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BAKAN SUNUŞU 

Dördüncü Sanayi Devrimine karşı her ülke, kendi gereksinimleri, altyapısı ve planları doğrultusunda 
stratejiler ve politikalar üretmektedir. Bu süreçte, özgün ve yenilikçi politikalar uygulayan ülkeler küresel 
rekabette öne geçiyor.  

Bu konjonktürde temel önceliğimiz kritik teknolojileri milli olarak geliştirip, yüksek teknoloji alanlarında 
rekabetçi ürün ve hizmetler sunmaktır. Bu kapsamda “Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonuyla hazırladığımız 
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisini uygulamaya başladık. “Yüksek Teknoloji ve İnovasyon”, “Dijital 
Dönüşüm”, “Girişimcilik”, “Beşerî Sermaye” ve “Altyapı” olmak üzere 5 ana bileşenden oluşan 
stratejimizle ülkemizi sanayi ve teknoloji alanlarında 2023 hedeflerine taşıyacağız. 

Güçlü sanayi altyapımız, firmalarımızın üretim esnekliği, nitelikli insan kaynağımız ve yenilikçiliği teşvik 
eden Ar-Ge ekosistemimiz hedeflerimize ulaşmada kilit rol oynayacak. Sanayimizin küresel rekabet 
gücünü artırarak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı temin edeceğiz. Dijital dönüşümden insan 
kaynağı planlamasına, sanayi bölgelerinden araştırma altyapılarına üretim ekosistemimizi çok daha 
ileriye taşıyacak adımlar atacağız. 

Hedeflerimize ulaşmak için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat 
kapsamında stratejik planlama yapıyor, çalışmalarımızın sonuçlarını izleyerek değerlendiriyoruz. Bu 
çerçevede, paydaşlarımızın etkin katkısı ile Bakanlığımız 2019 Yılı Performans Programını hazırladık. 

Bu kapsamda Bakanlığımız Performans Programının ülkemize hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere 
teşekkür ederim. 

 

 

        Mustafa VARANK 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
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BAKAN YARDIMCISI SUNUŞU 

Gittikçe hızlanan büyük ve kapsamlı bir değişimin içindeyiz. Teknolojik ilerleme ve dijitaldönüşüm tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışma şekillerini değiştiriyor. 

Sanayi ve teknoloji alanlarını da kuşatan bu dönüşüm, küresel ekonomiyi belirgin bir şekilde etkiliyor, 
ülkeler arasındaki dengeler, rekabet koşulları artık daha hızlı değişiyor, teknolojiye ayak uyduralamaması 
halinde karşılaşılacak sorunların çözümü çok daha zor hale geliyor. 

Bu süreçte kamu politikalarının değişmesi, yeni teknolojileri ve dijital dönüşümü destekleyecek ve bu 
alandaki yatırımları özendirecek şekilde kurgulanması gerekiyor. Bakanlık olarak teknolojik yatırımları 
özendirmeye, firmalarımızın rekabetçi yapısını güçlendirmeye özel önem veriyoruz. Özel sektörümüzün 
kurumsal altyapısını ve insan kaynağını teknolojik değişimlerle uyumlu hale getirecek politikalar 
geliştirmeye gayret sarf ediyoruz. Özellikle sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri arasındaki 
bağların güçlendirilmesini, araştırma ve geliştirme ekosistemindeki çalışmaların desteklenerek yüksek 
katma değerli ürünlere dönüşmesini amaçlıyoruz. 

Sanayi ve teknoloji alanında sürdürülebilir, kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşımla çözüm üretmeye yönelik 
politika, program ve projeleri hayata geçiriyoruz. Bu amaçla, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Stratejisini 
hazırladık. Milli Teknoloji Hamlesini uygulamaya aldık. Yeni destek programlarını hayata geçirdik. 

Bakanlığımız destek mekanizmalarının teknolojik değişikliklere göre değiştirilmesi, yeni destek 
programlarının geliştirilmesi, özel sektöre yeni finans imkanları oluşturulması ile daha sürdürülebilir bir 
büyümeyi amaçlıyoruz. Sanayicilerimize, girişimcilerimize ve vatandaşlarımıza daha hızlı ve daha etkin 
bir şekilde hizmetlerimizi sunmayı, planlı sanayi bölgelerini daha az maliyetlerle oluşturarak 
girişimcilerimize sunmayı, iş ve yatırım ortamını geliştirmeyi, kaliteli ve katma değerli üretim yapacak 
yabancı sermayeyi ülkemize çekmeyi hedefleyen çalışmalar yürütüyoruz. 

Bu çerçevede, stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu gibi araçları kullanarak planlama 
yapıyor, bütçe planlama ve uygulama sürecinde faaliyet ve projelerimizi etkin bir şekilde izliyoruz. 

Bakanlığımız 2019 Yılı Performans Programı 27 Performans Hedefi, 83 Performans Göstergesi ve 36 
Faaliyet içermektedir. Bakanlığımız 2019 Yılı Performans Programının uygulama sürecinde tüm 
paydaşlarımızın katkısını bekliyoruz. 2019 yılı sonunda Performans Programı uygulama sürecinde 
ürettiğimiz sonuçları değerlendirerek elde edeceğimiz bilgileri kamuoyu ile paylaşacağız. 

Bakanlığımızın yeni dönem uygulamalarına yön verecek kararları alırken geçmiş uygulamalarımızın 
sonuçlarını gösteren bilgilerden faydalanacak ayrıca süreç içindeki gelişmeleri dikkate alarak dinamik bir 
şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

Performans Programının hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim.. 

 

 

         Çetin Ali DÖNMEZ 

Bakanı Yardımcısı 
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A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR: 

Bakanlığımızın kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları; 

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 numaralı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 

8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3/6/2011 

tarihli ve 635 sayılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname, 

12/7/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4/7/2012 tarihli ve 

6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 

1/7/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı Sanayinin 

Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile düzenlenmiştir. 

a) Sanayi politika ve stratejilerinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, sanayi ürünlerine 

yönelik idari ve teknik düzenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, sanayi işletmelerinin 

sicilini tutmak, sanayi istatistikleri ve analizleri üretmek, 

b) Ekonominin verimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesi amacıyla verimlilik politika ve 

stratejilerinin hazırlaması amacıyla çalışmalar yapmak, sanayi işletmelerinin verimliliğini artırmak, 

geliştirmek ve temiz üretim projelerini desteklemek, 

c) Ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda bilim, teknoloji ve 

yenilikçilik politikalarının belirlenmesi çalışmalarını yapmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği yapmak, belirlenen politikaların uygulanmasını sağlamak, sanayiye yönelik araştırma, 

geliştirme ve yenilikçilik program ve projelerini, bu kapsamda yapılacak faaliyet ve yatırımları 

desteklemek, teşvik tedbirleri almak ve uygulamak, bu konularda düzenleme ve denetlemeler 

yapmak, 

ç) Organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi 

siteleri için uygun alanları belirlemek ve bu alanlardan uygun görülenlerin altyapılarını yapmak, 

mekânsal strateji planları, çevre düzeni planları ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planlarında sanayi 

alanlarına ilişkin görüş vermek, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgelerinin planlanmasına, 

kuruluşuna, yapılaşmasına ve işleyişine ilişkin mevzuatla verilen görevleri yapmak, organize sanayi 

bölgelerinin faaliyetleri için gerekli olan ve Bakanlıkça uygun görülecek projelerin tamamına kadar 

olan kısmını, sanayi sitelerinin altyapılarının tamamını ve üstyapı tesislerinin yüzde yetmişe kadar 

olan kısmını, yerleşim alanları içinde kalmış sanayi sitelerinin taşınması için sanayi sitesi yapı 

kooperatiflerince, il özel idarelerince, büyükşehir belediyelerince veya belediyelerce yapılacak 

sanayi sitelerinin idari ve sosyal tesis binaları, arsa bedelleri, mülkiyetin edinilmesi masrafları ile 
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altyapı ve üstyapı yatırımlarının tamamına kadar olan kısmını mimarlık ve mühendislik hizmetleri 

dâhil kredi ile desteklemek, işletmelerin rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla kümelenme 

girişimlerine ait politikalar geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak, kümelere hibe desteği 

sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek, 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, taşınma masraflarını kredi ile desteklemek, organize sanayi bölgelerine iç ve 

dış kaynaklardan kullanacakları krediler için belirlediği miktarlarda kredi faiz desteği vermek, 

destekleme şart ve niteliklerini belirlemek ve denetlemek, 

d) Metroloji politikasını hazırlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, metroloji alanında 

stratejiler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, metroloji alanında muayene, belgelendirme ve 

doğrulamaya ilişkin düzenlemeleri yapmak, denetimleri yapmak, uygulamaya konulması gerekli 

olan standartları ve hazır ambalajlamaya ilişkin teknik düzenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını 

sağlamak, 

e) Sanayi ürünleri güvenliği ve denetimine ilişkin politikaların hazırlanmasına yardımcı olmak, sanayi 

ürünlerinin ürün güvenliği ve teknik mevzuatına uygunluğuna yönelik piyasa gözetimi ve denetimi 

yapmak, risk analizleri yapmak, sanayi ürünlerinin denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek, 

ürün güvenliği bilgi sistemini oluşturmak, 

f) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, uluslararası kuruluşlar, Avrupa Birliği ve 

yabancı ülkelerle ilişkilerini yürütmek, iki ve 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, 

g) Yatırım teşviklerinin ülke ekonomisi yararına etkin bir şekilde düzenlenmesini temin amacıyla 

ihtiyaç duyulan mevzuatı hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapmak, uygulamayı takip etmek, 

değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak,  

ğ) Cumhurbaşkanınca belirlenen amaçlar doğrultusunda makroekonomik, sektörel (sosyal ve 

iktisadi) ve bölgesel gelişme alanlarında, ulusal ve yerel düzeyde analiz ve çalışmalar yapmak, 

h) Kalkınma ajanslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

ı) Bilişim sektörünün rekabet gücünü artırmak için gerekli çalışmaları yapmak, kamu bilişim 

projelerini tedarik edecek firmaları; taşımaları gereken yeterlik ve/veya standartlar doğrultusunda 

yetkilendirmek, teknik içerikli kriterler uyarınca yetkilendirmeyi iptal etmek veya geçici olarak 

durdurmak, kamu bilişim projelerine ilişkin sözleşmelerin yürütülmesinde kamu kurumlarının ve 

yüklenicilerin başta kalite ve güvenlik yeterlik ve/veya standartlar olmak üzere uyacakları usul ve 

esasları belirlemek, 

i) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak. 
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5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’NUN BAKANLIK GÖREV VE YETKİLERİNE 

ETKİLERİ 

24/12/2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 

Kanun’un 15’inci maddesi gereği 01/01/2006 tarihinde Bakanlığımızda Strateji Geliştirme Başkanlığı 

kurulmuştur. 

Strateji Geliştirme Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları, 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun’un 15’inci maddesinde, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60’ıncı 

maddesinde ve 18/02/2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan Strateji Geliştirme 

Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinde düzenlenmiştir.  

24/12/2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

gereği 04/05/2007 tarihli ve 8 sayılı Bakanlık Makamının onayı ile İç Denetim Birimi Başkanlığı 

kurulmuştur. İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 12/07/2006 tarihli ve 

26226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   
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B. TEŞKİLAT BİLGİLERİ 

BAKANLIK MERKEZ, TAŞRA VE YURT DIŞI TEŞKİLATI  

Bakanlık; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 

numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 386’ncı maddesine göre merkez, taşra ve yurt dışı 

teşkilatından oluşmaktadır. 

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİ: 

Bakanlığın hizmet birimleri aşağıda listelenmiştir. 

a) Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, 

b) Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü, 

c) Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, 

ç) Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü, 

d) Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, 

e)Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 

f) Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 

g) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, 

ğ) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 

h) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, 

ı) İç Denetim Birimi Başkanlığı, 

i) Strateji Geliştirme Başkanlığı, 

j) Personel Dairesi Başkanlığı, 

k) Destek Hizmetleri Dairesi 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.  
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BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR 

Bağlı Kuruluşlar 

1) Türk Patent ve Marka Kurumu, 

2) Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, 

3) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, 

4) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, 

5) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi. 

İlgili Kuruluşlar 

1) Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 

2) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 

3) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı (KOSGEB), 

4) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 

5) Türkiye Uzay Ajansı. 

Koordine Kuruluşlar:  

Kalkınma Ajansları. 
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TEŞKİLAT ŞEMASI 

Şekil 1- Teşkilat Şeması 
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C. FİZİKSEL KAYNAKLAR 

Bakanlığımız toplam 56.253 m² alanda hizmet vermektedir. 

Eski Hizmet Binası (Eskişehir Yolu) 24.498 m2 

Yeni Hizmet Binası  26.736 m2 

Tandoğan Ek Bina  5.019 m2 

 

Bakanlığa ait binalar ve bu binalarda görev yapan birimler aşağıdaki gibidir: 

Eski Hizmet Binası 

Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğünün bir bölümü, Metroloji ve Standardizasyon Genel 

Müdürlüğü, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 

Müdürlüğü, Bakanlığımız yemekhanesi, kütüphane, konferans ve toplantı salonları bulunmaktadır. 

Eski hizmet binasının 10.050 m2’si TÜBİTAK kullanımı için tahsis edilmiştir. 

Yeni Hizmet Binası 

Bakanlık Makamı (Bakan, Bakan Yardımcıları) Özel Kalem Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, 

Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü, Sanayi Bölgeleri Genel 

Müdürlüğü, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 

Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Mali Programları Daire Başkanlığı (IPA), Hukuk Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Personel Dairesi 

Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Merkez Saymanlık 

Müdürlüğü bulunmaktadır. 

Ek Hizmet Binaları 

Tandoğan Ek Bina: Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının bir Şube 

Müdürlüğü ile Ek Binanın 3 katında 2.151 m² alanında Anadolu Ajansı tahsisli olarak bulunmaktadır. 

Lojmanlar: Bakanlığımız merkez teşkilatı kullanımında muhtelif semtlerde 154 adet lojman 

bulunmaktadır. Bakanlığımız taşra teşkilatı kullanımında ise 19 adet lojman bulunmaktadır. 

İl Müdürlükleri Hizmet Binaları: 24 İl Müdürlüğü için hizmet binası kiralanmıştır. Kiralanan hizmet 

binasının yaklaşık toplam alanı 12.276 m²’dir. 57 İl Müdürlüğü hizmet binası ise tahsisli olup yaklaşık 

toplam alanı 30.780 m²’dir. 
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Telefon Sistemi 

IP tabanlı santral kurulmuş olup Merkez ve Taşra teşkilatında IP Telefon üzerinden iletişim 

sağlanmaktadır. İşlemler Bilgi İşlem 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 4446100 numarası ile tüm 

teşkilata tek numara ile erişim imkânı sağlanmıştır. Ayrıca anolog hatlar ile illerde verilen hizmette 

ses kalitesi düşüklüğü, maliyet dezavantajı ve numara karmaşası gibi sorunlar son bulmuş olup 

hizmet tüm Türkiye’de tek numara ile paydaşlarımıza sunulmuştur. 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Bilgi ve teknolojik çalışmalar kapsamında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili 

çalışmalar 2020 yılında da devam edecektir. Bakanlık sistemlerinde bulunan fiziksel ve sanal 

sunucularda Domain Controller, uygulamalar, e-posta, web ile internet,  Anti virüs, veri tabanı, 

firewall, rapor, yedek, sanallaştırma, portal çalışmaktadır. Sistemimiz network altyapısında yedekli 

çalışan omurga anahtarları, yük dengeleme cihazları mevcuttur. Bunlara ek olarak merkezde ve 

taşrada ağ anahtar cihazları bulunmaktadır. Merkezde yedekli internet altyapısı mevcut olup bu 

bant genişliğinden il müdürlüklerimiz de faydalanmaktadır. 

Sistem Altyapısı  

Bakanlık merkez binada kablosuz internet erişim noktalarından yayın yapılmakta misafir kullanıcılar 

lokal ağa dahil olmadan sms doğrulama kodu ile güvenli internet kullanabilmektedir. İnternetin 

güvenilir bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve sistemi saldırılardan korumak amacıyla güvenlik 

sistemleri oluşturulmuştur. Bu sistemde yedekli çalışan güvenlik duvarı, saldırı tespit/önleme cihazı, 

mail güvenlik sistemi, 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 İl Müdürlükleri merkez band genişliğini ve güvenlik cihazlarını kullanarak internete çıkmaktadır. 

İl Müdürlüklerinin internet band genişliği personel sayısına göre 10 Mbps ile 30 Mbps arasında 

değişmektedir. Bu bağlantılar merkezden yazılım vasıtasıyla anlık olarak takip edilmekte ve 

raporlanabilmektedir. Ayrıca sistem odasının fiziki durumundan haberdar olabilmek için erken uyarı 

sistemi mevcuttur. Odanın sıcaklığı veya nem durumu normalden farklı olduğu anda sistem 

yöneticilerine e-posta ile bilgi vermektedir. Bununla birlikte sistem odasında her kabineti izlemeye 

imkân veren kamera sistemi aktif haldedir. 

E-Devlet kapısına entegre edilen 195 adet hizmetimiz bulunmaktadır.  
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Kullanılan Yazılımlar 

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

izleyen tabloda listelenmiştir. 

Tablo 1-Bakanlıkta Kullanılan Yazılımlar (03/12/2019 tarihi itibarıyla) 

No PROGRAM ADI 

1  Lonca Uygulaması 

2  Metroloji Genel Müdürlüğü Raporlama Uygulaması 

3  Verimlilik Proje Ödülleri Sistemi Uygulaması 

4  PGD Ürün Rehberi Sistemi 

5  E-Kütüphane Hizmetleri 

6  Sınav Başvuru Sistemi 

7  Stok Kontrol Uygulaması 

8  Uygulama Tanıtım Kataloğu Sistemi 

9  Anket Uygulaması 

10 Metroloji Sanayi.Net Servis Uygulaması 

11 Kümelenme Uygulaması 

12  Eğitim Portalı 

13 STB SİP-Sanayi İşbirliği Projeleri 

14 Verimlilik Haftası 

15 Asansör Takip Sistemi 

16 Laboratuvar & Akademisyen Bilgi Sistemi 

17 Yönetim Bilgi Sistemi 

18 Sanayi.gov.tr İnternet Sayfası ve Yönetim Paneli Projesi 

19 Dijital Bakanlık Başvuru Ekranları 

20 Web Servis Merkezileştirme Sistemi 

21 E-Denetim Sistemi 

22 Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi (ONTEK) 

23 CE Muafiyet Sistemi 

24 Basınçlı Gaz Tüpleri Sistemi 

25 360 Derece Akademisyen Değerlendirme Sistemi 

26 D8Coop.com 

27 Tüp Takip Denetçi Mobil Uygulaması 

28 Ölçü Aleti Uyarı Sistemi 
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No PROGRAM ADI 

29 Etki Değerlendirme Bilgi Portalı 

30 Makam Tebrik Sistemi 

31 Personel Özlük Otomasyonu 

32 Biltek Web Portalı 

33 Yemekhane Tabldot Uygulaması 

34 Sema  

35 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Programı 

36 Türkiye Uzay Ajansı Logo Yarışması Başvuru Sayfası 

37 Araç Talep Sistemi 

38 Hamle Uygulaması 

39 Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Uygulaması 

 

Büro Araç ve Gereçleri 

Tablo 2-Bakanlıkta Kullanılan Büro Araç ve Gereçleri (03/12/2019 tarihi itibarıyla) 

CİNSİ  MERKEZ TAŞRA TOPLAM 

Bilgisayar  1.867 2.341 4.208 

Dizüstü Bilgisayar  780 1.371 2.151 

Tablet Bilgisayar  188 506 694 

Yazıcı  617 1.131 1.748 

Tarayıcı  94 352 446 

Faks Cihazı  12 79 91 

Projektör  28 45 73 

Fotokopi Makinesi  41 109 150 

Sabit Telefon  1.930 2.802 4.732 

Cep Telefonu  85 230 315 

Telsiz  57 - 57 

Kesintisiz Güç Kaynağı 8 0 8 
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Taşıt Durumu 

Tablo 3-Mülkiyeti Bakanlığa Ait Olan Araçlar (25/12/2019 tarihi itibarıyla) 

CİNSİ   MERKEZ   TAŞRA   TOPLAM   

Minibüs  0 0 0 

Kamyonet 11 117 128 

Kamyon   
 

9 9 

Otomobil   12 103 115 

Otobüs 2 0 2 

TOPLAM  25 229 254 

 

Tablo 4- Kiralanan Araçlar (25/12/2019 tarihi itibarıyla) 

CİNSİ   MERKEZ   TAŞRA   TOPLAM   

Otomobil   24 5 29 

Kamyonet   1 67 68 

TOPLAM   25 72 97 
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D. İNSAN KAYNAKLARI 

Bakanlığımız istihdam politikası, üst politika belgeleri dâhilinde hazırlanan Bakanlığımıza ait 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 ortaya 

çıkarılmaktadır. 

İnsan kaynakları ihtiyacının karşılanmasına yönelik izlenecek politikalar ise her yılın Bütçe Kanunu 

kapsamında Bakanlığımıza tahsis edilen açıktan ve naklen atama kontenjanı dâhilinde 

oluşturulmaktadır. 

Bununla birlikte açıktan ve naklen atama kontenjanının kısıtlı olmasından kaynaklı sıkıntılar, 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 yapılan atamalarla giderilmeye çalışılmaktadır. 

Bakanlığımızda istihdam edilen personel sayısı; 2016 yılında merkezde 1.418, taşrada 1.883, 2017 

yılında merkezde 1.506, taşrada 1.899 ve 2018 yılında merkezde 1.848, taşrada 2.097’dir. 

