında oluşturulan karar destek sistemi, bölgesel politika 
alanında karar alma süreçlerine katkı sağlamaktadır. Gösterge hedefine ulaşılmıştır. Önümüzdeki süreçte bakım çalışmaları 
yürütülecektir. 

Etkinlik 
Gösterge hedefine ulaşılmıştır. Önümüzdeki süreçte bakım çalışmaları yürütülecektir. Önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak 
maliyetlerin bakım ihtiyacından kaynaklanabileceği değerlendirilmektedir. 
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Sürdürülebilirlik Gösterge hedefine ulaşılmış olup uygulanması bakımından herhangi bir risk bulunmamaktadır.  

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

7.1.2 Nitelikli 
mekânsal analizler için 
gerekli veri altyapısı 

30 0 0 1 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Bahse konu gösterge hedefi 2019 yılı sonu itibarıyla gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili ilave bir gelişme olmamıştır.  

Etkililik 
Bölgesel Bilgi Bankası’nın kurulması, mekânsal analiz ve değerlendirme çalışmaları başta olmak üzere bölgesel kalkınma 
alanında yürütülecek bütün çalışmaların hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamaktadır. Bahse konu gösterge 
hedefi 2019 yılı sonu itibarıyla gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili ilave bir gelişme olmamıştır.  

Etkinlik 
Bölgesel Bilgi Bankası bakım çalışmaları yürütülmekte olup katlanılan ilave maliyet bahse konu bakım çalışmalarından 
kaynaklanmaktadır. 

Sürdürülebilirlik 
Bahse konu gösterge hedefi 2019 yılı sonu itibarıyla gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili ilave bir gelişme olmamıştır. 
Hâlihazırda söz konusu çıktı için bakım çalışmaları yürütülmektedir. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

7.1.3 Yayımlanan 
teknik rapor sayısı 
(adet) 

20 2 4 5 100 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi Araştırması yılın dördüncü çeyreğinde tamamlanmıştır. Bu kapsamda “İller ve 
Bölgeler Arası Sosyo-Ekonomik Ağ İlişkileri Raporu”, “Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Hizmet Merkezleri Raporu” ve “Türkiye’de 
Kırsal Yerleşimler Saha Çalışması Raporu” isimli 3 ayrı araştırma raporu hazırlanmıştır. Ayrıca, Genel Müdürlüğümüz 
tarafından 2020 yılı içinde  “Mekânsal Değer Zinciri Analizi İçin Araç Kiti ve Uygulama Kılavuzu” ve “Yatırımcı Sözlüğü” 
hazırlanmıştır.  

Etkililik 

Bölgesel kalkınma ile doğrudan ilişkili bulunan mekânsal gelişme, yatırım ortamının iyileştirilmesi, kentleşme, girişimcilik, 
izleme ve değerlendirme gibi özellikli konularda araştırmalar yürütülmektedir. Bahse konu araştırmalar rapor haline 
getirilmektedir. Pandemi süreci dışında, gösterge hedeflerini ve gerçekleşmelerini etkileyecek herhangi bir dışsal unsur 
bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemde, gösterge hedeflerine ulaşılması beklendiğinden göstergelerle ilgili herhangi bir 
iyileştirme çalışması öngörülmemektedir. 

Etkinlik 
Gösterge hedefleri bakımından herhangi bir öngörülemeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. Bu sebeple, tahmini maliyet 
tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.  

Sürdürülebilirlik 
Gösterge hedeflerinin gerçekleşmesi bakımından, pandemi koşullarının yüz yüze çalışma imkânlarını azaltması dışında 
herhangi bir risk bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

7.1.4 Gerçekleştirilen 
Mali Yönetim 
Yeterliliği Denetimleri 
sayısı 

20 6 6 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Mali Yönetim Yeterlik Denetimleri, Kalkınma Ajanslarının bölgesel düzeydeki uygulamaları ile kurumsal yapı ve işleyişinin, 
merkezi düzeyde izlenme ve değerlendirilmesi faaliyetlerinin sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesine önemli katkı 
sağlamaktadır.  Kalkınma Ajanslarının faaliyet etkinliğinin sağlanmasında mali yönetim yeterlik denetimi kritik rol 
oynamakta olup konunun önemini azaltacak bir gelişme bulunmadığından mezkur göstergede değişiklik yapılması ihtiyacı 
yoktur. 
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Etkililik 

Bakanlığımız tarafından Kalkınma Ajanslarının kurumsal işleyişinin sistematik olarak takip edilmesi gerek mevzuat 
yükümlülüğü gerekse bölgesel gelişme hedeflerine ulaşılması bakımlarından önemlidir. 2020 yılında bahse konu 
performans göstergesi kapsamında herhangi bir ilerleme olmamıştır. Bunun sebebi ise, Genel Müdürlüğümüz tarafından 
bütün hazırlıklar tamamlanmış olmasına rağmen tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi koşulları dolayısıyla denetim 
gerçekleştirilmesinin mümkün olmamasıdır. 

Etkinlik 
Performans göstergesi açıklanan sebeplerle gerçekleştirilemediği için öngörülemeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır. 
Benzer sebeplerle, tahminin maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı da bulunmamaktadır.  

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde pandemi dışında bir risk bulunmamaktadır. Pandemi koşullarında yüz 
yüze çalışma imkânlarının azalmasının, çalışmalar üzerindeki olumsuz etkisini bertaraf etmek adına çeşitli tedbirler 
alınmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. 

 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

Stratejik Amaç: 
4 NİTELİKLİ TEKNOLOJİ ÜRETEN YENİLİKÇİ GİRİŞİMLERİN SAYISININ HIZLI BİR ŞEKİLDE ARTMASINI VE GİRİŞİMLERİN KÜRESEL 
PAZARLARA ENTEGRE OLARAK YÜKSEK DEĞERLERE ULAŞMASINI SAĞLAMAK; BUNUN İÇİN GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ 
DÜNYA GENELİNDE BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK 

Stratejik Hedef: 
4.3 Rekabetçi Sektörler Programıyla iş ortamı iyileştirilecek, araştırma, geliştirme ve yenilik altyapısı güçlendirilecek ve 
sanayinin dijital dönüşümüne katkı sağlanacaktır. 

Hedef Performansı: 95,78 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

Covid-19 salgını nedeniyle yavaşlayan iş süreçleri ile proje ihale hazırlığı sürecinde ve ihalelerin gerçekleştirilmesinde 
gecikmeler, uygulamaya alınan projelerin sağlık güvenliği gerekçeleri ile belli oranlarda askıya alınması nedeniyle sözleşme 
yükümlülüğü olan firmalara yapılan ödemelerde yavaşlamalar, Proje Tanımlama Dokümanı ve ihale dosyalarının AB Türkiye 
Delegasyonu tarafından onay süreçlerinde yaşanan gecikmeler. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

Covid-19 salgını nedeniyle iş süreçlerinde oluşabilecek aksaklıklara ilişkin tedbirlerin alınması 
Proje faydalanıcısı kurumlara proje hazırlık, ihale ve uygulama süreçlerinde teknik destek sağlanması 
Süreçlerde kaydedilen ilerlemelerin üst düzeyde düzenli olarak izlenmesi 
AB den Türkiye’ye aktarılan fonlarda aksama ve yavaşlama yaşanmasının önüne geçecek mekanizmaların kurulması 

Sorumlu Birim: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü  
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

4.3.1 Rekabetçi 
Sektörler Programı 
Kapsamında harcanan 
AB ve Ulusal fon 
miktarı (Milyon 
Euro) (K) 

50 13,40 50 46,91 91,55 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın hazırlandığı dönemde ortaya konan tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim yaşanmamıştır. 

Etkililik 

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılı için öngörülen performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır.  
Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle hâlihazırda uygulama aşamasına geçmiş olan projelerin ihtiyaçları 
karşılanmıştır.   
Rekabetçi Sektörler Programının çok yıllı programlama mantığında uygulanan bir destek Programı olması sebebiyle yıl bazlı 
gösterge hedeflerine erişimde sınıktılar yaşanabileceği ancak Stratejik Planın dönemi sonu itibarıyla kümülatif gösterge 
hedefine ulaşılacağı öngörülmektedir.  

Etkinlik 

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler oluşmamıştır. 
Tahmini maliyet tablosunda öngörülen kaynak ihtiyacında yıl bazlı değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çıkabilir.  
Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması gerekçesiyle hedefte ve performans göstergesi değerlerinde herhangi bir değişiklik 
ihtiyacı bu yıl itibarıyla oluşmamıştır.  

Sürdürülebilirlik 

2020-2021 yılları için programımıza aktarılması öngörülen kaynakta AB tarafından kesintiye gidilmesi plan hedefine 
ulaşılmasını olumsuz olarak etkileyecektir. 
Proje Tanımlama Dokümanı hazırlık ve onay, ihale dosyası hazırlık ve onay, ihale değerlendirme ve proje uygulama 
süreçlerinde ortaya çıkabilecek her türlü gecikme gösterge hedefine ulaşılmasını olumsuz etkileyecektir.  
Covid-19 salgını nedeniyle yaşanacak yapısal gecikme ve değişiklikler hedeften sapmaya neden olabilecektir. 
Bu gecikmeleri önlemek için sürecin her aşamasında faydalanıcı kurumlara teknik destek sağlanması ve bu süreçlerin 
düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. 
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Stratejik Hedef: 4.4 Sanayi ve teknoloji alanlarında AB, uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle işbirlikleri güçlendirilecektir. 

Hedef Performansı: 81,90 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

Hedefe ilişkin olumsuz yönde bir sapma bulunmamaktadır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

Herhangi bir önleme gerek duyulmamaktadır.  

Sorumlu Birim: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü  

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

4.4.1 Ülkelerle ikili 
ilişkiler kapsamında 
imzalanan sınai, teknik 
ve teknolojik işbirliği 
anlaşması/protokolü 
sayısı (K) 

25 6 8 7 50 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Planın başlangıç döneminden itibaren Covid-19 salgını ve bununla birlikte ortaya çıkan olağanüstü koşullar sebebiyle iç ve 
dış çevrede değişiklikler meydana gelmiştir. 
Söz konusu değişiklikler nedeniyle imzalanması planlanan Ülkelerle ikili ilişkiler kapsamında imzalanan sınai, teknik ve 
teknolojik işbirliği anlaşması/protokolü imzalanamamıştır. 

Etkililik 

Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. 
Hedef ve göstergelere ilişkin herhangi bir güncellemeye gerek duyulmamaktadır. 
On Birinci Kalkınma Planında Bilim, Teknoloji ve Yenilik kapsamında 444. maddesi ve Makroekonomik Politika Çerçevesi 
206, İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi 177.maddesi rekabetçi üretim ve verimliliğe ilişkin amaç ve politikalarıyla uyumludur.  

Etkinlik Öngörülemeyen maliyet ortaya çıkmadığı için maliyet güncellenmesine ihtiyaç duyulmamaktadır.  

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde pandemi dışında bir risk bulunmamaktadır. 
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

4.4.2 Bakanlığımızca 
katkı ve katılım 
sağlanan KEK ve JETCO 
protokolü sayısı (K) 

35 45 70 66 84 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen Covid-19 salgını sebebiyle iç ve dış çevrelerde önemli değişiklikler 
meydana gelmiştir. 
Performans ve hedef göstergelerinde herhangi bir değişiklik yapılmasına henüz ihtiyaç duyulmamaktadır. 
Gelecek dönemde salgının devam etmesi halinde toplantılar çevrimiçi yöntemlerle etkin ve verimli şekilde 
gerçekleştirilebilir. 

Etkililik 

Performans göstergesi değeri gerçekleşme oranı  %84 olarak kaydedilmiştir.  
Covid-19 salgınının ortaya çıkardığı olağan dışı koşullar nedeniyle gerçekleşmesi planlanan Karma Ekonomik Komisyon 
(KEK), Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO)  toplantıları gerçekleştirilememiştir. 
Salgının devam etmesi durumunda hedeflere ulaşmakta problem yaşanabileceği göz ardı edilmemekle birlikte hedef ve 
göstergeleri değiştirmeye ihtiyaç duyulmamaktadır. 
On Birinci Kalkınma Planı Bilim, Teknoloji ve Yenilik kapsamında 444. maddesi ve Makroekonomik Politika Çerçevesi 206. 
madde, İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi 177.maddesi rekabetçi üretim ve verimliliğe ilişkin amaç ve politikalarıyla uyumludur.  

Etkinlik Öngörülemeyen maliyetle karşılaşılmadığından maliyet tablosunda güncellemeye ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde pandemi dışında bir risk bulunmamaktadır. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

4.4.3 Hazırlanan sanayi 
ve teknoloji ülke 
raporu sayısı (K) 

40 65 100 109 100 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Bakanlığımıza gelen heyetler ve yurtdışı ziyaretleri için Makamın talimatları çerçevesinde ülke raporu hazırlandığından 
göstergenin tespiti tamamen kontrolümüz dâhilinde bulunmamaktadır. Bu sebeple hedef ve performans verilerinde 
herhangi bir değişikliğe gerek duyulmamaktadır. 

Etkililik 

2020 yılında toplam 44 adet sanayi ve teknoloji ülke dosyası hazırlanarak Bakanlık Makamına arz edilmiştir. Göstergenin 
toplam gerçekleşme oranı %126 olarak kaydedilmiştir. 
Bakanlığımıza gelen heyetler ve yurtdışı ziyaretleri için Makamın talimatları çerçevesinde ülke raporu hazırlandığından 
göstergenin tespiti tamamen kontrolümüz dâhilinde bulunmamaktadır. 
On Birinci Kalkınma planı amaç ve politikaları kapsamında Ülkemizin ulusal hak ve menfaatleri gözetilerek; ikili, 
bölgesel, çoklu, çok taraflı ticari ve ekonomik ilişki ve işbirlikleri geliştirilerek büyüme hedeflerine ulaşılmasında katkı 
sağlanmaktadır. 

Etkinlik Öngörülemeyen maliyet ile karşılaşılmamış olup maliyet tablosunda herhangi bir değişme talebimiz bulunmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik Herhangi bir risk bulunmamaktadır. 

 

HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Stratejik Amaç: 7 BAKANLIĞIN KURUMSAL YAPISI İLE STRATEJİK YÖNETİM VE UYGULAMA KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK 

Stratejik Hedef: 7.2 Hukuki faaliyetlerin niteliği ve etkinliği artırılacaktır. 