31/10/2019 tarihi itibarıyla ise merkez teşkilatında 1.824, taşra teşkilatında 2.073 olmak üzere 

toplam 3.897 personel istihdam edilmektedir. 2019 yılına ilişkin unvan bazında dolu kadro sayıları 

aşağıda verilmiştir:  
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Tablo 5- Bakanlığımızda İstihdam Edilen Personel Unvan ve Sayıları (Merkez) (31/10/2019 tarihi 

itibarıyla) 

UNVAN TOPLAM  

Bakan Yardımcısı 3 

Genel Müdür 7 

Genel Müdür Yardımcısı 3 

Rehberlik ve Teftiş Başkanı 1 

Strateji Geliştirme Başkanı 1 

Bakan Müşaviri  1 

Müşavir (Ş) 4 

Müstakil Daire Başkanı 2 

Daire Başkanı 52 

Başmüfettiş 19 

Müfettiş 41 

Müfettiş Yardımcısı 3 

Başkontrolör 1 

AB Uzmanı 32 

Sanayi ve Teknoloji Uzmanı 406 

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd. 93 

İç Denetçi 12 

Mali Hizmetler Uzmanı 20 

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 1 

Hukuk Müşaviri 6 

Avukat 7 

Şube Müdürü 121 

Mühendis 227 

4/B Sözleşmeli Personel 22 

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel 1 

İşçi 149 

Sözleşmeli Bilişim Personeli 9 

Diğer 580 

Toplam 1.824 
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Tablo 6- Bakanlığımızda İstihdam Edilen Personel Unvan ve Sayıları (Taşra) (31/10/2019 tarihi 

itibarıyla) 

UNVAN TOPLAM 

İl Müdürü 49 

Araştırmacı 66 

Avukat 7 

Şube Müdürü 149 

Mühendis 476 

Sözleşmeli Personel 117 

İşçi 117 

Diğer  1.092 

Toplam 2.073 
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Tablo 7- Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

Eğitim Durumu Toplam 

İlköğretim 304 

Ortaöğretim 714 

Ön Lisans 80 

Lisans  2.388 

Yüksek lisans 371 

Doktora  40 

Toplam 3.897 

 

Şekil 2-Bakanlık Personelinin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı 

 

  

İlköğretim
8%

Ortaöğretim
18%

Ön Lisans
2%

Lisans 
61%

Yüksek lisans
10%

Doktora 
1%
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Tablo 8- Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Yaş Grubuna Göre Dağılımı 

Yaş Aralığı Merkez Taşra Toplam 

19-30 175 260 435 

31-40 627 583 1.210 

41-50 526 654 1.180 

51-60 410 472 882 

61-65 86 104 190 

GENEL TOPLAM 1.824 2.073 3.897 

 

Şekil 3 -Bakanlık Personelinin Yaş Grubu Dağılımı 

 

 

 

  

19-30
11%

31-40
31%

41-50
30%

51-60
23%

61-65
5%



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Performans Programı 2019 

 

 19 

 

II. PERFORMANS BİLGİLERİ 

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER  

B. AMAÇ VE HEDEFLER 

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİİLE FAALİYETLER 

D.İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 
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A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 

Temel politika belgeleri olan On Birinci Kalkınma Planı,  Orta Vadeli Program- Yeni Ekonomi Programı 

(2020-2022) ve 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında yer alan ilgili hususlara 

başlıklar halinde aşağıda yer verilmiştir: 

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI (2019-2023) 

On Birinci Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 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. 

Tablo 9 - On Birinci Kalkınma Planı Kapsamında Yer Alan Bakanlığımızın Sorumlu Olduğu Tedbirler 

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI (2019 – 2023) 

İlgili Bölüm/Referans Sorumlu Olunan Tedbir Numaraları 

2
.1

. İ
ST

İK
R

A
R

LI
 

V
E 

G
Ü

Ç
LÜ

 
EK

O
N

O
M

I 

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.

 R
EK

A
B

ET
Ç

İ Ü
R

ET
IM

 V
E 

V
ER

IM
LI

LI
K

 

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  

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  
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ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI (2019 – 2023) 

İlgili Bölüm/Referans Sorumlu Olunan Tedbir Numaraları 
2

.2
. R

EK
A

B
ET

Ç
İ Ü

R
ET

IM
 V

E 
V

ER
IM

LI
LI

K
 

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
.4

. Y
A

ŞA
N

A
B

İL
İR

 
ŞE

H
İR

LE
R

, 

SÜ
R

D
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R
Ü
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İR

 
Ç

EV
R

E 2.4.1. Bölgesel  
Gelişme 

669.1, 669.2, 669.3, 669.5, 670.1, 670.2, 670.3, 671.1, 
672.1 

 

ORTA VADELİ PROGRAM- YENİ EKONOMİ PROGRAMI (2020-2022) 

04/10/2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2020-2022 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomik 

Programı (YEP) ile kısa vadede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, 

ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve 

adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

YEP kapsamında yer alan Bakanlığımız faaliyet alanına yönelik temel politika ve tedbirler izleyen 

tabloda özetlenmiştir. 
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Tablo 10- YEP Kapsamında Yer Alan Bakanlığımız Faaliyet Alanına Yönelik Temel Politika ve Tedbirler 

İlgili Bölüm Politika ve Tedbirler 

Büyüme ve 

İstihdam 

Ülkemizin sanayide katma değerli üretim kapasitesini artırmak üzere, yüksek ve 

orta yüksek teknoloji seviyesindeki ürünlere yönelik yatırımları teşvik etmek 

amacıyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı uygulanacaktır. 

Ar-Ge ve yeniliğin finansmanına yönelik etkin mekanizmalar devreye 

sokulacaktır. 

Yerli ve 

Yenilikçi 

Üretim 

İmalat sanayisinin dijital dönüşümüne katkı sağlamak üzere organize sanayi 

bölgeleri, endüstri bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde Dijital Dönüşüm 

Merkezleri kurulacaktır. 

Yerli ve 

Yenilikçi 

Üretim 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın hayata geçirilmesi kapsamında 

odak sektör olarak belirlenmiş kimya ve ilaç, motorlu kara taşıtları, deniz taşıtları, 

raylı sistemler, makine, yarı iletkenler, elektrik-elektronik, savunma, havacılık ve 

uzay sektörlerinde belirlenecek öncelikli ürünlere yönelik yatırımlara Ar-Ge, Ür-

Ge ve yatırım destekleri sağlanacaktır. 

Sanayi ve teknoloji bölgelerinin kuruluşunda öncelikli sektör ve gelişme alanları 

dikkate alınarak, mevcut ve gelecekte olabilecek ihtiyaçlara yönelik sayıları, 

kapasiteleri, kreş ve ulaşım imkânları, birbirleriyle iş birliği ve entegrasyonu 

artırılacaktır. 

Sanayi ve teknoloji bölgelerinin kuruluşunda sektörel ve tematik alanlara öncelik 

verilecek ve bu bölgelerde desteklerin farklılaştırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

İş ve Yatırım 

Ortamı 

Ülkemize yönelik doğrudan yabancı yatırım girişini artırmak amacıyla Doğrudan 

Yabancı Yatırım Eylem Planı geliştirilecek; dış yatırımlarda sektör ve ülke 

çeşitliliğini artıracak politikalar belirlenecektir. 

Proje bazlı yatırım teşvik sistemi başta olmak üzere; Ar-Ge, yenilikçilik ve 

teknolojik dönüşüm ile yüksek katma değerli ürünlerin üretimini desteklemeye 

yönelik uygulamalara, On Birinci Kalkınma Planı’nda yer alan kimya, ilaç-tıbbi 

cihaz, makine, elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları 

olarak belirlenen imalat sanayi sektörleri önceliklendirilerek devam edilecektir. 
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2019 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMI 

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, Bakanlığımızın sorumlu kuruluş olarak belirlendiği 

35 tedbir bulunmaktadır. 

Bakanlığımız tarafından söz konusu tedbirler kapsamında öncelik savunma ve güvenlik alanlarında 

olmak üzere, gelişme potansiyeli olan sektörlere, istihdam, yüksek katma değer ve ihracat artışına 

yönelik yatırım alanlarına, yerlileştirme çalışmalarına öncelik verilecektir. 

Kamunun ihtiyaç duyduğu çözümlerin açık kaynak kodlu yazılımlar, büyük veri, bulut bilişim, yeşil 

bilişim, mobil platform, nesnelerin interneti gibi ürün, hizmetler değerlendirilerek hayata 

geçirilmesine, üniversite ve kamu kurumları bünyesindeki araştırma merkezlerinin kesintisiz hizmet 

veren ve etkin bir şekilde yönetilen sürdürülebilir yapılara dönüştürülmesine, ar-ge desteklerinde 

koordinasyon sağlanarak, mevcut destek programlarının etki analizi çalışmaları yapılarak gözden 

geçirilmesine, ar-ge faaliyetlerinin ticarileştirmeyi de içerecek şekilde bütünsellik içinde 

desteklenmesine, araştırmacı insan gücü bakımından bölgesel ve küresel düzeyde iş birliğinin 

geliştirilmesine, kritik teknolojilerin transferinin kolaylaştırılmasına, içselleştirilmesine ve dünyadaki 

emsal teknolojilerle rekabet edebilecek şekilde geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

Başta enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörlerinde 

olmak üzere işletmelerin prototip geliştirme süreçleri, teknolojik ürün yatırımları ve kümelenme 

çalışmaları desteklenecektir. 

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği portalının kullanımı yaygınlaştırılacaktır. 

Dijital Dönüşüm Yol Haritası Eylem Planında önceliklendirilen eylemlerin hayata geçirilmesine 

yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Ülkemiz üst politika dokümanlarında atıf yapılan öncelikli alanlar ve sektörler dikkate alınarak 

hazırlanan Türkiye Sanayi ve Teknoloji Stratejisi (2019-2023) çerçevesindeki uygulamalar izlenecek 

ve hedeflere ulaşılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

OSB, Endüstri Bölgeleri ve SS uygulamaları geliştirilecektir. 

TGB'ler ve bünyelerinde yer alan işletmelerin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak, 

TGB'lerin etkinliği artırılacaktır. 

 



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Performans Programı 2019 

 

 25 

 

B. AMAÇ VE HEDEFLER 

 

2019-2023 dönemi Bakanlığımız Stratejik Planında;  

VİZYON VE MİSYON 

 

Vizyonumuz; 

“Sanayisi güçlü, teknolojisi milli bir Türkiye”dir. 

 

Misyonumuz; 

“Yüksek teknolojiye dayalı, rekabetçi, sürdürülebilir, yerli ve milli bir sanayi yapısı oluşturmak”tır. 
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STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 

AMAÇ 1: AR-GE VE YENİLİK KAPASİTEMİZİ GELİŞTİREREK ÜLKEMİZİ YÜKSEK TEKNOLOJİ ALANLARINDA 

KÜRESEL ÖLÇEKTE REKABETÇİ BİR KONUMA YÜKSELTMEK 

Hedef 1.1: Mevcut teknolojik yetkinlikler belirlenerek öncelikli sektörler ve odak teknoloji 

alanlarında gelişim yol haritaları oluşturulacaktır. 

Hedef 1.2: Sektörel detayda stratejik malzemeler için yol haritaları oluşturulacak, kaynak planlaması 

yapılacaktır. 

Hedef 1.3: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi için ekosistemin 

altyapı, yetkinlikler, işbirliği, yönetişim, finansman gibi konularda gelişmesine yönelik tedbirler 

alınacaktır. 

Hedef 1.4: Özel sektör Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi için 

ekosistemin yetkinlik, işbirliği, yönetişim, finansman gibi konularda gelişmesine yönelik tedbirler 

alınacaktır. 

Hedef 1.5: Teknoloji standartlarının gelişimine aktif katılım sağlanacak; teknoloji üretiminde 

sertifikasyon ve test ihtiyacı tespit edilerek uluslararası boyutta rekabetçi bir altyapı 

oluşturulacaktır. 

Hedef 1.6: Bilimsel alanlarda ileri çalışmaların yapılması ve bunların küresel boyutta değer üretmesi 

sağlanacaktır. 

AMAÇ 2: SANAYİDE KATMA DEĞERLİ ÜRETİMİN ARTIRILMASI AMACIYLA MEVCUT KAPASİTENİN 

DÖNÜŞÜMÜNÜ, YÜKSEK TEKNOLOJİ ODAKLI YENİ YATIRIMLARIN YAPILMASINI VE NİTELİKLİ ÜRETİM 

İÇİN İŞBİRLİĞİ MEKANİZMALARININ GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK 

Hedef 2.1: Sanayi işletmelerinin genel görünüm, verimlilik ve dijital olgunlukları değerlendirilerek 

sektör ve firma niteliğine göre farklılaşan verimlilik ve dijital dönüşüm modelleri geliştirilmesi ve bu 

modellerin özellikle KOBİ'lere uygulanması sağlanacaktır. 

Hedef 2.2: Kurumsal yönetim uygulamaları, tedarik zincirindeki işletmeler arasında entegrasyon, 

stratejik birleşmeler, teknolojik altyapı kullanımı gibi konularda sağlanacak desteklerle sanayi 

işletmelerinin küresel düzeyde rekabetçilikleri arttırılacaktır. 

Hedef 2.3: 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 2.4: Yüksek teknolojili öncelikli sektörlerde katma değerli üretim kapasitesinin artırılmasına 

yönelik olarak ürün odaklı, proje bazlı, uçtan uca bir destek mekanizması ile stratejik yatırımlar 

desteklenecektir. 

Hedef 2.5: Yerli veya yabancı sermayeli yeni yatırımların artırılması amacıyla yatırım ortamı 

iyileştirilmesine yönelik adımlar atılacak ve yatırım teşvik sistemi yeni yaklaşımlar ile revize 

edilecektir. 
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Hedef 2.6: Ekonomik faaliyetlerin bölgeler arasında dengeli dağılımı ve bölgelerin içsel 

potansiyellerinin açığa çıkarılarak ekonomik değere dönüştürülmesi sağlanacaktır. 

AMAÇ 3: 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 

Hedef 3.1: Girişimcilik ekosisteminin yetenek kapasitesi, işbirliği mekanizmaları, katılım sermayesi, 

giriş kolaylığı, küresel ekosisteme entegrasyon gibi bakımlardan bütüncül olarak olgunlaşması 

sağlanacaktır. 

Hedef 3.2: Teknoloji tedarikçileri ve girişimleri, onları talep ile buluşturan, pazara erişimlerini 

kolaylaştıran uygulamalar ve kamu alımlarının kaldıraç olarak kullanılmasını sağlayan tedbirler ile 

güçlendirilecektir. 

Hedef 3.3: Rekabetçi Sektörler Programıyla iş ortamı iyileştirilecek, araştırma, geliştirme ve yenilik 

altyapısı güçlendirilecek ve sanayinin dijital dönüşümüne katkı sağlanacaktır. 

Hedef 3.4: Sanayi ve teknoloji alanlarında AB, uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle işbirlikleri 

güçlendirilecektir. 

AMAÇ 4: MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN GEREKLİ NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞINI 

GELİŞTİRMEK VE BU YÖNDE TOPLUMSAL BİLİNÇ VE MOTİVASYONU ARTIRMAK 

Hedef 4.1: Dijitalleşme ile gelen yeni dönemin gerekliliklerine uygun yetkinliklerin belirlenmesi, 

eğitim ve istihdam modellerinin dönüştürülmesi ve sürdürülebilir ilerleme için toplum genelinde 

yetkinlik gelişimi sağlanacaktır. 

Hedef 4.2: Açık kaynak yazılım ekosistemi geliştirilerek yazılımcı sayısının artırılması için kaldıraç 

olarak kullanılacaktır. 

AMAÇ 5: ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN, GÜVENLİ, GÜVENİLİR VE KALİTELİ SANAYİ 

ÜRÜNLERİNİN VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN YER ALDIĞI, İZLENEBİLİR BİR PİYASANIN OLUŞMASINI 

SAĞLAMAK 

Hedef 5.1: Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemelerin uyumlaştırılması, uygunluk 

değerlendirme kuruluşlarının denetimlerinin yapılması, belgelendirme çalışmalarının etkin bir 

şekilde yürütülmesi ve takip edilmesi sağlanacaktır.   

Hedef 5.2: Yasal metroloji alanında idari ve teknik altyapı güçlendirilecek ve kamuoyu farkındalığı 

artırılacaktır. 

Hedef 5.3: Metroloji, standardizasyon, akreditasyon ve uygunluk değerlendirmesi alanlarında 

stratejiler belirlenecek, ilgili kuruluşlarla iş birliği programları geliştirilecek ve uluslararası alanda 

etkinlik artırılacaktır. 

Hedef 5.4: Yeni denetim stratejileri ile ölçü aletleri ve hazır ambalajlı mamullerin teknik 

düzenlemelere uygun olarak piyasaya arzı ve doğru ayarlı olarak kullanılması sağlanacaktır. 
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Hedef 5.5: Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) alanında yeni stratejiler geliştirilecek, gözetim ve 

denetim programları hazırlanacak ve uygulama sonuçları izlenecektir. 

Hedef 5.6: Piyasada güvenli sanayi ürünlerinin yer almasına yönelik gözetim ve denetim faaliyetleri 

gerçekleştirilecektir. 

AMAÇ 6: BAKANLIĞIN KURUMSAL YAPISI İLE STRATEJİK YÖNETİM VE UYGULAMA KAPASİTESİNİ 

GÜÇLENDİRMEK 

Hedef 6.1: Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin niteliği ve etkinliği artırılarak, Bakanlığın kuruluş 

amacına uygun, hesap verebilir ve şeffaf olarak yönetilmesine katkı sağlanacaktır. 

Hedef 6.2: İç denetim faaliyetlerinin etkinliği artırılarak, Bakanlık kaynaklarının ekonomiklik, etkililik 

ve verimlilik esaslarına göre yönetilmesine katkı sağlanacaktır. 

Hedef 6.3: Stratejik yönetim işleyişi güçlendirilecektir. 

Hedef 6.4: Kurumsal kültürün gelişmesine, teknolojik alt yapıya ve stratejik yönetime uygun bir 

insan kaynakları yönetimi sağlanacaktır. 

Hedef 6.5: Merkez ve taşra teşkilatının fiziksel altyapısı güçlendirilecek, çalışanların iş tatmini ve 

motivasyonu artırılacaktır. 

Hedef 6.6: Bilişim sistemleri ve e-hizmet sunma imkanları geliştirilecek, sistemlerin güvenliği ve 

sürekliliği sağlanacak, paydaşlarla entegrasyon güçlendirilecektir. 

Hedef 6.7: Hukuki faaliyetlerin niteliği ve etkinliği artırılacaktır. 

Hedef 6.8: Merkezi düzeyde bölgesel kalkınma alanında karar alma süreçlerini destekleyen 

kurumsal yapı güçlendirilecektir. 
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C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 

 Performans Hedefi Tabloları 

 Faaliyet Maliyetleri Tabloları  
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   1 
Ar-Ge ve yenilik kapasitemizi geliştirerek ülkemizi yüksek teknoloji 
alanlarında küresel ölçekte rekabetçi bir konuma yükseltmek 

HEDEF   1.3 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinin 
geliştirilmesi için ekosistemin altyapı, yetkinlikler, işbirliği, 
yönetişim, finansman gibi konularda gelişmesine yönelik tedbirler 
alınacaktır. 

PERFORMANS  
HEDEFİ 

1 
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi 
için ekosistemin altyapı, yetkinlikler, işbirliği, yönetişim, finansman 
gibi konularda gelişmesine yönelik tedbirler alınacaktır. 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) sayıları artırılacak, bu bölgelerin ve bünyelerinde yer alan 
firmaların nitelikleri yükseltilecektir. 
Ülkemizde teknolojik yetkinlik kapasitesinin artırılması ve buna ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilerek 
takibinin yapılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin temel taşlarından 
biri olan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin sayılarının artırılarak yaygınlaştırılması, ülke olarak orta ve 
uzun vadeli hedeflerimize ulaşmada önemli bir gerekliliktir. 
Bu sayede ülkemizin sahip olduğu genç nüfus potansiyelinin doğru alanlara yönlendirilmesi ve bu 
kaynaktan en yüksek verimin alınabilmesi için gereken arayüzler daha ulaşılabilir olacak ve böylece 
girişimcilerimiz için çok daha uygun ortamlar sağlanabilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

1 
Altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşaatı desteklenen TGB 
Sayısı (K) 

Sayı 16 11 8  

Teknoloji Geliştirme Bölgelerimizin doğru bir yapılanma ile girişimcilere hizmet verebilmesi için en temel 
gerekliliklerin başında uygun fiziki mekânlar gelmektedir. Bununla birlikte bu tür yapıların 
oluşturulabilmesi ciddi bir kaynak gereksinimi doğurmakta olup bu noktada ihtiyaç duyan TGB’lerin 
desteklenmesi kritik önem taşımaktadır. Bakanlık olarak söz konusu yapılaşma sürecinin mümkün olan 
en kısa sürede ve sağlıklı bir biçimde neticelendirilmesine katkı sağlanarak TGB’lerin kısa sürede faaliyete 
geçmeleri ve böylece Ar-Ge ve yenilik faaliyetinde bulunmak isteyen girişimcilerimiz ve işletmelerimizin 
ihtiyaç duydukları imkân ve desteklere ulaşmaları hedeflenmektedir. 
TGB’lerin altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşaatları desteklenmeye devam edilecektir. 

2 
TGB şirketlerine ve firmalarına yönelik eğitim, etkinlik ve ziyaret 
sayısı (K) 

Sayı 59 59 21 

TGB’lerden beklenen etkinin ortaya çıkarılması, öncelikle bu bölgelerde yer alan girişimcilerin ihtiyaç 
duydukları temel bilgi ve becerilere erişmeleri ve bölgelerdeki faaliyetlerin izlenip değerlendirilmesi 
neticesinde doğru yönlendirmelerin yapılmasıyla yakın ilişkilidir. Gerek TGB yönetici şirketleri gerekse 
buralarda yer alan girişimci firmalara yönelik eğitim, ziyaret vb. uygulamalar, ekosistemin sağlıklı 
gelişiminin tesis edilmesi adına önemli ve gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerdir. 
TGB şirketlerine ve firmalarına yönelik eğitim, etkinlik ve ziyaretler düzenlenecektir. 

3 
TGB’ler bünyesinde faaliyet gösteren toplam kuluçka 
firmalarının bir önceki yıla göre artış oranı (%) 

Yüzde 0 8 7 
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Yeni bir ürün, proje, uygulama, yöntem ve/veya iş modeli fikri ile ortaya çıkan, henüz kurumsal bir 
nitelik kazanmamış genç ve yeni işletmelere (kuluçka firmalarına) teknik destek verilmesi ve finansman 
sağlanması, TGB’lerin niteliksel gelişimi açısından önem arz etmektedir. Bölgedeki yönetici şirketin 
kuluçka firmalarına, kuluçka merkezinde uygun ve yeterli yer tahsisi yapıp yapmadığı kontrol edilip 
izlenmelidir. Söz konusu performans göstergesinin başarılması, diğer göstergelere de olumlu etki 
yapacaktır. 

4 
TGB’ler bünyesinde faaliyet gösteren firmaların ilgili yıl içerisinde 
toplam ihracatın (Amerikan doları cinsinden) bir önceki yıla göre 
artış oranı (%) 

Yüzde 0 10 17 

Ar-Ge ve yenilik ekosistemimizde TGB’lerin yaptığı katkının değerlendirilmesi açısından en önemli 
parametreler arasında ekonomi ile ilgili göstergeler yer almaktadır. TGB’lerin kurulmasında temel 
hedeflerden biri, yerli katma değer oranı yüksek, yüksek teknolojili ürün üretimidir. Bu ürünlerin dış 
piyasalarda iyi bir şekilde tanıtılarak sanayi ihracatı içindeki payının artırılması gerekmektedir. 
Dolayısıyla bu bölgelerde gerçekleştirilen teknoloji yoğun faaliyetlerin değerlendirilmesinde firmaların 
toplam ihracatı önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir. 

5 
TGB’lerde istihdam edilen Ar-Ge personel sayısının bir önceki 
yıla göre artış oranı (%) 

Yüzde 0 12 10 

Bölgede faaliyet gösteren girişimcilerin gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, 
toplumun yaşam standardını ve dolayısıyla refahını artırıcı nitelikte olan, katma değer ve rekabet 
avantajı yaratma potansiyeli yüksek yazılım, ürün ve sistemlerin ticarileştirilmesi ülkemizin dışa 
bağımlılığın azaltılması konusunda son derece büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla Ar-Ge 
faaliyetlerinde doğrudan görevli nitelikli işgücünün artırılması, önemli bir performans göstergesi olarak 
öne çıkmaktadır. 

Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

1 
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin sayılarının 
artırılması, bu bölgelerin ve bünyelerinde yer alan 
firmaların niteliklerinin yükseltilmesi faaliyeti 

90.000.000  90.000.000 

Genel Toplam 90.000.000  90.000.000 
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2001 yılından itibaren hayata geçirilen TGB’ler, ülkemizin teknoloji ve yenilik ekosisteminin önemli bir 
parçasıdır. Hâlihazırda 54 ilde kurulu 81 TGB bulunmakta, bunlardan 60’ı faaliyette olup bu TGB’lerde 
yaklaşık 5.150 firma Ar-Ge, yazılım, tasarım, teknoloji ve yenilik faaliyetleri yürütmektedir. Bu TGB’lerde 
yaklaşık 50.000 kişi istihdam edilmekte olup bunların 40.000’i Ar-Ge personelidir. TGB’lerde bugüne kadar 
ulaşılan toplam satış tutarı yaklaşık 63 milyar TL, ihracat ise yaklaşık 3.6 milyar dolardır. Bu bilgiler ışığında 
TGB’lere yönelik faaliyetlerin sayısının niteliğinin artırılması ve böylece ülkemizde katma değeri yüksek ve 
cari açığı azaltacak ürün ve teknolojilerin geliştirilmesinin son derece önemli olduğu değerlendirilmektedir. 
Bu kapsamda üst politika belgelerinde yer alan ve Bakanlığımız sorumluluğunda olan tedbir ve eylemler 
aşağıda listelenmiştir. 
Teknopark yönetici şirketlerinin, teknoparklarda yer alan şirketlerin ve teknoloji transfer ofislerinin 
kurumsal kapasiteleri artırılacaktır. (11. Kalkınma Planı 2019-2023, p.309.10.) 
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) faaliyet gösteren firmalara özel Ar-Ge desteği mekanizması 
oluşturulacaktır. (11. Kalkınma Planı 2019-2023, p.322.6.) 
TGB’lerdeki firmalara yönelik danışmanlık, pazarlama, stratejik ortaklık ve girişim sermayesine erişim gibi 
faaliyetlerin desteklenmesini içeren Teknopark Teknoloji Ticarileştirme Programı başlatılacaktır. (11. 
Kalkınma Planı 2019-2023, p.322.7.) 
Özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile TGB’lere uygulanan desteklerin süresi uzatılacak ve desteklerin 
performans odaklı sunulmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. (11. Kalkınma Planı 2019-2023, p.351.4.) 
Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği, büyük ölçekli yerli ve yabancı yatırımların yer alacağı, etkin 
yönetim modeline sahip endüstri ve teknoloji bölgeleri kurulacaktır. (Yeni Ekonomi Programı/Orta Vadeli 
Program 2019-2021: 4. Cari Açık, Sayfa 13) 
Bakanlığımızca TGB’lere yönelik olarak icra edilen temel faaliyetler; yeni TGB’lerin kuruluş ve ilan işlemleri, 
TGB’lerin yapılaşma süreçlerine ilişkin işlemler ve faaliyete geçen TGB’lerin yerinde ziyaretler de dâhil 
olmak üzere izlenmesi ve değerlendirilmesi ile TGB’lere yönelik olarak destekleyici faaliyetlerde (eğitimler, 
bilgilendirme toplantıları, performans endeksi çalışmaları ve TGB zirvesi etkinliği vb.) bulunmak suretiyle 
kapasitelerinin geliştirilmesi şeklinde özetlenebilir. Göstergeler bu faaliyetlerle uyumlu olarak 
belirlenmiştir. 
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kuruluş sürecinde başvurular Bakanlığımız Ar-Ge Teşvikleri Genel 
Müdürlüğüne elektronik ortamda yapılır, gerekli kontrol ve incelemeler sonrasında uygun başvurular ilan 
edilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilir ve yeni TGB’ler Resmi Gazetede ilan edilir. 
TGB’lerin faaliyete geçmeleri için girişimcilere yönetim hizmetleri ve ofis olanakları sağlayabilmeleri 
gerekmektedir. Bu kapsamda TGB’lerin altyapı, idare ve kuluçka merkezi inşaatları Bakanlığımızca bütçe 
imkânları ölçüsünde desteklenmekte, bu kapsamda proje inceleme ve onay, ruhsatlandırma, hakediş 
inceleme ve ödeme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Faaliyete geçen TGB’lerin gelişimi yine Bakanlığımız 
Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünce izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu kapsamda her yıl TGB’ler 
yerinde ziyaret edilmekte, yılda 2 kez tüm TGB’lerin katılımıyla koordinasyon toplantıları 
gerçekleştirilmekte, TGB’lerin yıllık performansları değerlendirilerek TGB Zirve etkinliği ile sonuçlar 
kamuoyu ile paylaşılmakta ve başarılı TGB’ler ödüllendirilmektedir. 
Faaliyet kaynak ihtiyacının tespit edilmesinde, Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet 
Alım Giderleri, Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri dikkate alınmıştır. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
1 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi için 

ekosistemin altyapı, yetkinlikler, işbirliği, yönetişim, finansman gibi 

konularda gelişmesine yönelik tedbirler alınacaktır. 

FAALİYET ADI  1 
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin sayılarının artırılması, bu bölgelerin ve 

bünyelerinde yer alan firmaların niteliklerinin yükseltilmesi faaliyeti 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü 

Faaliyet ile Ülkemizdeki TGB ekosisteminin gelişimi ve güçlenmesi hedeflenmiş olup TGB’lerin, Ülkemizin 
bilgi ekonomisine geçme, teknoloji tabanlı ve yüksek katma değerli üretim yapısına kavuşma, güçlü bir 
girişimci ekosistemine sahip olması için çalışmalar yürütülecektir. 
TGB’ler bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilikçilik, teknoloji ve ürün geliştirme vb. faaliyetler, 
girişimciliğin gelişmesi ve desteklenmesine yönelik faaliyetler, kuluçka ve teknoloji transferi gibi 
hizmetlerin her biri, ülkemizin geleceğe dönük hedeflerinde büyük önemi haizdir. 
Faaliyet kaynak ihtiyacının tespit edilmesinde, Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri, Mal ve 
Hizmet Alım Giderleri, Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri dikkate alınmıştır. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  2.634.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  451.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  2.165.000 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri  335.000 

07  Sermaye Transferleri  84.415.000 

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  90.000.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  90.000.000 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   1 
Ar-Ge ve yenilik kapasitemizi geliştirerek ülkemizi yüksek teknoloji 
alanlarında küresel ölçekte rekabetçi bir konuma yükseltmek 

HEDEF   1.4 

Özel sektör Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinin 
geliştirilmesi için ekosistemin yetkinlik, işbirliği, yönetişim, 
finansman gibi konularda gelişmesine yönelik tedbirler 
alınacaktır. 

PERFORMANS  

HEDEFİ 
2 

Özel sektör Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinin 
geliştirilmesi için ekosistemin yetkinlik, işbirliği, yönetişim, 
finansman gibi konularda gelişmesine yönelik tedbirler alınacaktır. 

Ülkemiz Ar-Ge ve yenilik ekosistemin gelişmesinde büyük rolü olan Ar-Ge merkezlerinin sayıları 
artmaktadır. Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin artması ekonomik ve sosyal hedeflerimize ulaşmamızda 
kilit bir rol üstlenmektedir. Teknolojik bilgi üretim kapasitemizi güçlendirmek, yüksek kalite ve 
standartlarda ürünler geliştirmek için bu merkezlerin niteliklerinin artırılması ve desteklenmeye devam 
edilmesi ile mümkün olabilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

6 
Ar-Ge Merkezlerinde istihdam edilen toplam Ar-Ge Merkezi 
personeli sayısının önceki yıla göre artış oranı (%) 

Yüzde 45.000 55.000 5 

5746 sayılı Kanunun temel amaçlarından biri de nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemektir. 
Bu doğrultuda ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasında 
nitelikli işgücüne ihtiyaç vardır ve Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen nitelikli personel sayısının 
artırılması ve doğru alanlara yönlendirilmesi ile orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılması 
hedeflenmektedir. 

7 
Ar-Ge Merkezlerinde istihdam edilen toplam doktoralı Ar-Ge 
personeli sayısının önceki yıla göre artış oranı (%) 

Yüzde 850 920 2 

Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin gelişmesinde büyük rolü olan Ar-Ge merkezlerinde, katma değeri yüksek, 
teknoloji yoğun üretim ve ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak yönde faaliyetler yürütülmesi 
hedeflenmektedir. Dolayısıyla Ar-Ge merkezlerinde yetişmiş doktora veya doktora üzeri seviyede 
personel istihdam edilmesi hedeflere ulaşılmasında büyük rol oynamaktadır. 

8 KÜSİP'te kayıtlı kullanıcı sayısı (K) Sayı 2.000 8.000 3.000 

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Platformuna (KÜSİP) kayıt olan kullanıcılar tarafından içerikler (haber, 
duyuru, etkinlik, başarı hikâyeleri, çağrılar ve işbirliği teklifleri) eklenebilmekte ve üyelerin portal aracılığı 
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ile işbirliği yapmasına imkân sağlanmaktadır. Gösterge ile KÜSİP üzerinden sağlanan Ar-Ge ve yenilik 
ekosistemindeki işbirliklerinin ölçülmesi hedeflenmiştir. 

9 KÜSİP portalını ziyaret eden kullanıcı sayısı (K) Sayı 2.000 3.000 2.000 

KÜSİP’e üye olmayan kişiler portalde yayınlanan bilimsel ve teknolojik odaklı içerikleri (haberler, 
duyurular, çağrılar, yayınlar, etkinlik ve başarı hikâyeleri) takip edebilmektedir. Gösterge ile KÜSİP’i aktif 
olarak kullanan paydaşların ölçülmesi hedeflenmiştir. 

Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

2 
Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen personelin 
artırılması faaliyeti 

100.000  100.000 

3 
KÜSİP portalının kullanımının yaygınlaştırılması 
faaliyeti 

200.000  200.000 

Genel Toplam 300.000  300.000 

 

2008 yılında yürürlüğe giren 5746 sayılı Kanun kapsamında firmalara Ar-Ge Merkezi Belgesi 
verilmektedir. Ar-Ge ve Yenilik ekosisteminin güçlenmesinde büyük rolü olan Ar-Ge Merkezleri 49 farklı 
sektörde 44 farklı ilde faaliyet göstermekte ve 60 bine yakın personel istihdam edilmektedir. Ekonomik 
ve ticari işbirliklerinin artırılması ve ulusal ve uluslararası rekabet gücünün korunması için Ar-Ge 
merkezlerinin desteklenmesi ülkemiz için son derece önemlidir. 

Performans hedefleri belirlenirken Ar-Ge ve yenilik ekosistemindeki etkileşim ve işbirliğinin geliştirilmesi 
hedeflenmiştir. 

Ülkemiz Ar-Ge ve yenilik ekosistemin gelişmesinde büyük rolü olan Ar-Ge merkezlerinin sayıları 
artmaktadır. Ar-Ge ve İnovasyon kapasitesinin artması ekonomik ve sosyal hedeflerimize ulaşmamızda 
kilit bir rol üstlenmektedir. Teknolojik bilgi üretim kapasitemizi güçlendirmek, yüksek kalite ve 
standartlarda ürünler geliştirmek için bu merkezlerin niteliklerinin artırılması ve desteklenmeye devam 
edilmesi ile mümkün olabilecektir. 2019-2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde ve 11.Kalkınma Planında 
yer alan hedefler doğrultusunda Ar-Ge ve yenilik kapasitemizin geliştirilerek ülkemizin yüksek teknoloji 
alanlarında küresel ölçekte rekabetçi bir konuma ulaşabilmesi noktasında nitelikli Ar-Ge personeli 
sayısının artırılması hedeflenmektedir. Belirlenen performans hedefi, 11. Kalkınma Planı ile Sanayi ve 
Teknoloji Stratejisi dokümanlarındaki Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik hedefleri 
desteklemektedir. 

5746 sayılı Kanunun temel amaçlarından biri de nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemektir. 
Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen nitelikli personel sayısının artırılması ve doğru alanlara 
yönlendirilmesi ile orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Ar-Ge 
merkezleri performans göstergeleri belirlenmiştir. 

Diğer performans göstergeleri ile KÜSİP’e üye sayısının ve KÜSİP’i ziyaret eden kullanıcı sayısının 
artırılması yoluyla portalın etkin bir şekilde kullanımı amaçlanmaktadır. Performans göstergeleri; 11. 
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Kalkınma Planının 322.13. No’lu Eylemi olan “Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı geliştirilerek sanayi 
ve teknoloji bölgelerinde geliştirilen, yürütülen ve tamamlanan projeleri içeren proje katalogları 
oluşturulacaktır” hedefi ile uyumlu olarak oluşturulmuştur. 

Ar-Ge merkezleri başvuru işlemleri ve belgelendirilen firmaların faaliyetlerinin denetimlerinin 
yapılmasına devam edilmektedir. Belge verilen firmalar paydaşlara bildirilmektedir. Başvuru ve faaliyet 
denetimi ve merkezlere ilişkin diğer tüm işlemler elektronik ortamda yapılmaktadır. Ar-Ge merkezlerinin 
yıllık performansları değerlendirilerek Ar-Ge Merkezleri Zirve etkinliği ile sonuçlar kamuoyu ile 
paylaşılmakta ve başarılı merkezler ödüllendirilmektedir. Farklı kurum ve kuruluşlar, STK’lar vb. 
tarafından düzenlenen etkinliklere azami katılım sağlanmakta, Ar-Ge Merkezi kurulumu iş ve işlemleri ile 
ilgili bilgilendirme sunumları ve koordinasyon toplantıları yapılmaktadır. 

KÜSİP’in iyileştirilmesine yönelik hizmet alımı süreci başlatılarak, analiz ve tasarım aşamaları sonrasında 
yazılım geliştirme süreci tamamlanacak; Ar-Ge merkezlerinde ve teknoparklarda gerçekleştirilen 
projelerin sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasına imkân verecek şekilde KÜSİP’in içeriğinin 
zenginleştirilmesi, Teknoağ Portalı ve Laboratuvar Modülünün KÜSİP’e entegrasyonu çalışmaları 
yapılacak; KÜSİP’in potansiyel kullanıcılarına yönelik tanıtım faaliyetleri yürütülerek veri girişi yapılacaktır.  

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri kurulumunda faaliyet gösteren personel giderleri ve görevlendirme yapılan 
akademisyen giderleri esas alınmıştır. 

KÜSİP için 2019 yılında analiz çalışması yapılacağından personel gideri dışında kaynak ihtiyacı 
bulunmamaktadır. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
2 

Özel sektör Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinin 

geliştirilmesi için ekosistemin yetkinlik, işbirliği, yönetişim, finansman 

gibi konularda gelişmesine yönelik tedbirler alınacaktır. 

FAALİYET ADI  2 Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen personelin artırılması faaliyeti 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü 

2008 yılında yürürlüğe giren 5746 sayılı Kanun kapsamında firmalara Ar-Ge Merkezi Belgesi 

verilmektedir. Ar-Ge ve Yenilik ekosisteminin güçlenmesinde büyük rolü olan Ar-Ge Merkezleri 49 farklı 

sektörde 44 farklı ilde faaliyet göstermekte ve söz konusu merkezlerde 60 bine yakın personel istihdam 

edilmektedir. Ekonomik ve ticari işbirliklerinin artırılması ve ulusal ve uluslararası rekabet gücünün 

korunması için Ar-Ge merkezlerinin desteklenmesi ülkemiz için son derece önemlidir. 

Faaliyet maliyetinin hesaplanmasında Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri; Personel Giderleri, SGK Devlet Primi 

Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri dikkate alınmıştır. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  80.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  20.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  0 

04  Faiz Giderleri  0 

05  Cari Transferler  0 

06  Sermaye Giderleri  0 

07  Sermaye Transferleri  0 

08  Borç verme  0 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  100.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye  0 

Diğer Yurt İçi  0 

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı  0 

Toplam Kaynak İhtiyacı  100.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
2 

Özel sektör Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinin 

geliştirilmesi için ekosistemin yetkinlik, işbirliği, yönetişim, finansman 

gibi konularda gelişmesine yönelik tedbirler alınacaktır. 

FAALİYET ADI  3 KÜSİP portalının kullanımının yaygınlaştırılması faaliyeti 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü 

KÜSİP’in iyileştirilmesine yönelik hizmet alımı süreci başlatılarak, analiz ve tasarım aşamaları sonrasında 

yazılım geliştirme süreci tamamlanacak; Ar-Ge merkezlerinde ve teknoparklarda gerçekleştirilen 

projelerin sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasına imkân verecek şekilde KÜSİP’in içeriğinin 

zenginleştirilmesi, Teknoağ Portalı ve Laboratuvar Modülünün KÜSİP’e entegrasyonu çalışmaları 

yapılacak; KÜSİP’in potansiyel kullanıcılarına yönelik tanıtım faaliyetleri yürütülerek veri girişi yapılacaktır. 

Faaliyet maliyetinin hesaplanmasında KÜSİP faaliyetleri için personel ve mal ve hizmet alımı giderleri 

dikkate alınmıştır. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  75.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  25.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  100.000 

04  Faiz Giderleri  0 

05  Cari Transferler  0 

06  Sermaye Giderleri  0 

07  Sermaye Transferleri  0 

08  Borç verme  0 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  200.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye  0 

Diğer Yurt İçi  0 

Yurt Dışı  0 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı  0 

Toplam Kaynak İhtiyacı  200.000 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   1 
Ar-Ge ve yenilik kapasitemizi geliştirerek ülkemizi yüksek teknoloji 
alanlarında küresel ölçekte rekabetçi bir konuma yükseltmek 

HEDEF   1.5 
Teknoloji standartlarının gelişimine aktif katılım sağlanacak; 
teknoloji üretiminde sertifikasyon ve test ihtiyacı tespit edilerek 
uluslararası boyutta rekabetçi bir altyapı oluşturulacaktır. 

PERFORMANS  

HEDEFİ 
3 

Teknoloji standartlarının gelişimine aktif katılım sağlanacak; 
teknoloji üretiminde sertifikasyon ve test ihtiyacı tespit edilerek 
uluslararası boyutta rekabetçi bir altyapı oluşturulacaktır. 

11. Kalkınma Planında yer alan 441.1 no’lu tedbirde “Yükseköğretim ve kamu kurumları bünyesindeki 
araştırma altyapılarının erişilebilirliğinin artırılması ve mükerrer yatırımların önlenmesini teminen 
altyapılardaki makine-teçhizat, insan kaynağı, araştırma faaliyetleri ve test hizmetlerine ilişkin güncel 
bilgilerin yer aldığı envanter hazırlanacaktır.” tedbirinin sorumluluğu Bakanlığımıza verilmiştir. 