Hedef Performansı: 100 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

Hedefe ilişkin sapma gerçekleşmemiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

Genel Müdürlüğümüzce verilecek eğitimler başta Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü olmak üzere diğer birimlerle 
koordineli olarak yürütülecektir. 
Genel Müdürlüğümüzde görev yapan başta hukuk müşavirleri, avukat, uzman ve uzman yardımcıları ile diğer 
personellerin mesleki yeterliliklerini arttırmak amacıyla eğitimlere katılım sağlanacaktır. 

Sorumlu Birim: Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

7.2.1 Bakanlık iş ve 
işlemlerinin hukuka 
uygunluğunun 
sağlanabilmesi için 
Merkez Birimlere ve 
Taşra Teşkilatına 
yönelik verilen eğitim 
sayısı (K) 

50 5 10 10 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Planın ilk başlangıç aylarından itibaren ortaya çıkan Covid-19 salgını dış çevre faktörü olarak değişikliğe neden olmuştur. 
Dış çevre faktöründe meydana gelen bu değişiklik tespit ve ihtiyaçlarda bir değişikliğe neden olmamıştır. Yüz yüze 
verilmesi planlanan eğitimler çevrimiçi platformlar üzerinden verilerek hedefe ulaşılmıştır. 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı 
bulunmamaktadır. 

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış ve ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik 

Söz konusu performans göstergesi kendi öz kaynaklarımızla (personel ve eğitimin verildiği yer gibi) sağlandığından tahmin 
edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. 
Performans gösterge değerine ulaşmada yüksek maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergesini gerçekleştirmeye yönelik çalışan personel sayısı azlığı riski bulunabilmektedir.  
Bu riskin azaltılmasını teminen performans göstergesini gerçekleştirmeye yönelik özendirici uygulamalar getirilebilir.  
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

7.2.2 Hukuk Müşaviri, 
Avukat ve Uzmanların 
güncellenen ve 
değişen mevzuata 
uyumunu sağlama 
amaçlı alınan eğitim 
sayısı (K) 

50 3 6 6 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Planın ilk başlangıç aylarından itibaren ortaya çıkan Covid-19 salgını dış çevre faktörü olarak değişikliğe neden olmuştur. 
Dış çevre faktöründe meydana gelen bu değişiklik tespit ve ihtiyaçlarda bir değişikliğe neden olmamıştır. Yüz yüze 
gerçekleştirilmesi planlanan eğitimler çevrimiçi platformlar üzerinden alınarak hedefe ulaşılmıştır. 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı 
bulunmamaktadır. 

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış ve ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik 

Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamış olup tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. 
Performans gösterge değerine ulaşmada yüksek maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Genel Müdürlüğümüz bütçesinden çeşitli kaynaklara harcama olduğundan performans göstergesini gerçekleştirmeye 
yönelik harcama kaynağı azlığı riski bulunabilmektedir.  
Riskin azaltılmasına yönelik Genel Müdürlüğümüz bütçesi arttırılacaktır. 
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YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Stratejik Amaç: 7 BAKANLIĞIN KURUMSAL YAPISI İLE STRATEJİK YÖNETİM VE UYGULAMA KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK 

Stratejik Hedef: 
7.3 Bakanlığın kurumsal hedeflerine ve stratejik amaçlarına ulaşmasına katkı sağlamak üzere kurumsal kültürün ve 
stratejik insan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Hedef Performansı: 100 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

 - 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından alınan genel sağlık tedbirlerini içeren düzenlemeleri Bakanlık personeline 
duyurmak ve konu hakkında bilgi akışını sağlamak. 
Esnek/uzaktan çalışma düzenini sağlıklı bir şekilde yürütmek. 
Maliyetleri asgari düzeye çekmek için görevli personeli bilgilendirmek. 

Sorumlu Birim: Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

7.3.1 Bakanlığımız 
yıllık eğitim planı 
kapsamında 
düzenlenen hizmet içi 
eğitim sayısı (K) 

100 13 18 19 100 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
   
Hedeflere ulaşılmıştır. 

Etkililik 
Sene başında oluşturulan Eğitim Kurulunun onayladığı yıllık planda yer alan eğitimler gerçekleşmiştir. Bakanlığın teşkilat 
yapısının değişimi göz önüne alındığında kısmi olarak güncelleme ihtiyacından bahsedilebilir. 

Etkinlik 

Planlanan hizmet içi eğitimler önceden hesaplanan mali hesaplara uygun ve Bakanlığımızın olanakları doğrultusunda 
kontrollü gerçekleşmiştir. 
Bakanlığın değişen teşkilat yapısında eğitimlerin süre ve katılımcı sayısında değişiklikler olabileceği göz önüne alındığında 
maliyetlerde de değişimler olabilecektir. 

Sürdürülebilirlik 

Covid-19 salgını kaynaklı esnek/uzaktan çalışma hususunda çıkan genelgeler ile eğitime katılım sayısının değişmesi. 
Katılımcıların eğitime katılım tarihlerinin güncellenmesi. 
Eğitim sürelerinin verimliliğin değerlendirilmesi. 
Eğitimlerin çevrimiçi gerçekleştirilmesi. 

 

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI  

Stratejik Amaç: 7 BAKANLIĞIN KURUMSAL YAPISI İLE STRATEJİK YÖNETİM VE UYGULAMA KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK 

Stratejik Hedef: 
7.4 Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin niteliği ve etkinliği artırılarak, Bakanlığın kuruluş amacına uygun, hesap verebilir ve 
şeffaf olarak yönetilmesine katkı sağlanacaktır. 

Hedef Performansı: 74 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

2020 yılı itibarıyla inceleme, soruşturma ve ön inceleme işleri %90 oranında tamamlanmıştır. Program dışı denetim 
hizmetleri kapsamında Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, bağlı, ilgili ve koordine edilen kuruluşların her türlü faaliyet ve 
işlemleriyle ilgili olarak gelen ihbar ve şikâyetler üzerine yapılan inceleme, soruşturma ve ön inceleme işleri için belli bir 
takvim veya sayı öngörülememektedir. Ancak söz konusu faaliyetler ile ilgili çalışmalara Başkanlığımızca konudan haberdar 
olunması sonrasında kısa süre içerisinde gerekli çalışmalar gerçekleştirilerek Bakanlık Makam Onayı çerçevesinde müfettiş 
görevlendirilerek, sürecin en kısa sürede tamamlanması sağlanmaktadır. 
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Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

Programımız haricinde ortaya çıkan iş ve işlemlerin sayıca fazla olması ve ülke genelinde yaşanan salgın hastalık sebebiyle 
ortaya çıkan olumsuzluklar denetim programının hedeflenen yüzdeyle tamamlanmasına engel teşkil etmiştir. Bu süreçte 
uzaktan denetim çalışmalarına ağırlık verilmiş ve denetimlerin bir kısmı çevrimiçi sistemler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 
Yıl içerisinde beklenenden çok daha fazla ihbar ve şikâyetin Başkanlığımıza intikal etmesi durumunda, Başkanlığımız 
hedeflerinin gerçekleştirilememesi ihtimaline karşı, ihbar ve şikâyetler değerlendirilirken Müfettiş bilgi ve birikimi 
gerektirmeyen konularda, şikâyetin kaynağında ilgili Kurum aracılığıyla çözülmesi yönünde girişimlerde bulunulmaktadır. 
Denetim standartlarımızın sağlanması açısından Başkanlığımızca oluşturulan rehberler ve yönergeler 
hazırlanmış/güncellenmiş ve Müfettişlerimizin kullanımına sunulmuştur. 