Bu eylemin gerçekleştirilmesine yönelik olarak, Bakanlığımız tarafından ülkemizde temel/uygulamalı 
araştırma yapan laboratuvarların birbirleriyle ve özel sektör kuruluşlarıyla Ar-Ge ve inovasyon projeleri 
bağlamında işbirliği yapabilmeleri ve kaynak kullanımında ortak hareket edebilmeleri hedefiyle 
çalışmalar yürütülmektedir. Bu doğrultuda, ülkemizde kullanılan laboratuvarların test, cihaz ve personel 
altyapılarına göre envanterinin çıkarılması, güncel tutulması ve kamuya açık arama motorunda 
listelenebilmesinin sağlanması amacıyla Laboratuvar ve Araştırma Altyapısı Portalı (LABS Portalı) 
hazırlanmıştır. Portalın bir diğer amacı da Ar-Ge ekosisteminde yer alan tarafların ortak proje 
geliştirmelerinin ve arama motorunda görünürlüklerinin özendirilmesidir. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

10 

Ülkemizde kullanılan laboratuvarların test, cihaz ve personel 
altyapılarına göre kamuya açık arama motorunda 
listelenebilmesinin sağlanması amacıyla hazırlanan 
“Laboratuvar ve Araştırma Altyapısı Portalı” (LABS Portalı)na veri 
girişlerinin tamamlanma oranı (%) (K) 

Sayı 0 0 5 

LABS Portalı çalışmaları kapsamında, Bakanlığımız tarafından her bir üniversite ve kamu 
kurum/kuruluşundan; bünyesinde bulunan tüm araştırma merkezlerine ait temel/uygulamalı Ar-Ge 
yapan laboratuvarların bilgileri talep edilmiş ve veri girişi için ilgililere yetkilendirme işlemleri 
yapılmıştır. LABS Portalının yakın zaman içerisinde kamuya açılması planlandığından ve 2020 Yılı 
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı 441.1 no’lu tedbirde de yer aldığından, tüm kurum ve kuruluşların 
Laboratuvar yetkililerinin en kısa süre içerisinde laboratuvar altyapılarına ilişkin detay bilgileri 
tamamlamaları önem arz etmektedir. 

Bu nedenle LABS Portalına veri girişlerinin kısa sürede ve eksiksiz olarak tamamlanmasının, portalın 
verimli bir şekilde çalışması ve gerekli amaca hizmet etmesi noktasında büyük katkısı olacaktır. 



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Performans Programı 2019 

 

 40 

 

Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

4 Labs Portalının tasarım ve veri girişi faaliyeti 200.000  200.000 

Genel Toplam 200.000  200.000 

 

LABS Portalına ilişkin yazılım işleri Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yürütüldüğünden maliyet 
alanına sadece personel gideri yansıtılmıştır. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
3 

Teknoloji standartlarının gelişimine aktif katılım sağlanacak; teknoloji 

üretiminde sertifikasyon ve test ihtiyacı tespit edilerek uluslararası 

boyutta rekabetçi bir altyapı oluşturulacaktır. 

FAALİYET ADI  4 Labs Portalının tasarım ve veri girişi faaliyeti 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü 

LABS Portalına ilişkin yazılım işleri Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca yürütüldüğünden maliyet 

alanına sadece personel gideri yansıtılmıştır. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  160.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  40.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  0 

04  Faiz Giderleri  0 

05  Cari Transferler  0 

006  Sermaye Giderleri  0 

007  Sermaye Transferleri  0 

080  Borç verme  0 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  200.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye  0 

Diğer Yurt İçi  0 

Yurt Dışı  0 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı  0 

Toplam Kaynak İhtiyacı  200.000 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   1 
Ar-Ge ve yenilik kapasitemizi geliştirerek ülkemizi yüksek teknoloji 
alanlarında küresel ölçekte rekabetçi bir konuma yükseltmek 

HEDEF   1.6 
Bilimsel alanlarda ileri çalışmaların yapılması ve bunların küresel 
boyutta değer üretmesi sağlanacaktır. 

PERFORMANS  

HEDEFİ 
4 

Bilimsel alanlarda ileri çalışmaların yapılması ve bunların küresel 
boyutta değer üretmesi sağlanacaktır. 

2017 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Bakanlığımız uhdesinde yürütülmekte olan 
“Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi”nde temel hedeflerden birisi ülkemizin Dünya’da 
kutup bilimleri konusunda yaptığı özgün bilimsel çalışmalar ile öncü ülkeler arasında yer almasıdır. 

14 milyon km² yüzölçümü olan Antarktika'nın korunmuş doğası, dünyanın ekolojik dengesi bakımından 
önem arz etmektedir. Antarktika’nın barındırdığı canlı deniz kaynakları ve buzullarında saklı su potansiyeli, 
yeryüzünün gelecekteki su ve gıda güvencesi olarak da görülmektedir. Antarktika okyanus akımları, 
dünyanın iklimini düzenleyen küresel termostat görevi görmektedir. Antarktika bölgesi, sera gazları yutak 
alanı teşkil etmek suretiyle, iklim değişikliğiyle mücadelede önem taşımaktadır. Antarktika’nın biyolojik 
yapısı, dünyamız ekosisteminin dengesi bakımından hayati bir unsurdur. İklim araştırmaları, jeofizik, 
biyoloji, uzay bilimleri ve diğer bilim dalları için doğal bir laboratuvar özelliğine sahiptir. Bilimde ilerlemeyi 
hedefleyen ülkeler Antarktika’da bilimsel programlar yürütmekte; kıtada bilimsel üsler kurmaktadır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

11 Antarktika’ya yapılan sefer sayısı (K) Sayı 1 1 1 

Kutup araştırmaları kapsamında Antarktika’ya her yıl düzenli olarak sefer düzenlenmesi hedeflenmektedir. 
Bu husus, 2017 yılında Bakanlığımızca yayınlanan Ulusal Kutup Bilim Programı’nda da yer almaktadır. 
Ayrıca  “Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi” kapsamında Ülkemizin ana hedefi Antarktika 
Andlaşmalar Sistemi’nde Danışman Ülke statüsüne geçerek kıtanın yönetiminde söz sahibi olmaktır. Bu 
doğrultuda hazırlanan danışman üyelik yol haritası kapsamında kıtayla ilgili somut bilimsel faaliyetlerin 
sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi için seferlerin düzenli olarak yapılması önem arz etmektedir. 

12 
Ulusal Kutup Bilim Programı ve Stratejisi kapsamında yürütülen 
eylemlerin gerçekleşme oranı (%) 

Yüzde 0 10  20 

2018 yılında yürürlüğe giren Ulusal Kutup Bilim Programı kapsamında öncelikli araştırma temaları, insan 
kaynakları, uluslararası işbirlikleri, eğitim tanıtım ve halka erişim çalışmaları, bilim seferleri ve lojistik ile 
Türk Bilim Üssü faaliyetlerinin etkin şekilde gerçekleştirilmesi, Antarktika Andlaşmalar Sistemi’nde 
Danışman Ülke statüsüne geçişte önem arz etmektedir. 
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Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

5 

Kutup araştırmaları kapsamında Antarktika’ya 

gerçekleştirilen sefer sayısı, Geçici Üssün 

kurulması, ikili iş birlikleri kapsamında diğer 

ülkelerin üslerine bilim insanlarının gönderilmesi, 

Ulusal Kutup Bilim Programı kapsamında 

yürütülen eylemler 

24.455.000  24.455.000 

Genel Toplam 24.455.000  24.455.000 

 

2017 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Bakanlığımız uhdesinde yürütülmekte olan 
“Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi”nde Türkiye'nin Antarktika alanında uluslararası 
arenada temsili ve işbirliği potansiyelinin hayata geçirilebilmesi için yapılacak iş ve işlemlerin Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı uhdesinde yürütülmesine karar verilmiştir. Söz konusu proje kapsamında hem ulusal 
alanda hem de uluslararası alanda yapılması gereken iş ve işlemler bulunduğundan performans hedefi bu 
şekilde belirlenmiştir.  
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 389’uncu maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendi ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin 05/01/2017 tarihli ve 24260371-
604.02-E.1147 sayılı yazısı ve 10 Nisan 2017 tarihli Yetki Belgesi’ne dayanılarak yürütülmektedir. 
Diğer taraftan 11. Kalkınma Planı ve 2019-2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde Antarktika Bilimsel 
Araştırma ve Bilim Üssü Projesi’ne yönelik eylemler yer almaktadır. 
“Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi” kapsamında Ülkemizin ana hedefi Antarktika 
Andlaşmalar Sistemi’nde Danışman Ülke statüsüne geçerek kıtanın yönetiminde söz sahibi olmaktır. Bir 
ülkenin danışman ülke statüsüne geçebilmek için kıtayla ilgili somut bilimsel faaliyetleri gerçekleştirmek 
gibi belirli kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir. Performans göstergeleri söz konusu kriterlerle uyumlu 
belirlenmiştir. 
Ulusal Kutup Bilim Programı kapsamında uluslararası işbirlikleri, programda belirtilen öncelikli alanların 
desteklenmesi, seferler ve seferlerin lojistiği için uygun bütçe ile faaliyetlerin etkin şekilde 
gerçekleştirilmesi sağlanmakta; insan kaynağını geliştirecek tedbirler ve faaliyetler planlanmakta; eğitim 
tanıtım ve halka erişim çalışmaları koordine edilmekte ve bilim üssünün kurulması ile ilgili ön çalışmalar 
yapılmaktadır. 
Ülkemizin kıtada sürekli bilimsel faaliyetler gerçekleştirmesi hedefine uygun olarak her sene Antarktik yaz 
sezonunda kiralanan gemiyle seferler gerçekleştirilmekte olup 2019 yılında da söz konusu sefer icra 
edilecektir. 
Ülkemizin kıtada kalıcı üs kurması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 2019 yılı Üçüncü Ulusal Antarktik 
Bilim Seferi sırasında geçici üs kurulumu sağlanarak ileriki yıllarda söz konusu yapının kalıcı üs kurulumu 
sırasında kullanılması hedeflenmektedir. 
Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için Projenin teknik koordinatörü İstanbul Teknik Üniversitesi ile bütçe 
planlaması yapılmaktadır. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
4 

Bilimsel alanlarda ileri çalışmaların yapılması ve bunların küresel boyutta 

değer üretmesi sağlanacaktır. 

FAALİYET ADI  5 

Kutup araştırmaları kapsamında Antarktika’ya gerçekleştirilen sefer sayısı, 

Geçici Üssün kurulması,  ikili iş birlikleri kapsamında diğer ülkelerin 

üslerine bilim insanlarının gönderilmesi, Ulusal Kutup Bilim Programı 

kapsamında yürütülen eylemler 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü 

2017 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Bakanlığımız uhdesinde yürütülmekte olan 
“Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi”nde Türkiye'nin Antarktika alanında uluslararası 
arenada temsili ve işbirliği potansiyelinin hayata geçirilebilmesi için yapılacak iş ve işlemlerin Bakanlığımız 
uhdesinde yürütülmesine karar verilmiştir. 
“Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi” kapsamında Ülkemizin ana hedefi Antarktika 
Andlaşmalar Sistemi’nde Danışman Ülke statüsüne geçerek kıtanın yönetiminde söz sahibi olmaktır. Bir 
ülkenin danışman ülke statüsüne geçebilmek için kıtayla ilgili somut bilimsel faaliyetleri gerçekleştirmek 
gibi belirli kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda faaliyet belirlenmiştir. 
İTÜ tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlerin maliyetinin tümü mal ve hizmet alım giderlerine 

gitmektedir.  

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  120.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  15.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri   

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri  24.320.000 

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  24.455.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  24.455.000 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   2 

Sanayide katma değerli üretimin artırılması amacıyla mevcut 
kapasitenin dönüşümünü, yüksek teknoloji odaklı yeni 
yatırımların yapılmasını ve nitelikli üretim için işbirliği 
mekanizmalarının gelişmesini sağlamak 

HEDEF   2.1 

Sanayi işletmelerinin genel görünüm, verimlilik ve dijital 
olgunlukları değerlendirilerek sektör ve firma niteliğine göre 
farklılaşan verimlilik ve dijital dönüşüm modelleri geliştirilmesi ve 
bu modellerin özellikle KOBİ'lere uygulanması sağlanacaktır. 

PERFORMANS  

HEDEFİ 
5 

Sanayi işletmelerinin genel görünüm, verimlilik ve dijital 
olgunlukları değerlendirilerek sektör ve firma niteliğine göre 
farklılaşan verimlilik ve dijital dönüşüm modelleri geliştirilmesi ve 
bu modellerin özellikle KOBİ'lere uygulanması sağlanacaktır. 

Ülkemiz sanayi yapısının güçlenmesine ve reel sektörün dönüşümüne yönelik politika oluşturma 
süreçlerine araştırma ve etki değerlendirme raporları ile analitik, sistemli ve bilimsel bir zemin oluşturmak 
amaçlanmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan bütün bu kaynakların, politika oluşturma süreçlerine katkı 
sağladığı ölçüde hedefe ulaşılacaktır. 

Küresel ölçekte yaşanan dijital dönüşümün izleyicisi değil belirleyicisi olma hedefimiz ekseninde, bu 
dönüşümün yönüne, hangi iş kollarına yoğunlaşması gerektiğine, sektörler ve bölgeler bazında dönüşüme 
uyum sağlama kapasitesine ilişkin verilere dayalı araştırma çalışmaları, ülkemizin mevcut durumunu 
ortaya koymak ve dönüşümünü hızlandırmak yönünde ortaya konacak politika ve stratejilere önemli 
dayanak oluşturacaktır. 

Bakanlığımızın görevleri arasında yer alan; işletmelerin verimliliğini artırma ve geliştirme çalışmalarını 
desteklemek ve teşvik etmek, temiz üretim program ve projeleri hazırlamasına ve uygulamasına yönelik 
faaliyetlerde bulunmak amacıyla verimlilik ve sürdürülebilir üretim alanında program ve projeler 
yürütülecektir. Başta KOBİ’ler olmak üzere sanayi işletmelerinde; yalın üretim ve dijital dönüşüm odaklı 
verimlilik artışı sağlayarak, işletmelerin katma değeri yüksek, ileri teknolojik ürünler üretebilme ve 
uluslararası seviyede rekabet edebilme kabiliyetine ulaşmaları amacıyla, Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm 
Merkezleri (Model Fabrika) kurulacaktır. Ayrıca, sanayi işletmelerinin verimlilik alanındaki bilimsel ve 
teknik kapasitelerinin uygulamalı eğitimler ile güçlendirilmesi ve üniversite-sanayi-kamu arasında ortak iş 
yapabilme kabiliyetinin artırılmasına imkân sağlanması amacıyla Verimlilik Akademisinin kurulmasına 
yönelik çalışmalar yürütülecektir. KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Kullanımının Teşvik Edilmesi Projesi 
devam ettirilecektir. KOBİ’ler için “Verimlilik Destek Programı Geliştirme” Yatırım Projesi kapsamında, 
seçilen OSB’lerde OSB yönetimlerinin verimlilik artırma çalışmalarına katkısını artırmak amacıyla “Üretim 
Geliştirme Birimleri” kurulacaktır. 
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Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

13 
Reel sektörde dönüşümü ve sürdürülebilir verimlilik artışlarını 
sağlamaya yönelik araştırma ile Etki Değerlendirme ve 
Performans Endeksi Raporu sayısı (K) 

Sayı 3 6 13 

Reel sektörde dijital dönüşümü izlemeye ve hızlandırmaya; işgücünün niteliğini güçlendirmeye ve işgücü 
verimliliğini artırmaya; endüstri ilişkilerini analiz etmeye yönelik olarak araştırmalar yapılması 
öngörülmektedir. 
Buna ek olarak etki değerlendirme çalışmaları Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşları tarafından 
uygulanan politika, strateji ve programların bunlardan etkilenen gruplar üzerinde ne tür değişimler 
meydana getirdiğinin ölçümlenmesi çalışmalarını içermektedir. 

14 
Faaliyete geçen Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model 
Fabrika) ile Yenilik Merkezi sayısı (K) 

Sayı 0 1 1 

Başta KOBİ’ler olmak üzere sanayi işletmelerinde; yalın üretim ve dijital dönüşüm odaklı verimlilik artışı 
sağlayarak, işletmelerin katma değeri yüksek, ileri teknolojik ürünler üretebilme ve uluslararası seviyede 
rekabet edebilme kabiliyetine ulaşmaları amacıyla, ilgili paydaşların işbirliğiyle “Model Fabrika”lar 
açılacaktır. 

15 
Sanayide kaynak verimliliğinin artırılmasına ve enerji verimli 
elektrik motorlarının dönüşümüne yönelik tamamlanan proje 
sayısı (K) 

Sayı 0 0 1 

Verimlilik ve sürdürülebilir üretim alanında, teknik, idari ve finansal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla, 
kaynak verimliliği bileşenleri ve potansiyeli hakkında sanayide farkındalığı artırmak, sanayimizin rekabet 
gücüne olumlu katkı yapmak, çevre ekonomisi, yeşil ekonomi, döngüsel ekonomi, alıcı ortam bazlı koruma 
gibi kavramların ülkemizin çevre yönetiminde kullanılır olmasına destek vermek amacıyla ulusal ve 
uluslararası projeler uygulanacaktır. Ayrıca sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının dönüşümüne 
ilişkin proje faaliyetleri yürütülecektir. 

16 Verimlilik Akademisi’nin kurulması (%) (K) Yüzde 0 30 30 

Sanayi işletmelerinin eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının sistematik bir biçimde izlenmesine ve 
giderilmesine; verimlilik alanındaki bilimsel ve teknik kapasitenin uygulamalı eğitimler ve “model fabrika” 
gibi uygulamalarla güçlendirilmesine; bilimsel yayın ve etkinliklerin niteliğinin yükseltilmesine ve bu 
kapsamda üniversite-sanayi-kamu arası ortak iş yapabilme kabiliyetinin artırılmasına imkân sağlamak 
amacıyla kurulacak Verimlilik Akademisi Projesi kapsamında, 2018 yılında projenin ilk fazı tamamlanmış 
olup ikinci faz olan “Model Tasarımı” ve “İş Planı Hazırlığı” aşamaları 2019 yılında sürdürülecektir. 

17 Sanayiye yönelik Proje ve Verimlilik Destek Programı sayısı (K) Sayı 0 0 1 

Verimlilik Destek Programı yürütülecek, proje kapsamında OSB'lerde Üretim Geliştirme Birimleri 
kurulacaktır. 
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Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

6 
Sanayi ve Verimlilik Alanlarının Düzenlenmesi ve 
Geliştirilmesi 

25.694.000  25.694.000 

Genel Toplam 25.694.000  25.694.000 

 

Bu hedefle sanayi yapımızın güçlenmesine ve dönüşümüne yönelik politika oluşturma süreçlerine 
araştırmalar, raporlar ve projeler aracılığıyla sistemli ve bilimsel bir zemin oluşturmak amaçlanmıştır. Bu 
çerçevede, hazırlanan bütün bu kaynaklar, politika oluşturma süreçlerine katkı sağladığı ölçüde hedefe 
ulaşılacaktır. Bu bağlamda, sanayi alanındaki politika ve strateji geliştirme süreçlerine referans teşkil eden 
raporların ve yürütülen projelerin sayısı bu hedefe ne ölçüde ulaşıldığının izlenmesi açısından anlamlı 
olarak değerlendirilmiştir.  

Bu hedef altında yürütülecek faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar aşağıda sıralanmıştır. 

- Reel sektörde dijital dönüşümü izlemeye ve hızlandırmaya, işgücünün niteliğini güçlendirmeye ve işgücü 
verimliliğini artırmaya, endüstri ilişkilerini analiz etmeye, seçilecek sektörlerde tedarik süreçlerindeki 
verimlilik düzeylerini analiz etmeye ve artırmaya yönelik araştırmalar yapmak ve kurum dışı uzmanlardan 
hizmet alımı yoluyla yaptırmak, 

- Başta dijital dönüşüm ve verimlilik konularında olmak üzere, iktisadi alanda üst yönetimin bilgi ve görüş 
taleplerini karşılamak, 

- Sanayinin güçlenmesi ve dönüşümüne yönelik uygulanan politika ve teşviklerin etkisini ölçmeye yönelik 
etki değerlendirme raporları hazırlamak,  

- Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri kurmak, 

- Sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının dönüşümüne yönelik proje ve faaliyetler yürütmek, 

- Sanayi işletmelerinin eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının sistematik bir biçimde izlenmesine ve 
giderilmesine ve üniversite-sanayi-kamu arası ortak iş yapabilme kabiliyetinin artırılmasına imkân sağlamak 
amacıyla Verimlilik Akademisini kurmak, 

- Verimlilik Destek Programı Geliştirme Projesi yürütülerek proje kapsamında OSB'lerde Üretim Geliştirme 
Birimleri kurmak. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
5 

Sanayi işletmelerinin genel görünüm, verimlilik ve dijital olgunlukları 

değerlendirilerek sektör ve firma niteliğine göre farklılaşan verimlilik ve 

dijital dönüşüm modelleri geliştirilmesi ve bu modellerin özellikle 

KOBİ'lere uygulanması sağlanacaktır. 

FAALİYET ADI  6 Sanayi ve Verimlilik Alanlarının Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü 

Ülkemiz sanayi yapısının güçlenmesine ve reel sektörün dönüşümüne yönelik politika oluşturma 
süreçlerine araştırma ve etki değerlendirme raporları ile analitik, sistemli ve bilimsel bir zemin oluşturmak 
amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, hazırlanan bütün bu kaynaklar, politika oluşturma süreçlerine katkı 
sağladığı ölçüde hedefe ulaşılacaktır. 
Küresel ölçekte yaşanan dijital dönüşümün izleyicisi değil belirleyicisi olma hedeflerimiz ekseninde, bu 
dönüşümün yönüne, hangi iş kollarına yoğunlaşması gerektiğine, sektörler ve bölgeler bazında dönüşüme 
uyum sağlama kapasitesine ilişkin verilere dayalı araştırma çalışmaları, ülkemizin mevcut durumunu 
ortaya koymak ve dönüşümünü hızlandırmak yönünde ortaya konacak politika ve stratejilere önemli 
dayanak oluşturacaktır. 
Bakanlığımızın görevleri arasında yer alan; işletmelerin verimliliğini artırma ve geliştirme çalışmalarını 

desteklemek ve teşvik etmek, temiz üretim program ve projeleri hazırlamasına ve uygulamasına yönelik 

faaliyetlerde bulunmak amacıyla verimlilik ve sürdürülebilir üretim alanında program ve projeler 

yürütülecektir. Başta KOBİ’ler olmak üzere sanayi işletmelerinde; yalın üretim ve dijital dönüşüm odaklı 

verimlilik artışı sağlayarak, işletmelerin katma değeri yüksek, ileri teknolojik ürünler üretebilme ve 

uluslararası seviyede rekabet edebilme kabiliyetine ulaşmaları amacıyla, Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm 

Merkezleri (Model Fabrika) kurulacaktır. Ayrıca, sanayi işletmelerinin verimlilik alanındaki bilimsel ve 

teknik kapasitesinin uygulamalı eğitimler ile güçlendirilmesi ve üniversite-sanayi-kamu arasında ortak iş 

yapabilme kabiliyetinin artırılmasına imkân sağlanması amacıyla Verimlilik Akademisinin kurulmasına 

yönelik çalışmalar yürütülecektir. KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorlarının Kullanımının Teşvik Edilmesi 

Projesi devam ettirilecektir. KOBİ’ler için “Verimlilik Destek Programı Geliştirme” Yatırım Projesi 

kapsamında, seçilen OSB’lerde OSB yönetimlerinin verimlilik artırma çalışmalarına katkısını artırmak 

amacıyla “Üretim Geliştirme Birimleri” kurulacaktır. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  11.944.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  1.190.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  1.436.000 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler                      585.000     

06  Sermaye Giderleri  6.539.000 
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07  Sermaye Transferleri  4.000.000 

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  25.694.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  25.694.000 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   2 

Sanayide katma değerli üretimin artırılması amacıyla mevcut 
kapasitenin dönüşümünü, yüksek teknoloji odaklı yeni 
yatırımların yapılmasını ve nitelikli üretim için işbirliği 
mekanizmalarının gelişmesini sağlamak 

HEDEF   2.3 

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. 

PERFORMANS  

HEDEFİ 
6 

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. 

Kalkınma politikasının temel araçlarından biri olan sanayileşme için planlı ve çevreye duyarlı yatırım 
alanlarının oluşturulması; yatırımcıların ilk yatırım maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla kredi ile 
desteklenmesi ve bu alanların yatırıma hazır hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede;  

OSB uygulamaları ile sanayicilere altyapısı hazır sanayi parselleri, SS uygulamaları ile de küçük esnafa 
sağlıklı işyerlerinde çalışma imkânı sağlanacaktır. 

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. 

Endüstri bölgeleri ile büyük ölçekli yatırımlar başta olmak üzere orta yüksek ve yüksek teknolojili üretim 
gerçekleştiren yatırımlar desteklenecektir. 

Yerli ve yabancı yatırımcılara, üretime geçiş aşamasında önemli bir süre verimliliği sağlayacak olan 
yatırım yeri bulma sorununun çözülmesi amacıyla yeni sanayi alanlarının (EB/OSB/Hazır Yatırım Alanı) 
yer seçimi kesinleştirilerek yatırıma hazır alanlar belirlenecektir. 

Ayrıca, başta öncelikli sektörler olmak üzere Türk sanayisinin verimliliğini yükseltmek; Ülkemizde faaliyet 
gösteren firmaların, daha yenilikçi ve rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmaları amacıyla kümelenme 
uygulamaları desteklenecektir. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

18 Kredi desteği sağlanarak tamamlanan OSB proje sayısı Sayı 10 9 6 

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 
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desteklenmesi ile ülkemiz sanayisinin planlı, çevreye duyarlı ve yatırımcıların ilk yatırım maliyetlerinin 
düşürülmesi hedeflenmektedir. 

Bu amaçla, OSB Müteşebbis Heyetlerine, Bakanlığımızca düşük faizli, uzun vadeli krediler verilmekte ve 
sanayiciler için altyapısı tamamlanmış; çevre ile uyumlu sanayi parselleri hazırlanmaktadır. Bu kapsamda 
Bakanlığımızca OSB’lerin altyapı inşaatlarının tamamlanmasına ilişkin kredi desteği uygulamasına devam 
edilecektir. 

19 Kredi desteği sağlanarak tamamlanan SS proje sayısı Sayı 2 4 2 

Kalkınma planlarına uygun olarak küçük sanatkâr ve orta büyüklükteki sanayicinin modern işyerlerine 
kavuşması ve verimliliklerinin arttırılması amacıyla sanayi sitelerinin desteklenmesine önem verilmektedir.  

Bu amaçla, Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin üstyapı ve altyapı inşaatlarının tamamlanması için 
Bakanlığımızca düşük faizli, uzun vadeli kredi desteği uygulamasına devam edilerek planlı sanayileşmenin 
oluşumuna katkı sağlanacaktır. 

20 
Sanayi sitelerinin gelişim ve dönüşümü kapsamında 
çalışmalarına başlanan proje sayısı 

Sayı 0 0 2 

Sanayi Sitesi uygulamaları geliştirilerek daha nitelikli hizmet vermelerini ve sağlıklı işyerlerinde çalışma 
imkanını sağlayabilmek amacıyla yerleşim alanları içinde kalmış sanayi sitelerinin taşınması için sanayi 
sitesi yapı kooperatiflerince, il özel idarelerince, 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 kısmı mimarlık ve mühendislik hizmetleri dahil 
kredi ile desteklenecektir. 

21 Yatırımcıya tahsise hazır hale getirilen Endüstri Bölgesi sayısı Sayı 1 1 9 

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. 

22 
Yer seçimi kesinleştirilen yatırım alanı (EB/OSB/Hazır Yatırım 
Alanı) sayısı 

Sayı 27 11 14 

Yerli ve yabancı yatırımcılara, üretime geçiş aşamasında önemli bir süre verimliliği sağlayacak olan yatırım 

yeri bulma sorununun çözülmesi amacıyla yeni sanayi alanları (EB/OSB/Hazır Yatırım Alanı) 

belirlenecektir. 

Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

7 
 Planlı sanayileşmenin geliştirilmesi ve 
desteklenmesi faaliyeti 

64.300.000  64.300.000  

Genel Toplam 64.300.000  64.300.000 
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“11. Kalkınma Planının “Rekabetçi Üretim ve Verimlilik” başlığı altında yer alan;  
-“Sanayi ve teknoloji bölgelerinin kuruluşunda Planın öncelikli sektör ve gelişme alanları dikkate alınarak, 
mevcut ve gelecekte olabilecek ihtiyaçlara yönelik sayıları, kapasiteleri, kreş ve ulaşım imkânları, 
birbirleriyle işbirliği ve entegrasyonu artırılacaktır.” (Syf 66, P.322.2) 
-“Organize sanayi bölgelerinde (OSB) uzun vadeli arsa ve bina kiralama ve edindirme modelleri geliştirilerek 
işler hale getirilecektir.” (Syf 66, P.322.3) 
-“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.” (Syf 66,  P.322.4) 
-“Yeni OSB’lerin mekânsal olarak kurgulanmasında ve mevcutların dönüşümünde çevre düzenlenmesi ve 
sosyal donatı ihtiyaçlarına yönelik iyileştirmeler yapılacaktır.” (Syf 66, P.322.8) 
-“Çukurova bölgesinde büyük ölçekli petrokimya tesisi kurulacaktır. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri 
Bölgesinde başlayacak büyük ölçekli yatırımlar tamamlanarak temel petrokimyasallar da dâhil olmak üzere 
entegre üretim yapısı kurulacaktır.” ( Syf 82, P.360.1) 
-“Sektörde sınırlı sayıda desteklenen kümelenmenin geliştirilmesi doğrultusunda 5 adet büyük ölçekli 
makine kümelenme programı uygulamaya geçirilecektir.” (Syf 86, P.376.1) 
-“Makine sektörü doğal küme yapılanması envanteri oluşturulacak ve küme geliştirme faaliyetleri 
yapılacaktır.” (Syf 86, P.376.2) 
-“Transformatör ve elektrik motoru üretiminde kullanılan ve stratejik bir ürün olan silisyumlu sacın 
ülkemizde ileri teknolojiyle üretimine yönelik Ar-Ge çalışmaları ve kümelenme faaliyetleri desteklenecek, 
bu alanda yatırım modeline yönelik çalışmalar yapılacaktır.” (Syf 86, P.378.2) 
-“Sektörün kümelenme destek programından faydalanmasını teminen tanıtım faaliyetleri 
gerçekleştirilecek ve otomotiv sanayiinde kümelenme birlikteliğinin bu kapsamda daha yüksek seviyede 
desteklenmesi sağlanacaktır.” (Syf 88, P.382.3) 
-“Otomotiv tedarik sanayiine yönelik talep edilmesi halinde ihtisas OSB’lerin yerlerinin belirlenmesi için 
fizibilite raporları hazırlanması ve otomotiv ihtisas OSB’lerin sayısının artırılması sağlanacaktır.” (Syf 88, 
P.382.4) 
-“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.” (Syf 60, P.309.5) 
Yeni Ekonomi Programı “Yerli ve Yenilikçi Üretim” başlığı altında yer alan; 
-Sanayi ve teknoloji bölgelerinin kuruluşunda öncelikli sektör ve gelişme alanları dikkate alınarak, mevcut 
ve gelecekte olabilecek ihtiyaçlara yönelik sayıları, kapasiteleri, kreş ve ulaşım imkânları, birbirleriyle iş 
birliği ve entegrasyonu artırılacaktır. 
-Sanayi ve teknoloji bölgelerinin kuruluşunda sektörel ve tematik alanlara öncelik verilecek ve bu 
bölgelerde desteklerin farklılaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.” 
politikaları kapsamında sanayi alanında yatırım ortamının oluşumuna, sanayinin planlı gelişimine destek 
vermek amacıyla, altyapı ve üstyapı destekleriyle, yatırım programında belirlenen bölgelerde planlı 
sanayileşmenin oluşumuna katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

Bu amaçla; yılı yatırım programında yer alan ve tamamlanması planlanan OSB ve SS projeleri, yerleşim 
alanları içinde kalmış SS’lerin gelişim ve dönüşüm projeleri; yatırımcıya tahsise hazır hale getirilen EB 
projeleri ve yer seçimi kesinleştirilen yeni yatırım alanları ile sanayi bölgelerinin sayılarının ve etkinliklerinin 
artırılması yoluyla sanayinin planlı gelişimine katkı sağlanacaktır. Ayrıca, Kümelenme Destek Programı 
kapsamında finansal destek verilen küme iş planı sayısı arttırılarak işletmelerin rekabet edebilirliğinin, 
yenilikçiliğinin ve verimliliğinin arttırılması sağlanacaktır. 

Personel, SGK Devlet primi ve mal ve hizmet alımı giderleri maliyet kapsamında ihtiyaç  duyulan kaynak 
ihtiyacı önceki yıllarda gerçekleştirilmiş olan uygulamalar dikkate alınarak belirlenmiştir. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
6 

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. 

FAALİYET ADI  7 Planlı sanayileşmenin geliştirilmesi ve desteklenmesi faaliyeti 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 

Ülkemizde faaliyet gösteren firmaların, daha yenilikçi, rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmaları 

amacıyla kümelenme uygulamaları desteklenecektir. Bugüne kadar 3 adet çağrıya çıkılmış olup ilk iki çağrı 

sonucunda 5 adet küme desteklenmeye değer bulunmuştur. Bugün itibarıyla 5 adet kümeden 1 adedi iş 

planını uygulamaktan vazgeçmiş olup faaliyetini sürdüren 4 adet küme desteklenmektedir. 3. çağrının 

değerlendirme süreci devam etmektedir. 

2019 yılı Aralık ayı itibarıyla Bakanlık kredi desteği ile 32.336 hektar büyüklüğünde 185 adet OSB projesi 
tamamlanmıştır. Sicil alan 314 adet OSB’de bugün itibarıyla 53.308 adet parselde tesis üretime geçmiş 
olup üretime geçen tesislerde 1.894.491 kişi istihdam edilmektedir. Tüm parsellerde üretime 
geçilmesiyle bu rakamın yaklaşık 2.500.000 kişiye ulaşacağı öngörülmektedir. 
SS uygulamalarında; 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla; 95.206 işyerinden oluşan, 476 Sanayi Sitesi (SS) hizmete 
sunulmuş olup bu işyerlerinde yaklaşık 476.120 kişiye, daha sağlıklı şartlarda çalışma imkânı sağlanmıştır. 
Bu projeler için; Bakanlığımızca 2019 yılı fiyatlarıyla toplam 8.5 milyar TL tutarında kredi kullandırılmıştır.   
Yerleşim alanları içinde kalmış sanayi siteleri ile sanayi işletmelerinin planlı sanayi alanlarına taşınması 
için sanayi sitesi yapı kooperatifleri, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya belediyelerce yapılacak 
sanayi sitelerinin altyapı ve üstyapı yatırımlarının tamamına kadar olan kısmı ile idari ve sosyal tesis 
binaları, arsa bedelleri, mülkiyetin edinilmesi masrafları, mimarlık ve mühendislik hizmetleri, taşınma 
masrafları dâhil kredi ile desteklenmesi hedeflenmektedir. 
2019 yılı Aralık ayı itibarıyla ilan edilmiş 19 adet Endüstri Bölgesi bulunmaktadır. Bu endüstri 
bölgelerinden biri olan 222 hektar büyüklüğündeki Karasu Münferit Yatırım Yerine ilişkin olarak 
Bakanlığımızın talebi üzerine Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından ilk aşamada 1.557.460 m2’lik hazine 
arazileri üzerinde 20/12/2017 tarihinden başlamak üzere 49 yıllığına BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
lehine irtifak hakkı tesis edilmiştir. Bakanlığımızca başlatılan kamulaştırma süreci sonucunda Karasu Asliye 
Hukuk Mahkemeleri tarafından 473.865,77 m2 büyüklüğündeki alanın Maliye Hazinesi adına tescili kararı 
verilmiştir. Bakanlığımızın 05/02/2019 tarihli ve 422 sayılı yazısı ile 473.865,77 m2’lik alan üzerinde de 
yatırımcı lehine irtifak hakkı tesis edilmesi talep edilmiştir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 
473.865,77 m2 büyüklüğündeki alan üzerinde de 18/07/2019 tarihinden başlamak üzere 49 yıllığına BMC 
Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. lehine irtifak hakkı tesis edilmiştir. Böylece Bölgenin tamamı 
Bakanlığımızca yatırımcı firmaya tahsis edilerek yatırıma hazır hale getirilmiştir. 
Yerli ve yabancı yatırımcılara, üretime geçiş aşamasında önemli bir süre verimliliği sağlayacak olan yatırım 
yeri bulma sorununu çözmeye yönelik olarak yeni sanayi alanları (EB/OSB/Hazır Yatırım Alanı) 
belirlenmesi hedeflenmektedir. 
Söz konusu projeler kapsamında personel giderleri, SGK Primi, mal ve hizmet alımı bedelleri, sermaye 
giderleri, sermaye transferleri, borç verme dikkate alınarak maliyetlendirme yapılmıştır. 
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Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  4.600.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  860.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  340.000 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri  1.500.000 

07  Sermaye Transferleri  1.200.000 

08  Borç verme  55.800.000 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  64.300.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  64.300.000 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   2 

Sanayide katma değerli üretimin artırılması amacıyla mevcut 
kapasitenin dönüşümünü, yüksek teknoloji odaklı yeni 
yatırımların yapılmasını ve nitelikli üretim için işbirliği 
mekanizmalarının gelişmesini sağlamak 

HEDEF   2.5 
Yerli veya yabancı sermayeli yeni yatırımların artırılması amacıyla 
yatırım ortamı iyileştirilmesine yönelik adımlar atılacak ve yatırım 
teşvik sistemi yeni yaklaşımlar ile revize edilecektir. 

PERFORMANS  
HEDEFİ 

7 
Yerli veya yabancı sermayeli yeni yatırımların artırılması amacıyla 
yatırım ortamı iyileştirilmesine yönelik adımlar atılacak ve yatırım 
teşvik sistemi yeni yaklaşımlar ile revize edilecektir. 

Ülkemizin yatırım ortamı, yatırımcılara sunulan teşvikler, yatırım anlaşmaları ile sağlanan koruma 

hükümleri hakkında yerli ve yabancı yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında 

organizasyonlar düzenlenmesi hedeflenmektedir. Öte yandan, 2001 yılından bu yana kamu-özel sektör iş 

birliğinin başarılı bir örneği olan Yatırım Ortamını İyileştirme Kurulu (YOİKK), çalışmalarını yıllık olarak 

oluşturulan eylem planları aracılığıyla sürdürmektedir. Yatırımcıların idari ve bürokratik süreçlere ilişkin 

sorunlarının çözümü ve uluslararası yatırım çevreleri nezdinde ülkemizin rekabet gücünün artırılması 

amacıyla yürütülecek koordinasyon ve tanıtım, ülkemizin yatırım potansiyelinin geliştirilmesi açısından 

önem taşımaktadır. Ülkemizin imzaladığı Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının ikili 

ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gelişme potansiyeli taşıdığı ülkelerle imzalanmasına yönelik müzakereler 

gerçekleştirilmesi; diğer taraftan güncellenmesi gereken anlaşmaların yeniden müzakere edilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Mevcut yatırım teşvik sistemi ve proje bazlı teşvik sistemi kapsamında ülkemizin üretim kapasitesinin 

geliştirilmesi ihtiyacı bulunan stratejik önemi haiz, teknoloji içeriği yüksek, rekabetçi ve yenilikçi üretim 

konularına yönelik geliştirilmiş teşvik politikaları yürürlüğe konularak özellikle yüksek ve orta yüksek 

teknoloji imalat sanayiinde gerek yerli gerek uluslararası doğrudan yatırımların artırılması 

hedeflenmektedir. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

23 
Teşvik belgesi kapsamında yüksek ve orta yüksek teknolojili 
yatırımların toplam yatırım tutarı içerisindeki payı (%) 

Yüzde 9 30 24 

Yatırım teşvik politikalarının en temel amaçlarından birisi de teknolojik yatırımlara ivme kazandırılması 

olup teşvik sistemi içerisinde sırasıyla 4. ve 5. Bölge desteklerinden yararlandırılan orta yüksek ve yüksek 

teknolojili yatırımların artırılması teşvik sisteminin teknolojik dönüşüme ilişkin amaçlarına ulaşabilmesi 

açısından önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır. 

24 
Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında öncelikli sektörlerde 
düzenlenen belge sayısı (K) 

Sayı 1 13 3 

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında 500 milyon Türk Lirası üzerindeki stratejik ve teknolojik düzeyi 

yüksek yatırımlar desteklenmekte olup söz konusu sistem kapsamında düzenlenen teşvik belgesi sayısı 



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Performans Programı 2019 

 

 56 

 

ithalat bağımlılığının azaltılması, uluslararası rekabet gücünün artırılması ve arz güvenliğinin sağlanması 

açısından önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır. 

25 
Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında sağlanan nakit desteklerin 
toplam nakit destekler içerisindeki payı 

Yüzde 0 10 7 

Kritik sektörlerde ülkemizin üretim kapasitesinin geliştirilmesi amacını taşıyan proje bazlı teşvik sisteminde 

yüksek katma değerli ve yüksek tutarlı proje bazlı yatırımlara sağlanan destekler önemli bir göstergedir. 

26 
İmalat sektörü için düzenlenen yatırım teşvik belgesi tutarının 
toplam yatırım teşvik belgesi tutarı içerisindeki payı (%) 

Yüzde 25 51 50 

İmalat sektörü ülke sanayisi açısından lokomotif bir sektör niteliği taşıdığı için yatırım tutarı içerisindeki 

oranı önemli bir gösterge niteliğindedir. 

27 İmzalanan YKTK Anlaşması sayısı (K) Sayı 6 9 4 

Yurtdışında yatırım yapan Türk yatırımcıların ve ülkemize gelen uluslararası yatırımcıların korunmasına 

yönelik ülkemizin mevcut Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ağının geliştirilmesine 

yönelik müzakere programı çerçevesinde yeni Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları 

imzalanacak ve mevcut Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları güncel gelişmeler 

doğrultusunda revize edilecektir. Böylelikle, yatırımların karşılıklılık esasına göre korunmasına yönelik 

uluslararası hukuki altyapının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede; 2017 yılında performans 

hedefleri ile uyumlu olacak şekilde; Burundi, Çad, Mozambik, Özbekistan, Tunus ve Ukrayna ile YKTK 

Anlaşmaları imzalanmıştır. 

Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

8 

Yatırım teşviklerinin, yatırım ortamının ve 
uluslararası doğrudan yatırım mevzuatının 
tanıtımı amacıyla yurtiçinde gerçekleştirilen 
organizasyonlar ve bilgilendirme toplantıları ile 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşması müzakereleri yapılması 

8.742.000  8.742.000 

9 

Teknoloji içeriği yüksek ve stratejik nitelikteki 
yatırımlara ivme kazandırılması ve bölgesel 
gelişmişliğin artırılması amacıyla mevzuat 
çalışmaları yapılması ve yatırımların teşvik 
belgesine bağlanması 

957.235.000  957.235.000 

Genel Toplam 965.977.000  965.977.000 
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İş ve yatırım ortamını iyileştirmek, yurtiçinde ve yurtdışında iş birliklerini ve rekabetçi yatırımları teşvik 
etmek Yıllık Program, Yeni Ekonomik Plan ve Öncelikli Dönüşüm Programları kapsamında temel stratejik 
amaçlarımız arasındadır. 
Yerli ve yabancı yatırımcılara Türkiye’nin yatırım ortamı, yatırım fırsatları, teşvikler ve uluslararası yatırım 
anlaşmaları ile sağlanan haklar hakkında bilgilendirme yapılması Türkiye’ye daha fazla yatırım çekilmesine 
katkıda bulunacaktır. Böylece, ülkemizde teknolojik dönüşüm ve yüksek katma değer sağlayacak 
yatırımların artırılması için yerli ve yabancı yatırımcıların bilgi edinmesi sağlanacak ve farkındalıkları 
artırılacaktır. 
Yerli ve yabancı yatırımcılara yapılacak tanıtım faaliyetleri, organizasyonlar ile web sitesinde yayınlanacak 
bülten, broşür vb. tanıtım materyalleri ile Türkiye’nin yatırım ortamı, yatırım fırsatları ve teşvikleri 
yatırımcılara daha etkin bir şekilde tanıtılacaktır. 
Tanıtım organizasyonun düzenlendiği ülkede salon ve ekipman kirası, bilgilendirmede bulunacak 
personelin ulaşım ve konaklama giderleri gibi organizasyonla ilgili giderler dikkate alınmaktadır. 
Uluslararası yatırımcılara uluslararası hukuk temelinde tanınacak koruma hükümleriyle yatırımların 

karşılıklılık esasına göre korunmasına yönelik uluslararası hukuki altyapı güçlendirilecektir. Ülkemizin 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması ağının genişlemesiyle, Ülkemizin daha fazla uluslararası yatırım 

çekmesine ve Türk yatırımcıların yurtdışındaki yatırımlarının korunmasına katkı sağlanacaktır. Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının imzalanabilmesi için karşı ülkeyle müzakerelerin 

tamamlanması ve anlaşmaların imza töreni ile imzalanması gerekmektedir. İkili ticari ve ekonomik 

ilişkilerimizin gelişme potansiyeli taşıdığı ülkelerle Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları 

imzalanması için müzakereler gerçekleştirilecektir. Anlaşmaya taraf ülkelerin yatırım anlaşmaları 

politikaları, öncelikleri doğrultusunda Anlaşma müzakerelerin kaç tur süreceği farklılık göstermektedir. 

Müzakereler, uluslararası anlaşma prensipleri doğrultusunda her iki ülkede dönüşümlü olarak 

yapılmaktadır. Müzakere heyetinin ulaşım, konaklama ve harcırah giderleri dikkate alınmaktadır. 

Mevcut yatırım teşvik sisteminin kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler 

doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, üretim ve istihdamın 

artırılması, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve stratejik 

yatırımların özendirilmesi, uluslararası doğrudan yatırımların artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının 

azaltılması, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 

desteklenmesine yönelik amaçları ve proje bazlı teşvik sisteminin ülkemizin mevcut durumda veya 

gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını 

azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli 

yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesi hedeflerine yönelik olarak, yüksek ve orta yüksek teknolojili 

yatırımların toplam yatırım tutarı içerisindeki payının arttırılması, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında 

düzenlenen belge sayısının arttırılması ve söz konusu projelere aktarılan nakit destek oranı ile imalat 

sektörüne yönelik düzenlenen yatırımların oranı performans göstergeleri olarak belirlenmiş olup söz 

konusu göstergelere yönelik faaliyetler kapsamında vergisel, finansal, istihdama yönelik ve geri ödemesiz 

destekler sağlanacaktır. Ayrıca, mevcut teşvik sistemin amaçları doğrultusunda etkinliğinin arttırılabilmesi 

için, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre çeşitli değişikliklere uğrayan mevzuata ilişkin güncel bilginin 

paydaşlara aktarılması son derece önemli olduğundan paydaşlara yönelik olarak mevzuata ilişkin 

eğitim/bilgilendirme faaliyetlerinin ihtiyaca göre periyodik aralıklarla yapılması planlanmaktadır. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
7 

Yerli veya yabancı sermayeli yeni yatırımların artırılması amacıyla yatırım 

ortamı iyileştirilmesine yönelik adımlar atılacak ve yatırım teşvik sistemi 

yeni yaklaşımlar ile revize edilecektir. 

FAALİYET ADI  8 

Yatırım teşviklerinin, yatırım ortamının ve uluslararası doğrudan yatırım 

mevzuatının tanıtımı amacıyla yurtiçinde gerçekleştirilen organizasyonlar 

ve bilgilendirme toplantıları ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 

Anlaşması müzakereleri yapılması 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 

Yatırım teşviklerinin, yatırım ortamının ve uluslararası doğrudan yatırım mevzuatının tanıtımı amacıyla 

yurtiçinde gerçekleştirilen organizasyonlar ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. 

Ülkemizin imzaladığı Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının ikili ticari ve ekonomik 

ilişkilerimizin gelişme potansiyeli taşıdığı ülkelerle imzalanmasına yönelik müzakereler 

gerçekleştirilmekte, diğer taraftan güncellenmesi gereken anlaşmalar yeniden müzakere edilmektedir. 

Böylece, daha fazla uluslararası doğrudan yatırım çekilmesi ve yatırımcılarımızın yurtdışındaki 

yatırımlarının etkin bir şekilde korunması hedeflenmektedir. 

Görevlendirilen personele ödenen maaş, tanıtım için salon ve ekipman kirası, personelin ulaşım ve 

konaklama giderleri ve katılımcılara yapılan temsil ağırlamaları için yapılması planlanan giderler 

hesaplanmıştır. 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları müzakereleri uluslararası anlaşma prensipleri 

doğrultusunda her iki ülkede dönüşümlü olarak yapılmaktadır. Bu kapsamda, gerek yurtiçinde gerekse 

yurtdışında yapılan programlarda görevlendirilen heyet/personele ödenen maaş, personelin ulaşım ve 

konaklama giderleri ve harcırahlar değerlendirilmiştir. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  6.000.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  1.114.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  578.000 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri  1.050.000 

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  8.742.000 
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Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  8.742.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
7 

Yerli veya yabancı sermayeli yeni yatırımların artırılması amacıyla yatırım 

ortamı iyileştirilmesine yönelik adımlar atılacak ve yatırım teşvik sistemi 

yeni yaklaşımlar ile revize edilecektir. 

FAALİYET ADI  9 

Teknoloji içeriği yüksek ve stratejik nitelikteki yatırımlara ivme 

kazandırılması ve bölgesel gelişmişliğin artırılması amacıyla mevzuat 

çalışmaları yapılması ve yatırımların teşvik belgesine bağlanması 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 

Ülkemizin makroekonomik hedefleri ve Yıllık Program, Yeni Ekonomik Plan, Öncelikli Dönüşüm 

Programları gibi üst politika belgelerinde belirlenen ekonomik hedefler doğrultusunda teknolojik ve 

stratejik yatırımları artırmaya yönelik olarak teşvik mevzuatının hazırlanması ve geliştirilmesi 

çalışmalarının yürütülmesi önem arz etmektedir. 

Yatırım teşvik mevzuatı çalışmaları kapsamında yer alan personele ilişkin maaş giderleri, söz konusu 
çalışmalara ilişkin yürütülen toplantı ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında yapılması planlanan 
giderler dikkate alınmıştır. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  13.865.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  1.901.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  100.000 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler  930.369.000 

06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme  11.000.000 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  957.235.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  957.235.000 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   2 

Sanayide katma değerli üretimin artırılması amacıyla mevcut 
kapasitenin dönüşümünü, yüksek teknoloji odaklı yeni 
yatırımların yapılmasını ve nitelikli üretim için işbirliği 
mekanizmalarının gelişmesini sağlamak 

HEDEF   2.6 
Ekonomik faaliyetlerin bölgeler arasında dengeli dağılımı ve 
bölgelerin içsel potansiyellerinin açığa çıkarılarak ekonomik 
değere dönüştürülmesi sağlanacaktır. 

PERFORMANS  

HEDEFİ 
8 

Ekonomik faaliyetlerin bölgeler arasında dengeli dağılımı ve 
bölgelerin içsel potansiyellerinin açığa çıkarılarak ekonomik değere 
dönüştürülmesi sağlanacaktır. 

Bölgesel girişim sermayesi uygulaması ile bölgelerin gelişmesine ve rekabet güçlerinin yükseltilmesine 

katkı sağlayacak uygulamalar yürütülecektir. Bu uygulama ile iyi bir iş kurma fikrine ve girişimcilik 

kabiliyetine sahip ancak finansman imkânı olmayan girişimcilere gerekli kaynak sağlanacak ve yenilikçi ve 

bilgi temelli firmaların ihtiyaçları karşılanacaktır. 

Diğer taraftan, bölgesel potansiyelleri değerlendirmek amacıyla fizibilitesi hazır proje havuzları 

oluşturulacak ve işletmelere yönetim danışmanlığı alanında destekler sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

28 Bölgesel girişim sermayesi modelinin uygulandığı bölge sayısı (K) Sayı 0 0 0 

Finansman ihtiyacı olan ve katma değeri yüksek mal veya hizmet üreten işletmelere sermaye ve 

danışmanlık desteği sağlanması amacıyla bölgesel girişim sermayesi uygulaması hayata geçirilecektir. Bu 

alanda Kalkınma ve Yatırım Bankası ile işbirliği protokolü imzalanacaktır. Yatırım fikirlerinin 

değerlendirilmesi ve yatırım faaliyetleri 2020 yılı itibariyle başlayacaktır. 

29 
Kalkınma Ajansları tarafından ön fizibilitesi hazırlanmış proje 
sayısı (K) 

Sayı 0 0 0 

Ajanslar tarafından ulusal veya uluslararası finansman kaynaklarından finanse edilmeye hazır proje havuzu 

oluşturulacaktır. Faaliyetin 2020 yılında başlaması planlanmaktadır. 

 

30 
Kalkınma Ajansları tarafından sunulan yönetim danışmanlığı 
programı sayısı (K) 

Sayı 0 0 0 



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Performans Programı 2019 

 

 62 

 

Kalkınma ajansları tarafından bölgelerindeki işletmelerin kurumsallaşma seviyesini ve rekabet 

edebilirliklerini yükseltmek amacıyla yönetim danışmanlığı alanında destek programları uygulanacaktır. 

Uygulamanın 2020 yılında başlaması planlanmaktadır. 

Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

10 Bölgesel Girişim Sermayesi Uygulaması 50.000.0000  50.000.0000 

Genel Toplam 50.000.0000  50.000.0000 

 

Ekonomik faaliyetlerin bölgeler arasında dengeli dağılımı ve bölgelerin içsel potansiyellerinin açığa 

çıkarılarak ekonomik değere dönüştürülmesi kapsamında özellikle yüksek büyüme potansiyeli taşıyan 

teknoloji odaklı girişimlerin desteklenmesi önemlidir. Bu amaçla bölgesel girişim sermayesi uygulaması 

hayata geçirilecektir. Bölgesel girişim sermayesi uygulaması sayesinde yenilikçi ve bilgi temelli firmaların 

finansman ihtiyacı karşılanacak olup sanayide katma değerli üretimin artırılması amacıyla mevcut 

kapasitenin dönüşümü hedefine katkı sağlanacaktır. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
8 

Ekonomik faaliyetlerin bölgeler arasında dengeli dağılımı ve bölgelerin 

içsel potansiyellerinin açığa çıkarılarak ekonomik değere 

dönüştürülmesi sağlanacaktır. 

FAALİYET ADI  10 Bölgesel Girişim Sermayesi Uygulaması 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 

Bölgesel girişim sermayesi uygulaması kapsamında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile işbirliği 
protokolü imzalanarak, Türkiye Kalkınma Fonu altında kurulacak Bölgesel Kalkınma Fonuna 49,8 milyon 
TL tutarında kaynak aktarılacaktır. Bölgesel Kalkınma Fonu ile kalkınma ajansları tarafında hazırlanan 
bölge planlarında belirlenen önceliklerle uyumlu olarak büyüme potansiyeli taşıyan girişimlere sermaye 
katkısı yapılacaktır. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri   

02  SGK Devlet Primi Giderleri   

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri   

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri  50.000.0000 

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  50.000.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  50.000.000 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   3 

Nitelikli teknoloji üreten yenilikçi girişimlerin sayısının hızlı bir 
şekilde artmasını ve girişimlerin küresel pazarlara entegre olarak 
yüksek değerlere ulaşmasını sağlamak; bunun için girişimcilik 
ekosistemini dünya genelinde bir cazibe merkezi haline getirmek 

HEDEF   3.1 

Girişimcilik ekosisteminin yetenek kapasitesi, işbirliği 
mekanizmaları, katılım sermayesi, giriş kolaylığı, küresel 
ekosisteme entegrasyon gibi bakımlardan bütüncül olarak 
olgunlaşması sağlanacaktır. 

PERFORMANS  

HEDEFİ 
9 

Girişimcilik ekosisteminin yetenek kapasitesi, işbirliği 
mekanizmaları, katılım sermayesi, giriş kolaylığı, küresel 
ekosisteme entegrasyon gibi bakımlardan bütüncül olarak 
olgunlaşması sağlanacaktır. 

Girişimcilik konusunda yapılmış çalışmada; girişimcilik ekosistemi gelişkinliği yapısı, karşılaştığı güçlükler ve 

hedefleri açısından 4 kategoriye ayrılmaktadır. Genel olarak, girişimcilik tecrübesi (ölçeklenme tecrübesi 

dâhil) arttıkça ekosistemden girişim çıkma sayısı ve ekosistem kaynaklarının büyümesi de artar. Ancak 

küreselleşme aşamasına gelen bir ekosistem, bu alanın özelliklerini geliştirebilirse, girişim 

ölçeklenmelerinde artış ve ekonomik etki oluşturma gücü görülecektir.  

1- Etkinleşme; Bu aşamadaki ekosistemlerde girişimcilik tecrübesi düşük ve girişim sayısı sınırlıdır. 

Kaynaklar daha gelişmiş ekosistemlere yöneldiğinden fire fazladır. Bu aşamada girişim sayısını ve erken 

aşama girişim fonlamalarını artırmak ana hedef olmalıdır. Yerel ekonomik altyapı ve ihtiyaçlara uygun 

birkaç alt sektör seçilerek (örneğin, AgTech, FinTech - tarım teknolojileri, finans teknolojileri) uzmanlaşma 

hedeflenebilir.  

2- Küreselleşme; Bu aşamada artan girişimcilik tecrübesi bölgesel tetikleyiciler oluşmasını sağlar. Girişim 

sayısı artmış, başarılı çıkışlar bölgesel ve küresel düzeyde dikkat çekmeye başlamıştır. Ancak hâlâ en 

gelişmiş ekosistemlere kaynaklardan fire verilir. Bu aşamada öncü ekosistem kurucularına küresel 

bağlantılılık, girişimlerin ölçeklenme ve küresel pazarlara erişiminin artırılmasına odaklanma 

önerilmektedir. 

3- Cazibe; Cazibe aşamasında 1 milyar ABD doları değerlemeye ulaşmış “Unicorn” sayısı ve bu değeri aşan 

girişimlerden çıkışlar artmış, yeni girişim sayısı katlayarak çoğalmıştır. Başarı unsularının çok azı eksiktir. 

Bu aşamada artık global kaynaklara erişime odaklanmak önerilmektedir.  

4- Entegrasyon; Bu aşamada ekosistem oldukça gelişkindir. Ekosistemin global kaynaklar ile yerel 

kaynakların entegrasyonuna odaklanması ve bunu güçlendirecek mevzuat düzenlemeleri yapılması 

önerilmektedir. 
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Tüm bu aşamalarda girişimcilerin farklı ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda girişimcilik 
ekosisteminin etkinliğinin arttırılmasına yönelik planlanan proje ve faaliyetler, belirlenen performans 
göstergeleriyle takip edilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

31 Bireysel Katılım Yatırımcısı/Melek Yatırımcı sayısı Sayı 33 26 20 

Bireysel katılım yatırımcılığının yalnızca fon sağlama ile sınırlı kalmaması, girişimcilere tecrübe aktarımı 
ve aktif danışmanlık sağlanmasını da teşvik edilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Bireysel Katılım 
Yatırımcısı/Melek Yatırımcı sayısı takip edilecek önemli bir performans göstergesidir. 

32 Teknoloji tabanlı şirketlere yapılan yatırım tutarı (milyon TL) Sayı 430 330 120 

Türkiye’de, Ar-Ge yoğun faaliyetlerde bulunan erken aşama teknoloji firmalarını destekleyen girişim 
sermayesi fonlarının etkinliğinin arttırılması ve teknoloji geliştiren şirketlere yapılan yatırımlarda daha 
etkili destek ve avantajlar sunulması planlanmaktadır. Bu kapsamda Teknoloji tabanlı şirketlere yapılan 
yatırım tutarı takip edilecek önemli bir performans göstergesidir. 

33 Kitlesel fonlama yatırım hacmi (milyon TL) Sayı - 4,5 3 

Erken dönem girişimciliğin finansmanında kullanılan “kitlesel fonlama”nın yaygınlaştırılması 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Kitlesel fonlama yatırım hacmi takip edilecek önemli bir performans 
göstergesidir. 

Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

11 Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi 2.000.000  2.000.000 

Genel Toplam 2.000.000  2.000.000 
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Türkiye’nin uluslararası alanda öncü olabilecek iş modelleri, ürünler ve hizmetler çıkarabilmesi, güçlü bir 
girişimcilik ekosistemine sahip olmasına bağlıdır. Girişimcilerin, fikirden ölçeklenme ve kurumsallaşma 
aşamasına gelene kadarki tüm aşamalarda, farklı ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Olgunlaşmakta olan 
girişimlerin finansman ve kurumsallaşma, yeni pazarlara açılma, fikirden olgunlaşma aşamasına kadar olan 
süreçte girişimcilerin sayısının artması ve ekosistemin etkinleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler 
belirlenen performans göstergeleriyle takip edilecektir. 

İş insanları ve profesyonel yöneticilerin yeni teknoloji şirketlerini desteklemeleri teşvik edilerek ‘Melek 
Yatırımcı’ olarak da bilinen Bireysel Katılım Yatırımcısı sayısının arttırılma sağlanacaktır. Bireysel katılım 
yatırımcılığının yalnızca fon sağlama ile sınırlı kalmaması, girişimcilere tecrübe aktarımı ve aktif danışmanlık 
sağlanmasını da teşvik edecek düzenlemeler yapılacaktır. 

Türkiye’de, Ar-Ge yoğun faaliyetlerde bulunan erken aşama teknoloji firmalarını destekleyen girişim 
sermayesi fonlarının etkinleştirilmesi amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da iş birliği ile TÜBİTAK 
TEYDEB bünyesinde “Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı” hayata geçirilmiştir. Program 
kapsamında, üniversite ve teknoloji transfer ofislerinin de katılımı ile oluşturulacak fonlara TÜBİTAK ile 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da kaynak aktarması öngörülmüştür. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 5 girişim sermayesi fonuna en az 400 Milyon TL kaynak aktaracağı 
açıklanmıştır. Kurulacak fonların ilk kapanışta yaklaşık 630 milyon TL, son kapanışta ise 1,1 milyar TL toplam 
fon büyüklüğüne ulaşması ve yaklaşık 150 teknoloji tabanlı erken aşama girişimine yatırım yapılması 
öngörülmektedir.  

Teknoloji geliştiren şirketlere yapılan yatırımlara sunulan vergi avantajlarının hâlihazırda sınırlı seviyede 
etki oluşturduğu görülmektedir. Daha etkili destek ve avantajlar sunularak bireysel ve kurumsal 
yatırımcıların teknoloji tabanlı şirketlere yatırım yapması teşvik edilecektir. 

Erken dönem girişimciliğin finansmanında kullanılan “kitlesel fonlama”nın yaygınlaştırılması 
amaçlanmaktadır. Kitlesel fonlamada ön sipariş ile satış, paya dayalı ortaklık veya borçlanma modellerinde 
seçenekler bulunmaktadır. Farklı işletmelerin farklı fonlama tercihleri olabileceğinden, tüm modellerin 
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
9 

Girişimcilik ekosisteminin yetenek kapasitesi, işbirliği mekanizmaları, 

katılım sermayesi, giriş kolaylığı, küresel ekosisteme entegrasyon gibi 

bakımlardan bütüncül olarak olgunlaşması sağlanacaktır. 

FAALİYET ADI  11 Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Proje Yönetim Ofisi 

Türkiye’nin uluslararası alanda öncü olabilecek iş modelleri, ürünler ve hizmetler çıkarabilmesi, güçlü bir 

girişimcilik ekosistemine sahip olmasına bağlıdır. Girişimcilerin, fikirden ölçeklenme ve kurumsallaşma 

aşamasına gelene kadarki tüm aşamalarda, farklı ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. Olgunlaşmakta olan 

girişimlerin finansman ve kurumsallaşma, yeni pazarlara açılma, fikirden olgunlaşma aşamasına kadar 

olan süreçte girişimcilerin sayısının artması ve ekosistemin etkinleştirilmesi planlanan proje ve faaliyetler 

belirlenen performans göstergeleriyle takip edilecektir. 

İş insanları ve profesyonel yöneticilerin yeni teknoloji şirketlerini desteklemeleri teşvik edilerek ‘Melek 

Yatırımcı’ olarak da bilinen Bireysel Katılım Yatırımcısı sayısının arttırılma sağlanacaktır. Bireysel katılım 

yatırımcılığının yalnızca fon sağlama ile sınırlı kalmaması, girişimcilere tecrübe aktarımı ve aktif 

danışmanlık sağlanmasını da teşvik edecek düzenlemeler yapılacaktır. 

Türkiye’de, Ar-Ge yoğun faaliyetlerde bulunan erken aşama teknoloji firmalarını destekleyen girişim 

sermayesi fonlarının etkinleştirilmesi amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da iş birliği ile TÜBİTAK 

TEYDEB bünyesinde “Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı” hayata geçirilmiştir. 