Sorumlu Birim: Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı  

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

7.4.1 Yıllık çalışma plan 
ve programında yer 
alan rehberlik amaçlı 
teftişlerin gerçekleşme 
oranı (%) 

50 100 100 56 56 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

2020 yılı itibarıyla Başkanlığımız görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında oluşturulan teftiş programımız çerçevesinde 
Başkanlığımızca denetim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemi çalışmaları sonrasında 
Bakanlığımız bünyesine dâhil olan birim/kurum/kuruluşlar denetim programı içerisine alınmıştır. 2020 yılı itibarıyla 
denetimlerimiz %56 oranında tamamlanmıştır. Ülkemizde yaşanan salgın hastalık durumu sebebiyle oluşan kısıtlamalar, 
hedeflenen performansın altında kalınmasına neden olmuştur. 2021 programı ile birlikte 2020 yılında programa alınan 
kurum ve kuruluşların denetimine devam edilecektir. 

Etkililik 

2020 yılı itibarıyla denetimlerimiz %56 oranında tamamlanmıştır. Planlı denetim faaliyetleri mevcut iş gücü potansiyelimiz 
göz önünde bulundurularak belirlenmekle beraber, Başkanlığımıza intikal eden ihbar, şikâyet ve talepler doğrultusunda 
planlama dışında denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.  Programımız haricinde ortaya çıkan iş ve işlemlerin sayıca 
fazla olması ve salgın hastalık nedeniyle yaşanan problemler sebebiyle hedeflenen performansın altında kalınmıştır. Yıllık 
Çalışma Plan ve Programında yer alan teftiş konularının, Bakanlığımızın Stratejik Planı ve Kalkınma Planında yer alan sorun 
ve öncelikler doğrultusunda rehberlik yönüyle ele alınmaktadır. 
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Etkinlik 
Teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde bilirkişi görevlendirilmesi ihtiyacı oluşmakla beraber, söz konusu ihtiyaçlar 
öncelikli olarak ilgili kamu kurumları aracılığıyla nitelikli personeli eliyle karşılanmaya çalışılmıştır. İhtiyacın kamu 
kurumlarından karşılanması sebebiyle Başkanlık bütçe kaleminden harcama yapılmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

Müfettişlerin denetim sırasında ihtiyaç duydukları bilgi ve belgelere daha hızlı ve kolay ulaşabilmeleri için var olan 
mevzuatın sürekli geliştirilmesi gerekmektedir. Bununla beraber denetim standartlarımızın sağlanması açısından 
Başkanlığımızca oluşturulan rehberler ve yönergeler hazırlanmış/güncellenmiştir. Yıl içerisinde beklenenden çok daha fazla 
ihbar ve şikâyetin Başkanlığımıza intikal etmesi durumunda, Başkanlığımız hedeflerinin gerçekleştirilememesi ihtimaline 
karşı, ihbar ve şikâyetler değerlendirilirken Müfettiş bilgi ve birikimi gerektirmeyen konularda, şikâyetin kaynağında ilgili 
Kurum aracılığıyla çözülmesi yönünde girişimlerde bulunulmaktadır. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

7.4.2 Müfettiş ve büro 
çalışanları başına 
sağlanan hizmet içi 
eğitim süresi (saat) 

10 15 15 15 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Başkanlığımıza yeni katılan personelimize görev tanımlarına ve iş akışlarına ilişkin olarak hizmet içi eğitim verilmesi suretiyle 
iş süreçlerine adaptasyonu sağlanmıştır. Başkanlığımız veya Bakanlığımız ilgili birimleri tarafından düzenlenen eğitimlere 
personelimizin katılım sağlamasına özen gösterilmiştir. Hedef ve performans göstergemizde herhangi bir değişiklik 
planlanmamaktadır. 

Etkililik 
Eğitim programı Yıllık hedefimiz %100 olarak gerçekleşmiştir. Başkanlığımızda görevli müfettiş ve büro personelinin mesleki 
donanım ve kişisel gelişimine yönelik eğitim faaliyetlerine katılımları sağlanmıştır. 

Etkinlik 

Başkanlığımızın 2020 yılı bütçe kalemleri göz önünde bulundurularak personelimizin eğitim faaliyetlerine bütçe imkânları 
doğrultusunda ve yaşanan salgın hastalık süreci nedeniyle çevrim içi sistemler vasıtasıyla katılım sağlanması yönünde 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bütçe imkânının sağlanması durumunda eğitim ihtiyacı için gereken hizmet alımı 
gerçekleştirilebilecektir. 
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Sürdürülebilirlik 

Başkanlığımızca Ankara içerisinde belirli aylarda toplantılar yapılarak personelimize hizmet içi eğitimler verilmiş, görüş ve 
önerileri bu toplantılar vasıtasıyla ele alınarak değerlendirilmiştir. Ayrıca yılda bir kez yapılan eğitim ve istişare toplantısına 
personelimiz tamamına yakınının katılımı sağlanarak eğitim ve kişisel gelişim faaliyeti gerçekleştirilmekte olup salgın 
hastalık sebebiyle bu yıl toplantımız gerçekleştirilememiştir. Başkanlığımızda göreve başlayan müfettiş yardımcılarının 
eğitim süreci ise ağırlıklı olarak çevrim içi platformlar kullanılarak başarı ile tamamlanmıştır. Başkanlığımızın çalışma usul 
ve esaslarına ilişkin iyileştirici faaliyetler değerlendirilmektedir. Bu hususa ilişkin en önemli kısıt ise bütçe imkânlarına ilişkin 
olmakla beraber, Başkanlığımız kullanımında bulunan bütçenin etkili, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasına gayret 
edilmektedir. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

7.4.3 Program dışı 
denetim hizmetleri 
kapsamında Bakanlık 
merkez ve taşra 
teşkilatı, bağlı, ilgili ve 
ilişkili kuruluşların her 
türlü faaliyet ve 
işlemleriyle ilgili olarak 
gelen ihbar ve 
şikâyetler üzerine 
yapılan inceleme, 
soruşturma ve ön 
inceleme işlerinin 
tamamlanma oranı (%) 

40 100 100 90 90 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi çalışmaları sonrasında Bakanlığımız bünyesine dâhil olan birim/kurum/kuruluşlar 
denetim programı içerisine alınmıştır. Bununla beraber Başkanlığımız görev ve yetki alanında bulunan 
birim/kurum/kuruluşlar ile ilgili gelen ihbar ve şikâyetler doğrultusunda gerekli iş ve işlemler gerçekleştirilmekte ancak yıl 
içerisinde gelen ihbar ve şikâyetlerin kaynakları ve sayıları değişiklik gösterebilmektedir. Plansız bir şekilde Başkanlığımız 
çalışma programına dâhil olan bu hususlar için belli bir takvim ve sayı öngörülememektedir. 2020 yılı itibarıyla planlı 
denetimlerimiz %90 oranında tamamlanmıştır.  
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Denetim alanının genişlemesi sebebiyle, hedeflerimizin gerçekleştirmesi amacıyla 2020 yılı içerisinde müfettiş yardımcısı 
istihdamı gerçekleştirilmiş ve 8 müfettiş yardımcısı Başkanlığımızda göreve başlamıştır. 