Program kapsamında, üniversite ve teknoloji transfer ofislerinin de katılımı ile oluşturulacak fonlara 

TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da kaynak aktarması öngörülmüştür. Yapılan değerlendirmeler 

neticesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 5 girişim sermayesi fonuna en az 400 Milyon TL kaynak 

aktaracağı açıklanmıştır. Kurulacak fonların ilk kapanışta yaklaşık 630 milyon TL, son kapanışta ise 1,1 

milyar TL toplam fon büyüklüğüne ulaşması ve yaklaşık 150 teknoloji tabanlı erken aşama girişimine 

yatırım yapılması öngörülmektedir.  

Teknoloji geliştiren şirketlere yapılan yatırımlara sunulan vergi avantajlarının hâlihazırda sınırlı seviyede 

etki oluşturduğu görülmektedir. Daha etkili destek ve avantajlar sunularak bireysel ve kurumsal 

yatırımcıların teknoloji tabanlı şirketlere yatırım yapması teşvik edilecektir. 

Erken dönem girişimciliğin finansmanında kullanılan “kitlesel fonlama”nın yaygınlaştırılması 

amaçlanmaktadır. Kitlesel fonlamada ön sipariş ile satış, paya dayalı ortaklık veya borçlanma 

modellerinde seçenekler bulunmaktadır. Farklı işletmelerin farklı fonlama tercihleri olabileceğinden, tüm 

modellerin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri   

02  SGK Devlet Primi Giderleri   

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri   
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04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri  2.000.0000 

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  2.000.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  2.000.000 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   3 

Nitelikli teknoloji üreten yenilikçi girişimlerin sayısının hızlı bir 
şekilde artmasını ve girişimlerin küresel pazarlara entegre olarak 
yüksek değerlere ulaşmasını sağlamak; bunun için girişimcilik 
ekosistemini dünya genelinde bir cazibe merkezi haline getirmek 

HEDEF   3.2 

Teknoloji tedarikçileri ve girişimleri, onları talep ile buluşturan, 
pazara erişimlerini kolaylaştıran uygulamalar ve kamu alımlarının 
kaldıraç olarak kullanılmasını sağlayan tedbirler ile 
güçlendirilecektir. 

PERFORMANS  

HEDEFİ 
10 

Teknoloji tedarikçileri ve girişimleri, onları talep ile buluşturan, 
pazara erişimlerini kolaylaştıran uygulamalar ve kamu alımlarının 
kaldıraç olarak kullanılmasını sağlayan tedbirler ile 
güçlendirilecektir. 

Kamunun yenilik, yerlileştirme veya teknoloji transferi içeren ihalelerinin, hazır alım odaklı satın alma 
yaklaşımı yerine, araştırma-geliştirme, tasarım, üretim, test gibi unsurların bütünsel olarak ele alındığı, 
teknoloji geliştirme ve yerlileştirme odaklı proje yönetim yaklaşımını içeren Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) 
uygulamasına tabi olarak gerçekleştirmesi halinde, ülkemizdeki üretim altyapısının dünyadaki teknolojik 
gelişmeler ile uyumlu hale getirilmesi, yüksek ve orta yüksek teknoloji üretme altyapısının geliştirilmesi, 
yurtiçi üretim oranının arttırılması ve teknoloji açığımızı kapatmak suretiyle cari açığımızın da 
kapatılmasına katkı sağlanabileceği değerlendirilmekte ve bu çerçevede, öncelikli sektörler başta olmak 
üzere, kamu alımlarında SİP uygulamasının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

34 
Yenilik, yerlileştirme veya teknoloji transferi içeren kamu 
alımlarında Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) uygulamasına tabi 
olarak açılan ihale sayısı (K) 

Sayı 0 3 2 

Yenilik, yerlileştirme veya teknoloji transferi içeren kamu ihalelerinin SİP uygulamasına tabi olarak 
gerçekleştirilmesi için SİP uygulaması tanıtılacak ve SİP kapsamında iş ve işlemler yürütülecektir. 

35 Bakanlığımızca verilen (TÜR) Belgesi sayısı (K) Sayı 333  224 180 

Bakanlığımızca verilen Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) Belgesi sayısı artırılarak sanayinin teknolojik 
dönüşümüne katkı sağlayabilecek teknoloji firmalarının, Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünleri 
ile TÜR Belgesini kullanarak ihalelere katılabilmesi sağlanacaktır. 
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Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

12 
Yenilik, yerlileştirme veya teknoloji transferi 
içeren kamu alımlarında Sanayi İşbirliği 
Projelerinin (SİP) uygulanması 

1.110.000  1.110.000 

Genel Toplam 1.110.000  1.110.000 

 

Sanayi İşbirliği Projeleri uygulamalarının yaygınlaştırılmasını teminen;  gerek kamu idareleri gerekse 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Sivil Toplum Kuruluşları nezdinde bilgilendirme 
faaliyetlerinin icra edilerek SİP usul ve esasları ile SİP süreci hakkında bilgi verilmesi ve kamu idarelerinin 
yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin 
ihalelerini SİP uygulaması tabi olarak gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

11. Kalkınma Planı Tedbir 324: “Öncelikli sektörlerde yerli üretimin artırılması amacıyla kamu alımları 
sistemi kaldıraç oluşturacak şekilde kullanılacaktır.” eylemi kapsamında; 

Kamu idarelerinin mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihtiyaçlarının incelenmesi ve SİP 
kapsamında gerçekleştirilebileceği değerlendirilen ihalelerin tespit edilmesi neticesinde 2019 yılı içerisinde 
2 adet ihalenin SİP uygulamasına tabi olarak gerçekleştirilebileceği değerlendirilmektedir. 

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 Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) 
uygulaması kapsamında gerçekleştirilmesi için gerek kamu idareleri gerekse Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, 
Organize Sanayi Bölgeleri, Sivil Toplum Kuruluşları nezdinde bilgilendirme faaliyetleri icra edilecek ve SİP 
usul ve esasları ile SİP süreci hakkında bilgi verilecektir. 

Kamu idarelerinin mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihtiyaçları incelenerek SİP kapsamında 
gerçekleştirilebileceği değerlendirilen ihaleler tespit edilecek ve ilgili idareler nezdinde gerekli girişimlerde 
bulunulacaktır. 

SİP kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerde; tasarım, üretim, entegrasyon, test, kalifikasyon, sertifikasyon 
ve nitelikli insan kaynağı açısından yurt içindeki imkan ve kabiliyetler ile eksiklikler ve geliştirilmesi gereken 
alanları tespit edilecek ve bu doğrultuda, yerli katkı, ihracat ve teknolojik işbirliği alanlarında ihalelerde 
talep edilecek Sanayi ve Teknoloji Katılımı (STK) taahhütleri belirlenecektir. 

İhaleler kapsamında sunulan STK teklifleri değerlendirilecek ve ihale sonucunda seçilen istekli ile STK 
sözleşmeleri imzalanıp yürütülecektir. 

Faaliyetler, Bakanlığımız personeli tarafından yerine getirilecektir. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
10 

Teknoloji tedarikçileri ve girişimleri, onları talep ile buluşturan, pazara 

erişimlerini kolaylaştıran uygulamalar ve kamu alımlarının kaldıraç 

olarak kullanılmasını sağlayan tedbirler ile güçlendirilecektir. 

FAALİYET ADI  12 
Yenilik, yerlileştirme veya teknoloji transferi içeren kamu alımlarında 

Sanayi İşbirliği Projelerinin (SİP) uygulanması 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü 

Yerli firmalarımızın projelere katılımının artırılması, yerli katkı faaliyetlerinin öncelikli sektör ve alanlara 
yönlendirilmesi, yurt içi imkân ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanılması, yatırım ve teknoloji ihtiyaç ve 
olanaklarının etkin bir şekilde değerlendirilmesi yatırımların ve kazanılan kabiliyetlerin 
sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından, kamu idarelerinin yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini 
sağlamaya yönelik mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerin SİP uygulamasına tabi olarak 
yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. 
Faaliyetler, Bakanlığımız personeli tarafından yerine getirilecek olup faaliyetlere ilişkin maliyet personel 

giderlerinden oluşmaktadır. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  1.032.300 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  77.700 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri   

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  1.110.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  1.110.000 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   3 

Nitelikli teknoloji üreten yenilikçi girişimlerin sayısının hızlı bir 
şekilde artmasını ve girişimlerin küresel pazarlara entegre olarak 
yüksek değerlere ulaşmasını sağlamak; bunun için girişimcilik 
ekosistemini dünya genelinde bir cazibe merkezi haline getirmek 

HEDEF   3.3 
Rekabetçi Sektörler Programı’yla iş ortamı iyileştirilecek, 
araştırma, geliştirme ve yenilik altyapısı güçlendirilecek ve 
sanayinin dijital dönüşümüne katkı sağlanacaktır. 

PERFORMANS  
HEDEFİ 

11 
Rekabetçi Sektörler Programı’yla iş ortamı iyileştirilecek, araştırma, 
geliştirme ve yenilik altyapısı güçlendirilecek ve sanayinin dijital 
dönüşümüne katkı sağlanacaktır. 

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında aşağıda önceliklendirilen faaliyetler çerçevesinde projeler, 
proje seçim kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucunda seçilmekte, ihaleleri yapılarak sözleşmeleri 
imzalanmakta, sahada uygulamaları yürütülmekte, finanse edilmekte ve izlenmektedir: 
•   İmalat Sanayii, 
•   Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler, 
•   Araştırma ve Geliştirme, 
•   Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme ve 
•   Kapasite Geliştirme. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

36 
Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında harcanan AB ve ulusal 
fon miktarı (Milyon Euro) (K) 

Sayı 133 12,3 32,7 

Sözleşmelerin imzalanması sonrasında uygulaması başlatılacak ve uygulamada kaydedilen ilerlemelere 
bağlı olarak ödemeleri gerçekleştirilecektir. Program kapsamında desteklenen projelerin uygulanması 
sonucunda KOBİ’lerin ortak kullanımına yönelik merkezler, araştırma merkezleri ve laboratuvarları 
kurulacak ve mevcut araştırma altyapılarının kapasitesi güçlendirilecektir. 

Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

13 

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 
desteklenen projeler yoluyla iş ortamının 
iyileştirilmesi, araştırma, geliştirme ve yenilik 
altyapısının güçlendirilmesi ve sanayinin dijital 
dönüşümüne katkı sağlanması faaliyeti 

56.232.000 159.375.000 215.607.000 

Genel Toplam 56.232.000 159.375.000 215.607.000 
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Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında “imalat sanayii”, “hizmetler ve yaratıcı endüstriler”, “araştırma 
ve geliştirme”, “teknoloji transferi ve ticarileştirme” ile “kapasite geliştirme” alanlarında ülkemizin Ar-Ge 
ve yenilik altyapısının güçlendirilmesi ve işletmelerimizin rekabetçiliğinin artırılmasını amaçlayan çok sayıda 
proje desteklendiğinden bu performans hedefi belirlenmiştir. 

Belirlenen performans hedefi 11. Kalkınma Planı’nın “Dijital Dönüşüm” (343 nolu amaç), “Ar-Ge ve Yenilik” 
(347 nolu amaç), “Bilim, Teknoloji ve Yenilik” (439 nolu amaç), “Girişimcilik ve KOBİ’ler (448 nolu amaç)” 
ve “AB’ye katılım süreci çerçevesinde ülkemize sağlanan mali yardımların etkin kullanılmasına” yönelik 
833.3 nolu politika ve tedbiri ile ilişkilidir. 
 

Belirlenen performans hedefine uygun olarak, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen 
projelerin niteliğini, finansal büyüklüğünü ve hizmet ettiği hedef grupları göstermesi nedeniyle Stratejik 
Plan’da belirtilen üç performans göstergesi belirlenmiştir. Ancak, diğer iki performans göstergesi sonuçları 
ancak 2023 yılı itibariyle raporlanabileceğinden 2019 yılı Performans Programı’nda sadece “Harcanan AB 
ve ulusal fon miktarı (K) performans göstergesine yer verilmiştir. 

İş ortamının iyileştirilmesi, araştırma, geliştirme ve yenilik altyapısının güçlendirilmesi ve sanayinin dijital 
dönüşümüne katkı sağlanması amacıyla Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında “imalat sanayii”, 
“hizmetler ve yaratıcı endüstriler”, “araştırma ve geliştirme”, “teknoloji transferi ve ticarileştirme” ile 
“kapasite geliştirme” ana başlıkları altında; 

- farklı proje seçim yöntemleri izlenerek önceden belirlenmiş proje seçim kriterlerine göre 
değerlendirilme süreçlerine tabi tutulduktan sonra projeler seçilmekte,  

- proje kapsamında yer alan her bir bileşen (inşaat, müşavirlik, mal alımı, hizmet alımı) bazında 
ihaleler yapılarak sözleşmeler imzalanmakta,  

- sahada uygulamaları yürütülmekte ve ödemeleri gerçekleştirilmektedir. 

Süreç içerisinde hazırlanan tüm dokümanların kalite kontrolleri sağlanmakta, iç kontrol sisteminin etkin 
çalışması için gerekli prosedürler hazırlanmakta ve denetim süreçleri takip edilmektedir.  

Hem Program hem de proje düzeyinde izleme faaliyetleri gerçekleştirilmekte, proje yararlanıcısı 
kuruluşların desteklenmesine yönelik teknik yardım faaliyetleri düzenlenmektedir. 

Yürütülen projelerin tanıtım ve görünürlüğüne yönelik faaliyetler organize edilip ilgili tüm iş akışları 
Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden de takip edilmektedir. 

Performans hedefine erişilmesi için yürütülen faaliyetlere ilişkin kaynak ihtiyacının tespit edilmesinde 
Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen/desteklenecek projeler için gerçekleştirilecek 
ödemelerin ulusal bütçeden karşılanması öngörülen %15’lik kısmı dikkate alınmıştır. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
11 

Rekabetçi Sektörler Programı’yla iş ortamı iyileştirilecek, araştırma, 

geliştirme ve yenilik altyapısı güçlendirilecek ve sanayinin dijital 

dönüşümüne katkı sağlanacaktır. 

FAALİYET ADI  13 

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen projeler yoluyla 
iş ortamının iyileştirilmesi, araştırma, geliştirme ve yenilik altyapısının 
güçlendirilmesi ve sanayinin dijital dönüşümüne katkı sağlanması 
faaliyeti 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

AB Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın (IPA) 2007-2013 yıllarını kapsayan 1. Döneminde 490 milyon €’luk,  

IPA 2. Döneminde ise 2014-2018 yılları için yaklaşık 260,1 milyon €’luk kaynak Bakanlığımız AB Mali 

Programları Daire Başkanlığı tarafından yönetilmektedir. 

IPA I Döneminde uygulanan Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında 

toplam 46 proje desteklenmiştir. 46 projenin sahada fiziki uygulaması 2018 yılı sonu itibariyle 

tamamlanmıştır.  

IPA I Döneminde desteklenen ve uygulaması 2018 yılında tamamlanan bazı projelerin final ödemeleri için 

2019 yılında yaklaşık 5,2 milyon Avro’luk bir ödeme yapılmıştır. IPA I Programının uygun harcama 

döneminin 31.12.2017 tarihi itibariyle sona ermesi nedeniyle, bu ödemelerin tamamının ulusal bütçeden 

karşılanması gerekmektedir. Kur ortalama 6,4 TL olarak alındığında IPA I Dönemi projelerinin 2019 yılına 

kalan ödemelerinin finansmanı için yaklaşık 33,6 milyon TL gerekmektedir. 

2018 yılında, IPA II Döneminde uygulanan Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı 

kapsamında seçilen projelerin geliştirilmesi, ihale dosyalarının hazırlanması ve ihale değerlendirme 

faaliyetlerinin yürütülmesi çalışmalarına devam edilmiştir.  

2019 yılında IPA II Döneminde uygulanan Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı 

kapsamında desteklenen projeler için yaklaşık 16,3 milyon Avro’luk bir ödeme yapılması 

öngörülmektedir. Bu ödemenin 13,9 milyon Avro'ya karşılık gelen en fazla %85'lik kısmının AB, 2,4 milyon 

Avro'ya karşılık gelen en az %15'lik kısmının ise ulusal bütçeden karşılanması öngörülmektedir. Kur 

ortalama 6,4 TL olarak alındığında IPA II Dönemi projelerinin 2019 yılı ödemeleri için yaklaşık 15,3 milyon 

TL gerekmektedir. Bu itibarla, iki program kapsamında 2019 yılı için ulusal bütçeden karşılanması gereken 

toplam kaynak ihtiyacı tahmini 50 milyon TL'dir. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  5.367.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  550.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  129.000 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   
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06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri  50.186.000 

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  56.232.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı  159.375.000 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı  159.375.000 

Toplam Kaynak İhtiyacı  215.607.000 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   3 

Nitelikli teknoloji üreten yenilikçi girişimlerin sayısının hızlı bir 
şekilde artmasını ve girişimlerin küresel pazarlara entegre olarak 
yüksek değerlere ulaşmasını sağlamak; bunun için girişimcilik 
ekosistemini dünya genelinde bir cazibe merkezi haline getirmek 

HEDEF   3.4 
Sanayi ve teknoloji alanlarında AB, uluslararası kuruluşlar ve 
ülkelerle işbirlikleri güçlendirilecektir. 

PERFORMANS  

HEDEFİ 
12 

Sanayi ve teknoloji alanlarında AB, uluslararası kuruluşlar ve 
ülkelerle işbirlikleri güçlendirilecektir. 

Türkiye’nin küresel rekabet gücünü arttırması, sanayi ve teknoloji alanında gerekli yapısal dönüşümleri 
gerçekleştirebilmesi, ülkemizin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım süreci bağlamında önemli hedeflerindendir. 
Bakanlığımız, ülkemizin 33 başlıkta yürüttüğü AB’ye katılım müzakereleri çerçevesinde 14 fasılla ilgili 
çalışmalara katılım sağlamakta olup özellikle Malların Serbest Dolaşımı Faslı, İşletme ve Sanayi Politikası 
Faslı, Bilim ve Araştırma Faslı ile Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslı’nda önemli 
görevler üstlenmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede, Bakanlığımız görevleri ile ilgili fasıllarda, AB 
müktesebatına uyum ve uygulama faaliyetleri ile Gümrük Birliği/Gümrük Birliği'nin güncellenmesi 
çalışmaları ilgili Bakanlık birimleri/kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içinde ve etkin bir şekilde 
Bakanlığımızın uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin koordinasyonu çerçevesinde, ülkemizin üyesi olduğu 
veya ortak faaliyet yürüttüğü ve toplantılarına katılım sağladığı İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı 
(OECD), Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ), Birleşmiş Milletler (BM) ve bu kapsamda yer alan BM Sınai 
Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı 
(UNCTAD), BM En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) vb. ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Gelişmekte Olan Sekiz 
Ülke (D-8), İslam Ülkeleri Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
(EİT), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından sanayi, teknoloji, yenilik ve 
girişimcilik alanında yürütülen faaliyetler, Bakanlığımız adına takip edilmekte ve uluslararası kuruluşlar 
ile işbirliğinde oluşturulan projelere katkı ve katılım sağlanmaktadır. 

Ülkemiz ile BM ve ona bağlı ihtisas teşekkülleri arasında 21/10/1965 tarihinde imzalanan ve 13/10/1969 
– 13325 sayılı Kanunla değiştirilmiş standart anlaşmaya taraf olarak UNIDO’ya üye olunmuştur. Ayrıca 
Ülkemiz ve UNIDO arasında Bölgesel İşbirliği için Türkiye’de bir merkez kurulmasına ilişkin bir anlaşma 
imzalanmıştır (15/02/2000-23965). Bu çerçevede, Bakanlığımız koordinatörlüğünde, UNIDO ile işbirliği 
içerisinde Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri, Orta Asya ve Kafkasya’daki yeni bağımsızlığına kavuşmuş 
ülkeler, Balkan Ülkeleri, Orta Doğu Ülkeleri ile Asya ve Afrika’daki az gelişmiş ve gelişme yolundaki 
ülkelere yönelik 1979 yılından beri grup eğitim programları ve teknik geziler düzenlenmektedir. UNIDO 
ile ortaklaşa düzenlenecek programların finansmanı için Bakanlığımızca UNIDO’nun Sınai Kalkınma 
Fonu’na özel amaçlı katkıda bulunulmaktadır. 

Sanayi ve teknoloji alanında Bakanlığımızın görev ve faaliyetleri kapsamında yer alan her türlü ikili ülke 
ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesinin sağlanması, iki ve çok taraflı sınai, teknik ve teknolojik işbirliği 
anlaşmaları ve protokollerinin hazırlanması çalışmaları yürütülmektedir. Bu bağlamda, Karma Ekonomik 
Komisyon (KEK) ve Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) toplantıları ile ilgili olarak, ikili ülke 
ilişkilerine ve bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Bakanlığımız görüş ve değerlendirmeleri hazırlanarak 
ilgili Bakanlık/kurumlara iletilmekte ve gerektiğinde toplantılara katılım sağlanmakta ayrıca bazı ülkelerle 
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ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi ve düzenli ve faal olarak sürdürülmesi amacıyla kurulan Ortak Sanayi ve 
Teknoloji İşbirliği Çalışma Grubu toplantılarının düzenlenmesi faaliyetleri yürütülmektedir. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

37 
Ülkelerle ikili ilişkiler kapsamında imzalanan sınai, teknik ve 
teknolojik işbirliği anlaşması/protokolü sayısı (K) 

Sayı 1 2 2 

2019 yılında sanayi ve teknoloji alanında diğer ülkelerle ilişkilerimizi arttırmak amacıyla 2 adet sınai, 
teknik ve teknolojik işbirliği anlaşması/protokolü imzalanması düşünülmektedir. Diğer ülkelerin muadil 
Bakanlıkları ile Bakanlığımız arasında düzenlenen Ortak Sanayi ve Teknoloji Çalışma Grubu Toplantıları 
sonucunda veya talep üzerine diğer ülkelerle imzalanan anlaşma/protokol/mutabakat zaptı vb. 
dokümanlar bu kapsamda değerlendirilecektir. 