Etkililik 

2020 yılı itibarıyla inceleme, soruşturma ve ön inceleme işleri %90 oranında tamamlanmıştır. Planlı denetim faaliyetleri 
mevcut iş gücü potansiyelimiz göz önünde bulundurularak belirlenmekle beraber, Başkanlığımıza intikal eden ihbar, şikâyet 
ve talepler doğrultusunda planlama dışında denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.   
Programımız haricinde ortaya çıkan iş ve işlemlerin sayıca fazla olmasına rağmen program dışı denetim hizmetleri 
kapsamında Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, bağlı, ilgili ve koordine edilen kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle 
ilgili olarak gelen ihbar ve şikâyetler üzerine yapılan inceleme, soruşturma ve ön inceleme işlerinin faaliyetlerimiz çok büyük 
oranda tamamlanmıştır. Yapılan söz konusu çalışmalar ile Bakanlığımızın Stratejik Planı ve Kalkınma Planında yer alan sorun 
ve öncelikler doğrultusunda denetlenen birimlerde düzeltici ve iyileştirici faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

Etkinlik 

Teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde bilirkişi görevlendirilmesi ihtiyacı oluşmakla beraber, söz konusu ihtiyaçlar 
öncelikli olarak ilgili kamu kurumları aracılığıyla nitelikli personeli eliyle karşılanmaya çalışılmıştır. İhtiyacın kamu 
kurumlarından karşılanması sebebiyle Başkanlık bütçe kalemlerinden harcama yapılmamıştır. Bununla beraber ihbar ve 
şikâyetler sonucunda yapılan denetim faaliyetlerinde sahada geçirilecek süreler öngörülememekte, bu durum bütçe 
harcamalarımıza doğrudan etki etmektedir. 

Sürdürülebilirlik 

Müfettişlerin denetim sırasında ihtiyaç duydukları bilgi ve belgelere daha hızlı ve kolay ulaşabilmeleri için mevcut mevzuat 
düzenlemesinin sürekli iyileştirilmesi gerekmektedir. Bununla beraber denetim standartlarımızın sağlanması açısından 
Başkanlığımızca oluşturulan rehberler ve yönergeler hazırlanmış ve güncellemeler gerçekleştirilmektedir.  
Yıl içerisinde beklenenden çok daha fazla ihbar ve şikâyetin Başkanlığımıza intikal etmesi durumunda, Başkanlığımız 
hedeflerinin gerçekleştirilememesi ihtimaline karşı, ihbar ve şikâyetler değerlendirilirken Müfettiş bilgi ve birikimi 
gerektirmeyen konularda, şikâyetin kaynağında ilgili Kurum aracılığıyla çözülmesi yönünde girişimlerde bulunulmaktadır. 
Ayrıca Başkanlığımız müfettişlerince düzenlenen raporların gerek teknik gerekse hukuki açıdan edinilen doğru bilgiyi 
içermesi ve tüm tarafların haklarının korunması amacıyla faaliyetlerimiz ilgili denetim yerinde (sahada) 
gerçekleştirilmektedir. 
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STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI  

Stratejik Amaç: 7 BAKANLIĞIN KURUMSAL YAPISI İLE STRATEJİK YÖNETİM VE UYGULAMA KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK 

Stratejik Hedef: 7.6 Stratejik yönetim işleyişi güçlendirilecektir. 

Hedef Performansı: 100 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

Hedefe ilişkin bir sapma gerçekleşmemiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

Hedefe ulaşılmış olup herhangi alınacak bir önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Başkanlığı  

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

7.6.1 Stratejik Plan 
İzleme ve 
Değerlendirme rapor 
sayısı (K) 

35 0 2 2 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Stratejik planlama sürecinde tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde 
değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik 
Gösterge değerine ulaşılmıştır. 2020 yılı içerisinde hazırlanarak uygulamaya alınan Stratejik Planın uygulama etkinliğinin 
sağlanmasına yönelik izleme ve değerlendirme çalışmaları mevzuata uygun olarak süresinde tamamlanmıştır.  

Etkinlik Gösterge için belirlenen maliyet bütçesi içinde kalınmıştır. Tahmin edilen maliyetin üzerine çıkılmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Yönetim Bilgi Sisteminde yer alan stratejik yönetim modülü üzerinden izleme ve değerlendirme sürecini kapsayan etkin bir 
raporlama sistemi oluşturulmuştur. 
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

7.6.2 Bütçe 
harcamalarına ilişkin 
hazırlanan rapor sayısı 
(K) 

35 4 8 8 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Plan döneminde gösterge değerine ulaşıldığından herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir. 

Etkililik Mevcut olan gösterge üçer aylık dönemler halinde hazırlandığından performans gösterge değerlerine ulaşılmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen herhangi bir maliyet ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk oluşmamıştır. 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

7.6.3 Kamu İç Kontrol 
Standartlarına Uyum 
Eylem Planı İzleme 
rapor sayısı (K) 

30 2 4 4 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı uygulama sürecinde tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik söz 
konusu olmadığı için hedef ve performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı doğmamıştır. 

Etkililik Verilerde herhangi bir sapma meydana gelmediği için gösterge değerine ulaşılmıştır. 

Etkinlik 
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken beklenmeyen maliyetlerle karşılaşılmamış olup tahmin edilen maliyet 
tablosunda değişiklik söz konusu olmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Bakanlık merkez birimleri ile il müdürlüklerinde Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının izlenmesi ve 
değerlendirilmesinden sorumlu olan Hazırlama Çalışma Grubu üyeleri belirlenmiştir. Böylece, yılda iki kere gerçekleştirilen 
Eylem Planı izleme ve değerlendirme süreci oluşturulan Çalışma Grubu aracılığıyla sağlıklı şekilde işlemektedir. 
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BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI  

Stratejik Amaç: 7 BAKANLIĞIN KURUMSAL YAPISI İLE STRATEJİK YÖNETİM VE UYGULAMA KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK 

Stratejik Hedef: 
7.7 Bilişim sistemleri ve e-hizmet sunma imkanları geliştirilecek, sistemlerin güvenliği ve sürekliliği sağlanacak, paydaşlarla 
entegrasyon güçlendirilecektir. 

Hedef Performansı: 100 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

  

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

Farkındalık çalışmalarının yürütülmesi. 

Sorumlu Birim: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı  

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

7.7.1 Siber güvenlik 
faaliyetlerine yönelik 
farkındalık 
çalışmalarının 
yürütülmesi 

50 1 1 1 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespitler ve ihtiyaçlarda değişiklikler meydana gelmemiştir. Bu sebeple hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik 
ihtiyacı doğmamıştır. 

Etkililik Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 
Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde teknolojik gelişmeler etkili olabilmektedir. Sürdürülebilirliği sağlamak 
adına bu husus nedeniyle ortaya çıkabilecek değişiklikler ile ilgili çalışmalar yapılması gerekecektir. 
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

7.7.2 Bakanlığımızca 
kurum içi veya kurum 
dışı elektronik 
ortamda verilen 
hizmetlere yönelik 
uygulamalarda 
farkındalık 
faaliyetlerinin 
yürütülmesi 

50 1 1 1 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde değişiklik gereksinimi 
bulunmamaktadır. 

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmıştır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik 
Bilişim altyapısında kullanılan cihazların garanti sürelerinin dolması risk olarak değerlendirilebilir. Bu riskleri ortadan 
kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için garanti süresi dolduğunda bakım ve destek hizmeti alınacaktır. 

 

İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI  

Stratejik Amaç: 7 BAKANLIĞIN KURUMSAL YAPISI İLE STRATEJİK YÖNETİM VE UYGULAMA KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK 

Stratejik Hedef: 
7.5 İç denetim faaliyetlerinin etkinliği artırılarak, Bakanlık kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre 
yönetilmesine katkı sağlanacaktır. 

Hedef Performansı: 53,14 

Hedefe İlişkin 
Sapmanın Nedeni: 

Hedefe ilişkin sapma bulunmamaktadır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler: 

Hedefe ilişkin alınacak önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu Birim: İç Denetim Başkanlığı  
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

7.5.1 İç Denetim 
Programının 
gerçekleşme oranı 

80 0 100 50 50 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

31.12.2019 tarihli Makam Onayıyla yürürlüğe giren, 2020 yılı İç Denetim Programına istinaden 13.01.2020 tarihinde 
denetim faaliyetlerine başlanmıştır. Covid-19 salgını sonucu 15 Mart ile 1 Temmuz döneminde kamu çalışanlarına yönelik 
uygulanan tedbirler nedeniyle,  29.05.2020 tarihinde bitirilmesi öngörülen 1. dönem denetimleri, 29.07.2020 tarihinde 
tamamlanmak üzere program revize edilerek il müdürlüklerinde ve bazı merkez birimlerinde yapılması planlanan 
denetimler iptal edilmiştir. Son dönem denetimlerinin tamamlanması akabinde, programın gerçekleşme düzeyi 31.12.2020 
tarihi itibarıyla %50 olarak gerçekleştirilmiştir. 

Etkililik 

İç Denetim Programına istinaden denetim faaliyetlerinin gerçekleşme düzeyi Makamca onaylanan program dâhilinde 
Covid-19 salgını nedeniyle beklenen düzeyde gerçekleştirilememiştir. 31.12.2020 tarihi itibarıyla programın % 50'si ancak 
tamamlanabilmiştir. 2020 yılında, 8 adet Denetim ve 2 adet danışmanlık faaliyeti olmak üzere toplam 10 adet iç denetim 
faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında planlanan hedeflere ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. 

Etkinlik 
2020 yılı programı kapsamındaki denetimlerin tamamının yerine getirilememesi nedeniyle öngörülen maliyetlerin altında 
bir gerçekleşme olmuştur.  

Sürdürülebilirlik 

2020 yılında Covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle yapılamayan merkez ve taşra birimlerindeki denetim faaliyetleri 2021 yılı 
programına dâhil edilmiş olup, tedbirler ve belirlenen kurallara riayet edilmek suretiyle denetimlerin gerek iş ortamında 
gerekse uzaktan çevrimiçi erişim vasıtasıyla yerine getirilmesi öngörülmektedir.  



 

272 

 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

7.5.2 Kalite Güvence 
ve Geliştirme Programı 
çerçevesinde iç 
denetim faaliyetleri iç 
değerleme sayısı (K) 

10 0 1 1 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İç Denetim Birimi Başkanlığının yürütmüş olduğu faaliyetlerin iç denetim standartlarına göre yürütülüp yürütülmediğinin 
her yıl değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, Kalite Güvence ve Geliştirme Programı çerçevesinde 02.12.2020- 
25.12.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Dönemsel Gözden Geçirme faaliyeti sonucunda, Başkanlığımızca yürütülen iç 
denetim faaliyetlerinin Kamu İç Denetim Standartlarına genel olarak uyumlu olduğu belirlenmiştir. 

Etkililik Hedefe ilişkin iç değerlendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 

Etkinlik İç değerlendirme faaliyeti, iç denetim programında planlandığı şekliyle icra edilmiştir. 

Sürdürülebilirlik 
Bu hedefle ilgili risklere ilişkin gerekli önlemler alınmış olup hedefin gerçekleştirilmesi konusunda söz konusu faaliyetler 
yerine getirilmiştir.  

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans(%) 

7.5.3 İç denetçi başına 
sağlanan eğitim süresi 
(K) 

10 0 35 11 31,42 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 33. maddesi ile İç Denetim Birimi Yönergesinin 50. 
Maddesine göre; iç denetçilerin, her üç yılda asgari 100 saat meslek içi eğitim (ortalama 35 saat eğitim) alması 
gerekmektedir. 2020 yılı Hizmet içi eğitim Programına istinaden, hizmet satın alınması yoluyla Performans Denetimi eğitimi 
gerçekleştirilmesi planlanmakla birlikte Covid-19 salgını nedeniyle söz konusu eğitim gerçekleştirilememiştir. 2021 yılında 
hedeflere ulaşmak üzere gerekli tedbirlerin alınması öngörülmektedir. 

Etkililik 

Covid-19 salgını nedeniyle performans göstergesi ile ilgili olarak öngörülen 35 saatlik eğitim hedefine ulaşılamamıştır. 2020 
yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim ve Etik, Kurumsal Risk Yönetim, İç Kontrol, Performans Denetimi, Dış Değerlendirme Saha 
Çalışması- Toplantı ve Müzakere Teknikleri ve IPA Teknik Yardım Projelerinde Bütçe Hazırlama Eğitimi v.s. konularında 
alınan eğitimlerle, iç denetçilerin ortalama 11 saat eğitim almaları sağlanmıştır. Alınacak tedbirlerle 2021 yılı hedefine 
ulaşılabileceği değerlendirilmiştir. 

Etkinlik 
2020 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamındaki eğitimler Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Yapılamayan 
eğitimler 2021 yılı programına alınmıştır. Hedeflenen eğitimlerin tamamının yerine getirilememesi nedeniyle öngörülen 
maliyetlerin altında bir gerçekleşme olmuştur. 

Sürdürülebilirlik 
Covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle yapılamayan eğitim faaliyetleri 2021 yılı programına dâhil edilmiştir. Eğitimlerin yıl 
içerisinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

 
 
 
2020-2024 Stratejik Plan Hedef Kartlarının 1.1.2, 1.2.1, 1.3.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.3, 3.1.3, 3.1.5, 3.2.3, 3.2.5, 4.3.2, 4.3.3, 5.1.3 ve 6.3.1 no.lu Performans 
Göstergelerine, 2020 yılı hedef değerlerinin “0” olması nedeniyle  (PG 5.3.1, PG 5.3.2, PG 5.3.3, PG 7.1.1 ve PG 7.1.2 hariç) Stratejik Plan Değerlendirme 
Tablolarında yer verilmemiştir. 2020-2024 Stratejik Plan Hedef Kartlarının 6.2.4 ve 6.4.5 no.lu Performans Göstergelerine ise, hedef değerlerinin yıllara sari 
kümülatif olarak yer alması ve Planın ilk yılı olması nedeniyle Stratejik Plan Değerlendirme Tablolarında yer verilmemiştir.



 

274 

 

B.4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

 
Bakanlığımız faaliyet alanı kapsamında üst politika belgelerinde belirlenen hedef ve öncelikler ile 
uyumlu olarak beş yıllık stratejik planlar hazırlanmakta, stratejik planlar ile bütçe teklifleri arasında alt 
program hedefleri aracılığıyla yıllık performans programları çerçevesinde bağ kurulmaktadır. 
Hazırlanan dokümanlar kamuoyu ile paylaşılmakta ve performans programı uygulama sonuçları her yıl 
faaliyet raporlarımız içeriğinde açıklanmaktadır. 

Kurumsal stratejik planların uygulama etkinliği, izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile sağlanmaktadır. 
Plan dönemi içerisinde üretilen bilgiler, Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleşen izleme ve 
değerlendirme faaliyetleri aracılığıyla raporlanarak kayıt altına alınmaktadır. Kamu İdareleri için 
Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan “Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu” kullanılarak hazırlanan 
“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları”na 2020 yılı Faaliyet 
Raporunda yer verilmiştir. Söz konusu çalışmalarda stratejik hedefler ile bunların gerçekleşme 
durumları kıyaslanarak, hedefler ve gerçekleşme arasında fark oluşması durumunda sapmanın 
nedenleri değerlendirilmiştir. Hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin alınacak tedbirler ile birlikte düzeltici 
eylem önerilerine de çalışma içerisinde yer verilmiştir. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde yer alan ilgili 
modül, Bakanlığımızın yenilenen teşkilat yapısı ve değişen mevzuata göre ortaya çıkan ihtiyaçlar 
kapsamında güncellenmektedir. 

Program bütçe hazırlık çalışmaları sürecinde performans programı kapsamında, Kurumsal Stratejik Plan 
ile Bakanlığımız bütçe teklifinde yer alan alt programların hedefleri temelinde ilişki kurularak, 
birimlerimizin uygulamaları performans programı kapsamında izlenmiş ve uygulama sonuçları 2020 yılı 
Faaliyet Raporunda yer almıştır. Analitik bütçe sınıflamasına göre yürütülen 2020 yılı bütçesine ilişkin 
olarak gerçekleşen bütçe ödenekleri ve harcama tutarları, bütçe uygulamalarına ilişkin yapılan 
işlemlere Faaliyet Raporunda yer verilmiştir. 

Yıl boyunca Performans Bilgi Sistemi kapsamında ihtiyaç duyulan bilgilerin zamanında ve eksiksiz bir 
şekilde üretilmesi amacıyla Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında ihtiyaç duyulan çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Stratejik Plan ve İç Kontrol Modülleri kullanıma sunulmuştur. İstatistiki Veri 
Modülünün ise yazılım geliştirme çalışması ile ilgili birimlerimizin kullanımına açılması için kılavuz ve iş 
adımlarının belirlenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. 2020 yılı içerisinde performans ve kalite ölçütleri 
sistematik olarak İstatistiki Veri Modülü aracılığıyla izlenmiştir.  

Süreç içerisinde yer alanların görev ve sorumlulukları ilgili yönetmelik, usul ve esaslar ile rehber 
dokümana uygun olarak belirlenmektedir. Bilgilerin oluşturulması aşamasında karar alma süreçlerine 
katılımcılığın sağlandığı, kurum kültürünün geliştiği ve sürekli öğrenme ortamının oluşturulduğu 
değerlendirilmektedir. Kurum içi bilgi akışının sürekliliğinin sağlanması, birimler arası iletişim 
kanallarının etkinleştirilmesi ve geri bildirim mekanizmalarının geliştirilmesi gibi alınabilecek iyileştirici 
tedbirler sürecin etkinliğinin artırılmasına katkı sağlayacaktır.   

 

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
A. Stratejik Planda Öngörülemeyen Kurumsal Kapasite İhtiyaçları 

2020-2024 Stratejik Plan hazırlıklarının durum analizi sürecinde mevzuat analizi, paydaş analizi, insan 
kaynakları ve kurum kültürü analizi, fiziki kaynak ve teknoloji/bilişim altyapısı analizi çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Küresel bir tehdit oluşturan Covid-19 salgını her ne kadar getirdiği belirsizlikten 
dolayı geleceğe yönelik öngörülerin yapılmasını zorlaştırsa da PESTLE analizi sürecinde Bakanlığımız 
faaliyet alanları üzerinde etkili olan ya da olabilecek politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve 
çevresel etkenler tespit edilmiş; GZFT analizi sürecinde de güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler 
arasındaki ilişkiler tespit edilerek strateji geliştirme sürecine yön verilmiştir.  
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Durum analizinde oluşturulan tespitler ve ihtiyaçlar tablolarından hedef kartları çalışmalarında 
yararlanılmış ve hedeflerin etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesine yönelik stratejiler belirlenmiştir. 
Bu çerçevede ortaya çıkan kapasite ihtiyaçlarına 2020-2024 Stratejik Planda yer verilmiştir. Diğer 
taraftan kurumsal performansın artırılmasına ve stratejik amaçların gerçekleştirilmesine bilgi, beceri 
ve motivasyon düzeyi yüksek çalışanların katkısı göz önüne alındığında, mevcut personelin 
yetkinliklerinin geliştirilmesi gibi insan kaynakları planlaması içerisinde yer alan temel süreçlerin 
iyileştirilmesi, ayrıca bilişim altyapısının ve analiz yazılımlarının güncelliğinin sağlanabilmesi ilerleyen 
dönemlerin kurumsal kapasite ihtiyaçları olarak sıralanabilir.  

 
B. Üstünlükler 

On Birinci Kalkınma Planında, imalat sanayii odaklı bir yaklaşım geliştirilmesi; bu kapsamda teknolojik 
yenilenmenin hızlandırılması ve imalat sanayiinde yapısal dönüşümün sağlanmasına yönelik sektörel 
önceliklendirme yaklaşımının benimsenmesi,  

Sanayi stratejilerine ilişkin uygulamaları izlemek ve sanayileşme politikaları çerçevesinde yerli üretimin 
ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri arasında 
eşgüdümü tesis etmek için Bakanlığımızın yetkilendirilmiş olması, 

Milli Teknoloji Hamlesiyle teknolojik ve yenilik kabiliyetin artırılması, 

Bakanlığımızın OSB projeleri, yatırım teşvik sistemi, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki destek 
programları gibi politikalarına sağlanan kaynak artışı, 

Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan “Sanayileşme İcra 
Komitesi”, 

Sanayinin ve teknolojinin gelişmesinde önemli bir faktör olan Ar-Ge harcamalarının son 5 yılda düzenli 
artışı, 

Ülkemizin güçlü üretim altyapısıyla imalat sanayii odaklı rekabet gücünün ve verimliliğin artırılması 
yoluyla teknoloji kapasitesinin geliştirilmesine yönelik atılan adımlar, 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında öncelikli sektörlerdeki yatırımların tüm odak 
sektörlerde geliştirilerek uygulanmaya devam edilmesi, 

Uzay ve havacılık sanayisinin geliştirilmesi ve edinilen kazanımlardan diğer sektörlerin de 
yararlanmasının sağlanması, 

Sanayi ve teknolojiye yönelik araştırma, geliştirme ve yenilikçilik program ve projeleri, işbirliği ve 
kümelenme mekanizmaları ile bu kapsamda yer alan faaliyet ve yatırımların desteklenmesi, 

Sanayileşme ve yenilikçilik açısından önemli pek çok aracın (TGB, OSB, Ar-Ge Merkezi, Endüstri Bölgesi) 
yasal altyapısının olması ve bu araçlardan yararlanma deneyimine sahip olunması, 

Sanayi ve teknoloji bölgelerinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, bu bölgelerin sanayinin 
rekabetçiliğine ve verimliliğine daha etkin katkı vermesinin sağlanması, 

Sanayide atılımı gerçekleştirmek için belirlenen odak sektörlerde istihdamı artırmaya yönelik 
faaliyetler, 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin sayısındaki artış sonucunda Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin güçlenmiş, 
tasarım kültürünün yaygınlaşmış olması, 

Kamu-üniversite-sanayi işbirliğini etkin bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik projelere ağırlık verilmesi, 
bu işbirliklerin somut çıktıları, 
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Teknoloji Geliştirme Bölgelerine ve işletmelere sağlanan destek ve muafiyetlerle istihdam ve nitelikli iş 
gücünün artmış olması, 

İmalat sanayiine yönelik geliştirilen kalite altyapısı ile piyasalarda güvenli ürün arzının sağlanması ve 
haksız rekabetin önlenmesine yönelik düzenlemeler, 

Yasal metroloji alanlarında geliştirilen politika önerileri ve stratejiler, 

Oluşturulan verimlilik politika önerileri ve stratejileri ile desteklenen temiz üretim ve verimlilik 
projeleri, 

Planlı sanayileşmenin koordinasyonu konusunda yüksek deneyime sahip olunması, 

Bölgesel gelişmeye yönelik oluşturulan politika önerileri ve stratejiler ile geliştirilen program ve 
projeler, 

Sanayi geneline ve sektöre yönelik strateji ve analiz belgelerinin oluşturulmuş olması, 

Bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesine yönelik kurumsal, yasal ve finansal araçların Bakanlığımız 
koordinasyonunda olması ve Bakanlığımızın bölgesel kalkınma politikalarının geliştirilmesinde 
belirleyici rol üstlenmesi, 

IPA I Döneminde Rekabetçi Sektörler Programının uygulanması sonucunda alanında uzman bir 
kadronun oluşması ve sektöre yönelik AB ve/veya ulusal kaynaklarla desteklenen daha büyük 
programları yürütme kabiliyetinin kazanılması, 

Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda teknoloji geliştirme ile bireylerin ve işletmelerin dijital 
dönüşüm konularında bireysel yetkinliklerinin ve toplumsal bilinç ve kültürünün güçlendirilmesine 
yönelik faaliyetler, 

81 ilde teşkilatlanmış yaygın bir organizasyon yapısına sahip olunması, 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:59) uyarınca yenilenen teşkilat yapımız ve 
güçlenen kurumsal kapasitemiz. 

 

C. Zayıflıklar  

Yürürlükteki sektörel strateji belgelerinin uygulama ve izleme etkinliğinin artırılması ihtiyacı, 

Piyasaya güvenli ürün arzını teminen üreticilerin ve ithalatçıların bilgilendirilmesi ve rehberlik 
faaliyetlerinin artırılması ihtiyacı, 

Yetkili muayene servislerinin kapasitesinin artırılması ihtiyacı, 

Ürün güvenliği konusunda kamuoyu farkındalığının artırılması ihtiyacı, 

IPA I ve IPA II Döneminde uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında çok farklı sektörlerde 
projelerin desteklenmesi nedeniyle farklı alanlarda uzmanlaşmış alanında yetkin personel ihtiyacı, 

İç ve dış paydaşlarla iletişim ve işbirliği kanallarının etkinliğinin güçlendirilmesi ihtiyacı, 

Bilgi yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ihtiyacı. 
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D. Değerlendirme 

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 2020 yılı faaliyetlerinde, Covid-19 salgınıyla mücadele ve bu 
mücadele kapsamında atılan adımlar öncelikli olmuştur. Bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde, küresel salgının ekonomik, sosyal ve sektörel etkilerinin en aza indirilmesi için gerek bağlı 
ve ilgili kuruluşları gerekse diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gereken tüm tedbirleri 
almıştır. Bu doğrultuda hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirilen destek programları, teşvikler, yasal 
düzenlemeler, sağlık temelli politikalar ile salgının sebep olduğu ekonomik ve sosyal maliyetlerin en 
aza indirilmesi yönünde faaliyetler yürütülmüştür. 

Diğer taraftan, iş modellerinin ve süreçlerinin halen değişiminin sürdüğü ortamda salgın sonrası hayata 
geçirilecek eylemlere yönelik stratejiler ve uygulanabilir hedefler belirlemek önem kazanmıştır. Küresel 
sistem daha karmaşık hale geldikçe kurumsal yapılar yenilikçi stratejiler ile güç kazanmakta, bu durum 
stratejik planların uygulama etkinliğini ön plana çıkarmaktadır. Bu çerçevede, yıl içerisinde hazırlanarak 
uygulamaya alınan 2020-2024 Stratejik Planın uygulama etkinliğinin sağlanmasına yönelik izleme ve 
değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür.  

Bakanlığımız faaliyetleri, önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de kamuda stratejik yönetim 
sürecinin çerçevesini çizen yasal düzenlemelere uygun olarak kaynakların etkin, ekonomik ve verimli 
kullanılması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Teknolojinin tüm kurumlar ve bireyler için ortak payda olduğu 
küresel sistemde, Bakanlığımız yenilenen teşkilat yapısı ile sanayimizi güçlendiren programları hayata 
geçirmeye devam edecektir. 

   

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 
Kamu hizmetlerinin daha kaliteli ve sonuç odaklı sunulmasına yönelik öneri ve tedbirler aşağıda 
sıralanmıştır. 

Sanayinin yapısal dönüşümünde öncü olma misyonunu üstlenen ve AB teknik mevzuat uyumu 
sürecinde önemli sorumluluklara sahip Bakanlığımızın beşeri kapasitesinin artan iş yüküne paralel 
olarak nitelikli personelle güçlendirilmesi, 

Mevcut personelin yetkinliklerinin geliştirilmesi, hizmet içi eğitimlerin artırılması, özellikle yürütülen 
faaliyet kapsamında alanında uzman personel tarafından uygulamalı eğitim programlarının 
düzenlenmesi, 

Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını geliştirmeye yönelik olarak paydaşlarla işbirliğinin 
geliştirilmesi, 

PGD faaliyetlerinin kamuoyundaki farkındalığının artırılması, 

Kurum içi iletişim ve koordinasyon kanallarının etkinliğin artırılmasına yönelik mevcut sistematik 
yöntemlerin iyileştirilmesi, 

Birimler arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması, 

Günün ihtiyaçlarına göre mevcut politika, program, süreç ve mevzuatın güncellenmesi ve yazılım 
altyapısının güçlendirilmesi, 

Bakanlığımızın faaliyet alanları arasında olan bilim, teknoloji, araştırma ve yenilik konularında yabancı 
ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinde yürütülen çalışmaların artırılması. 

 

EKLER: İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANLARI 
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