38 
Bakanlığımızca katkı ve katılım sağlanan KEK ve JETCO protokolü 
sayısı (K) 

Sayı 26 26 25 

Koordinasyonu Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen toplamda 25 adet Karma Ekonomik Komisyon 
(KEK) ve Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) toplantısına katkı ve katılım sağlanması 
öngörülmektedir. Söz konusu toplantılar vesilesiyle Bakanlığımız görev alanı çerçevesinde ilgili diğer 
ülkeler ile işbirliği yapılabilecek alanlar belirlenmekte ve toplantı sonrası imzalanan protokolde de yazılı 
olarak yer almaktadır. 

39 Hazırlanan sanayi ve teknoloji ülke raporu sayısı (K) Sayı 35 38 35 

Diğer ülkelerin sanayi ve teknoloji görünümlerini raporlayan, Bakanlık Makamının uluslararası 
temaslarında bilgi kaynağı olarak kullanacağı 35 adet ülke raporu hazırlanacaktır. 

Bu bağlamda, AB katılım müzakereleri, AB müktesebatına uyum ve uygulama faaliyetleri ile ülkemizin 
uluslararası kuruluşlarla ilişkileri çerçevesinde, üyesi bulunduğu Birleşmiş Milletler (BM) ve bu 
kapsamdaki BM Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Ticaret ve  
Kalkınma Konferansı (UNCTAD), BM En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) vb. ile DTÖ, D-8, İSEDAK, EİT, KEİ, 
İİT ve diğer uluslararası kuruluşlarca bilim, sanayi, teknoloji, yenilikçilik, girişimcilik, KOBİ’ler, çevre ve 
iklim değişikliği alanlarında gerçekleştirilen toplantı, seminer, çalıştay, proje vb. faaliyetlere aktif olarak 
katılım sağlanacaktır. Ayrıca, OECD'nin eşgüdüm birimi olduğumuz Sanayi, Girişimcilik ve Yenilikçilik 
Komitesi (CIIE) ve Dışişleri Bakanlığı nezdinde ilgili görüldüğümüz Bilim, Teknoloji Politikaları Komitesi 
(CSTP), Dijital Ekonomi Politikaları (CDEP), Çevre Politikaları Komitesi (EPOC), Tüketici Politikaları 
Komitesi ile Çelik Komitesinin toplantılarının yanı sıra anılan Komitelerin altında Bakanlığımız görev 
alanındaki spesifik çalışma grubu toplantı ve faaliyetlerine katılım sağlanacaktır. Bununla birlikte G-20 
çalışmalarının Dijital Ekonomi Görev Gücü kapsamdaki toplantı ve faaliyetlere de katılım sağlanacaktır. 

Katılım sağlanan toplantılar ve yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler ve hazırlanan 
raporlar Bakanlığın ve Bakanlık Makamının uluslararası temaslarında kullanılacak ve böylece sanayi ve 
teknoloji alanlarında AB, uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle işbirlikleri güçlendirilecektir. 
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Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

14 

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 faaliyeti 

2.161.000  2.161.000 

15 

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 faaliyeti 

1.551.000  1.551.000 

Genel Toplam 3.712.000  3.712.000 

 

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 
385. Maddesinin (f) bendi kapsamında Bakanlığımızın “Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, 
uluslararası kuruluşlar, Avrupa Birliği ve yabancı ülkelerle ilişkilerini yürütmek, iki ve 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” görevi bulunmaktadır. 

Söz konusu görevi etkin bir şekilde yerine getirmek ve ülkemiz üst politika belgelerinde belirlenen politika 
ve hedeflere katkı sağlamak adına performans hedefi belirlenmiştir. 

Belirlenen performans hedefi gerek 11.Kalkınma Planı’nın “2.1.Küresel Eğilimler ve Türkiye Etkileşimi” 
bölümünün 84. maddesi, “2.1.3.Ödemeler Dengesi”- Politika ve tedbirler bölümünün 236. maddesi, 
“2.2.3.2.Bilim, Teknoloji ve Yenilik” bölümünün 444. maddesi, “2.5.2.6.Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği” 
bölümünün 823.2. maddesi, “2.5.2.6.2.Bölgesel İşbirlikleri” bölümünün 825, 829, 832, 833. maddeleri 
“2.5.2.6.3.Türkiye’nin Küresel Kalkınma Gündemine Katkısının ve Görünürlüğünün Artırılması” bölümü 
836. maddesi ile Orta Vadeli Program-Yeni Ekonomi Programı (2019-2021) “4. Cari Açık” bölümünün 
Politika ve Tedbirler kısmının 12. maddesi (Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi) ile dolaylı 
olarak ilişkilendirilebilir. 

“Sanayi ve teknoloji alanlarında AB, uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle ikili işbirliğini daha ileri bir seviyeye 
çıkarmak için çalışmalar yapılacaktır.” konulu performans hedefimize ulaşmak ve bu kapsamda yürütülen 
çalışmaları değerlendirmek adına aşağıdaki performans göstergeleri belirlenmiştir. 

Ülkelerle ikili ilişkiler kapsamında imzalanan sınai, teknik ve teknolojik işbirliği anlaşması/protokolü sayısı, 
Ülkelerle ikili işbirliğinin geliştirilmesinde kullanılan bir mekanizmadır. 

Bakanlığımızca katkı ve katılım sağlanan KEK ve JETCO protokolü sayısı, Ülkelerle ikili işbirliğinin 
geliştirilmesinde kullanılan bir mekanizmadır. 
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Hazırlanan sanayi ve teknoloji ülke raporu sayısı, yurt içinde ve yurt dışında katılım sağlanan toplantılar ve 
yürütülen tüm çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler ve hazırlanan raporlar Bakanlığın ve Bakanlık 
Makamının uluslararası temaslarında kullanılmakta olup böylece sanayi ve teknoloji alanlarında AB, 
uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle işbirlikleri güçlendirilmesine yönelik zemin oluşturulmakta ve işbirliği 
önerileri geliştirilmektedir. 

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 faaliyeti çerçevesinde; 

AB katılım müzakereleri, AB müktesebatına uyum ve uygulama faaliyetleri ile ülkemizin uluslararası 
kuruluşlarla ilişkileri çerçevesinde, üyesi bulunduğu Birleşmiş Milletler (BM) ve bu kapsamdaki BM Sınai 
Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), 
BM En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) vb. kuruluşlar ile DTÖ, D-8, İSEDAK, EİT, KEİ, İİT, OECD, NATO, AVT, G-20 
üyesi olmadığımız AfB, ECOWAS vb. uluslararası kuruluşlarca bilim, sanayi, teknoloji, yenilikçilik, girişimcilik, 
KOBİ’ler, çevre ve iklim değişikliği alanlarında gerçekleştirilen toplantı, seminer, çalıştay, proje vb. 
faaliyetlere aktif olarak katılım sağlanmakta olup diğer ülkelerin sanayi ve teknoloji görünümlerini 
raporlayan, Bakanlık Makamının uluslararası temaslarında bilgi kaynağı olarak kullanacağı ülke raporları 
hazırlanmaktadır. 

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 faaliyeti kapsamında; Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve Ekonomik ve 
Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) toplantıları ile ilgili olarak, ikili ülke ilişkilerine ve bu ilişkilerin 
geliştirilmesine yönelik Bakanlığımız görüş ve değerlendirmeleri hazırlanarak ilgili Bakanlık/kurumlara 
iletilmekte ve gerektiğinde toplantılara katılım sağlanmakta ayrıca bazı ülkelerle ikili ilişkilerimizin 
geliştirilmesi ve düzenli ve faal olarak sürdürülmesi amacıyla kurulan Ortak Sanayi ve Teknoloji İşbirliği 
Çalışma Grubu toplantılarının düzenlenmesi faaliyetleri yürütülmektedir. 
Yukarıda belirtilen faaliyetler için gerekli finansman personel giderleri, SGK giderleri, mal ve hizmet 
giderleri ile cari hesaplar (UNIDO Sınai Kalkınma Fonu için) kalemlerinden karşılanmaktadır. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
12 

Sanayi ve teknoloji alanlarında AB, uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle 

işbirlikleri güçlendirilecektir. 

FAALİYET ADI  14 

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 
faaliyeti.    

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Türkiye’nin küresel rekabet gücünü arttırması, sanayi ve teknoloji alanlarında gerekli yapısal dönüşümleri 

gerçekleştirebilmesi, ülkemizin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım süreci bağlamında önemli hedeflerindendir.  

Bakanlığımız, ülkemizin 33 başlıkta yürüttüğü AB’ye katılım müzakereleri çerçevesinde 14 fasılla ilgili 

çalışmalara katılım sağlamaktadır. Bakanlığımız, özellikle Malların Serbest Dolaşımı Faslı, İşletme ve 

Sanayi Politikası Faslı, Bilim ve Araştırma Faslı ve Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 

Faslı’nda önemli görevler üstlenmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede, Bakanlığımız tarafından çalışmalarına 

iştirak edilen fasıllarda, Bakanlığımızın görev alanına giren konularla ilgili AB müktesebatına uyum ve 

uygulama faaliyetleri ile Gümrük Birliği/Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmaları, ilgili Bakanlık 

birimleri/kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içinde yürütülecektir. Bu bağlamda, AB müktesebatına uyum 

çalışmalarını izlemek üzere Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararı ile kurulan alt komitelerden 

Bakanlığımız, görevleri ile ilgili olan beş alt komitenin faaliyetlerine/toplantılarına Bakanlığımız ilgili 

birimleri ile eşgüdüm içinde katkı ve katılım sağlanacaktır. Ayrıca, Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak 

Komitesi (GBOK) ve Teknik Mevzuat Çalışma Grubu (TMÇG) toplantılarına ilişkin çalışmalar sürdürülecek 

ve toplantılara iştirak edilecektir. Ülkemizin uluslararası kuruluşlarla ilişkileri çerçevesinde, üyesi 

bulunduğu Birleşmiş Milletler (BM) ve bu kapsamda yer alan BM Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), BM 

Kalkınma Programı (UNDP), BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), BM En Az Gelişmiş Ülkeler 

Konferansı (EAGÜ) vb. ile DTÖ, D-8, İSEDAK, EİT, KEİ, İİT ve diğer uluslararası kuruluşlarca bilim, sanayi, 

teknoloji, yenilikçilik, girişimcilik, KOBİ’ler, çevre ve iklim değişikliği alanlarında gerçekleştirilen toplantı, 

seminer, çalıştay, proje vb. faaliyetlere aktif olarak katılım sağlanacaktır. Bunlara ilaveten, OECD'nin CIIE 

ve CSTP komiteleri ile anılan Komitelerin altında yer alan Bakanlığımız görev ve faaliyet alanına giren 

spesifik çalışma grubu toplantı ve faaliyetlerine katılım sağlanmaya devam edilecektir. 

G-20 çalışmalarının, sorumluluğu Bakanlığımızda bulunan Dijital Ekonomi Görev Gücü toplantılarına 

katılım sağlanmaya devam edecektir. Öte yandan, Bakanlığımız koordinatörlüğünde, UNIDO ve 

ülkemizden uzman kurum ve kuruluşlar işbirliğinde az gelişmiş ve gelişme yolundaki ülke katılımcıları ile 

ülkemiz katılımcılarına yönelik eğitim programları (çalıştaylar) düzenlenmektedir. Bu çerçevede, anılan 

programların finansmanına yönelik Bakanlığımızca UNIDO Sınai Kalkınma Fonu’na özel  amaçlı katkıda 

bulunulacaktır. 

Yurt içinde ve yurt dışında katılım sağlanan toplantılar ve yürütülen tüm çalışmalar sonucunda elde edilen 

bilgiler ve hazırlanan raporlar Bakanlığın ve Bakanlık Makamının uluslararası temaslarında kullanılmakta 

olup böylece sanayi ve teknoloji alanlarında AB, uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle işbirlikleri 
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güçlendirilmesine yönelik zemin oluşturulmakta ve işbirliği önerileri geliştirilmektedir. Bu faaliyet 

“Hazırlanan sanayi ve teknoloji ülke raporu sayısı” Performans Göstergesi ile takip edilmektedir. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  1.437.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  145.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  164.000 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler  415.000 

06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  2.161.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  2.161.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
12 

Sanayi ve teknoloji alanlarında AB, uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle 

işbirlikleri güçlendirilecektir. 

FAALİYET ADI  15 

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 faaliyeti 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Sanayi ve teknoloji alanlarında Bakanlığımızın görev ve faaliyetleri kapsamında yer alan her türlü ikili ülke 

ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesinin sağlanması, ikili ve çok taraflı sınai, teknik ve teknolojik işbirliği 

anlaşmaları ve protokollerinin hazırlanması çalışmaları yürütülecektir. Bu itibarla, Karma Ekonomik 

Komisyon (KEK), Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konsey (YDİK) 

toplantıları ile ilgili olarak ikili ülke ilişkilerine ve bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Bakanlığımız görüş 

ve değerlendirmeleri hazırlanarak ilgili Bakanlık/kurumlara iletilecek ve gerektiğinde toplantılara katılım 

sağlanacak ayrıca bazı ülkelerle ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi ve düzenli ve faal olarak sürdürülmesi 

amacıyla kurulan Ortak Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Çalışma Grubu toplantılarının düzenlenmesi 

faaliyetleri yürütülecektir. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  1.266.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  135.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  150.000 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  1.551.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  1.551.000 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   4 
Milli Teknoloji Hamlesini hayata geçirmek için gerekli nitelikli 
insan kaynağını geliştirmek ve bu yönde toplumsal bilinç ve 
motivasyonu artırmak 

HEDEF   4.2 
Açık kaynak yazılım ekosistemi geliştirilerek yazılımcı sayısının 
artırılması için kaldıraç olarak kullanılacaktır. 

PERFORMANS  

HEDEFİ 
13 

Açık kaynak yazılım ekosistemi geliştirilerek yazılımcı sayısının 
artırılması için kaldıraç olarak kullanılacaktır. 

Türkiye ekonomisinin, bağımsızlığı ve güvenliği için stratejik ve öncelikli yazılımları geliştirerek kamunun 
ve özel sektörün kullandığı yazılımlarda dışa bağımlılığı azaltmak ve olası siber güvenlik sorunlarını ortadan 
kaldırmak için yerli açık kaynak çözümleri geliştirmek zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda; yerli ve yabancı 
teknoloji şirketleri ile birlikte “Açık Kaynak Platformu” inisiyatifi başlatılmıştır. İnisiyatif, kamu, özel sektör, 
STK ve üniversitelerin bir araya geldiği yazılım geliştirici ekosistemini geliştirmek, Türkiye’de üretilen 
yazılım niteliğini artırmak, küresel ölçekte ürün ve hizmetler geliştirilmesi için açık kaynak kodlamanın 
yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.  

“Açık Kaynak Platformu” lisanslamadan kaynaklanan kamu ve özel sektör yazılım maliyetlerini azaltmak, 
nitelikli yazılım geliştirici sayısını artırmak, açık kaynak yazılım ürünleri ve bu ürünlerin destek hizmetlerini 
sunan şirket ve girişimci sayılarını artırmayı hedeflemektedir. 

Milli Teknoloji Hamlesi’nin temel ihtiyaçlarından biri nitelikli yazılım geliştirici yeteneğidir. Yazılım 
geliştirici yetenekler yetiştirmek, bu yeteneklerin başarısını dünya seviyesine çıkarmak ve ülkemizden 
uluslararası iddiası olan yazılım tabanlı ürünler çıkarmak inisiyatifin ana çıktısını oluşturmaktadır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

40  "Açık Kaynak Platformu" kapsamında geliştirilen proje sayısı Sayı 0 0 1 

Açık kaynak yazılım ekosisteminin geliştirilmesi maksadıyla kamunun yazılım konusunda ihtiyaçlarının 
belirlenerek bu ihtiyaçların açık kaynak yazılım ürünleriyle giderilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda 
"Açık Kaynak Platformu kapsamında geliştirilen proje sayısı” takip edilmesi gereken önemli bir 
performans göstergesidir. 

41 Aktif yazılım geliştirici sayısı (bin kişi) Sayı 130 140 150 

Açık kaynak yazılım ekosistemleri değerlendirilirken, ekosistemdeki yazılım geliştiricilerin sayısı ve 
niteliği ve buna bağlı olarak geliştirilen proje (yazılım) sayı ve niteliği önemli bir unsurdur. Bu kapsamda 
ekosistemin geliştirilmesi ve yazılım geliştirici sayısının arttırılmasına yönelik planlanan proje ve 
faaliyetlerin takip edilmesinde “Aktif yazılım geliştirici sayısı (bin kişi)” önemli bir performans 
göstergesidir. 
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Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

16 Açık kaynak yazılım ekosistemin geliştirilmesi 0  0 

Genel Toplam 0  0 

 

Açık Kaynak Platformu” lisanslamadan kaynaklanan kamu ve özel sektör yazılım maliyetlerini azaltmak, 
nitelikli yazılım geliştirici sayısını artırmak, açık kaynak yazılım ürünleri ve bu ürünlerin destek hizmetlerini 
sunan şirket ve girişimci sayılarını artırmayı hedeflemektedir. Kamunun kullandığı ve satın almayı planladığı 
yazılımlar incelenerek mevcut ve yeni alımlarda açık kaynak yazılımlara geçişi sağlamak için yol haritası 
belirlenecek, uygulama hizmeti sunan şirketlerle projelendirme yapılacaktır. Sektörel yol haritalarında ve 
öncelikli projelerde ortaya çıkacak yazılım ihtiyaçlarının açık kaynak yazılımlarla karşılanması için proje 
çağrıları yapılacak, yazılım şirketleri, kamu, müşteri şirketler, uygulama hizmeti sunan şirketler ile proje 
konsorsiyumu oluşturulacaktır. Açık kaynak ekosisteminde etkin rol oynamak için itibarlı, küresel 
organizasyonlarda Türkiye Açık Kaynak Platformu’nun temsil edilmesi sağlanacaktır. 

Milli Teknoloji Hamlesi’nin temel ihtiyaçlarından biri nitelikli yazılım geliştirici yeteneğidir. Yazılım geliştirici 
yetenekler yetiştirmek, bu yeteneklerin başarısını dünya seviyesine çıkarmak ve ülkemizden uluslararası 
iddiası olan yazılım tabanlı ürünler çıkarmak inisiyatifin ana çıktısını oluşturmaktadır. Açık Kaynak Platformu 
kullanıcılar, bireysel yazılım geliştiriciler, teknoloji şirketleri gibi tüm tarafları ortak amaç etrafında bir araya 
getirecek şekilde kurulacak ve platforma tüm taraflardan aktif katılım sağlanması için çalışılacaktır. Açık 
kaynak yazılım ekosisteminin kamu, özel sektör ve fonlar tarafından desteklenmesi sağlanacaktır. Bu 
amaçla, hızla hayata geçirilebilir ve yaygınlaştırılabilir, yenilikçi, herkese açık bir yazılım eğitim modeli 
hazırlanacaktır. Yazılım geliştirici olmayı itibarlı bir kariyer haline getirmek için seferberlik başlatılacaktır. 

Genç yeteneklerimizin gücü ile Türkiye kaynaklı başarı hikâyelerini ivedilikle çıkarmak amaçlanmaktadır. 
Yazılım geliştiricilerin Açık Kaynak Platformunun belirlediği öncelikli projelere verdikleri katkı oranınca 
ödüllendirileceği bir mekanizma geliştirilecektir. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
13 

Açık kaynak yazılım ekosistemi geliştirilerek yazılımcı sayısının artırılması 

için kaldıraç olarak kullanılacaktır. 

FAALİYET ADI  16 Açık kaynak yazılım ekosistemin geliştirilmesi 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Proje Yönetim Ofisi 

Açık Kaynak Platformu” lisanslamadan kaynaklanan kamu ve özel sektör yazılım maliyetlerini azaltmak, 
nitelikli yazılım geliştirici sayısını artırmak, açık kaynak yazılım ürünleri ve bu ürünlerin destek hizmetlerini 
sunan şirket ve girişimci sayılarını artırmayı hedeflemektedir. Kamunun kullandığı ve satın almayı 
planladığı yazılımlar incelenerek mevcut ve yeni alımlarda açık kaynak yazılımlara geçişi sağlamak için yol 
haritası belirlenecek, uygulama hizmeti sunan şirketlerle projelendirme yapılacaktır. Sektörel yol 
haritalarında ve öncelikli projelerde ortaya çıkacak yazılım ihtiyaçlarının açık kaynak yazılımlarla 
karşılanması için proje çağrıları yapılacak, yazılım şirketleri, kamu, müşteri şirketler, uygulama hizmeti 
sunan şirketler ile proje konsorsiyumu oluşturulacaktır. Açık kaynak ekosisteminde etkin rol oynamak için 
itibarlı, küresel organizasyonlarda Türkiye Açık Kaynak Platformu’nun temsil edilmesi sağlanacaktır. 
Milli Teknoloji Hamlesi’nin temel ihtiyaçlarından biri nitelikli yazılım geliştirici yeteneğidir. Yazılım 
geliştirici yetenekler yetiştirmek, bu yeteneklerin başarısını dünya seviyesine çıkarmak ve ülkemizden 
uluslararası iddiası olan yazılım tabanlı ürünler çıkarmak inisiyatifin ana çıktısını oluşturmaktadır. Açık 
Kaynak Platformu kullanıcılar, bireysel yazılım geliştiriciler, teknoloji şirketleri gibi tüm tarafları ortak 
amaç etrafında bir araya getirecek şekilde kurulacak ve platforma tüm taraflardan aktif katılım sağlanması 
için çalışılacaktır. Açık kaynak yazılım ekosisteminin kamu, özel sektör ve fonlar tarafından desteklenmesi 
sağlanacaktır. Bu amaçla, hızla hayata geçirilebilir ve yaygınlaştırılabilir, yenilikçi, herkese açık bir yazılım 
eğitim modeli hazırlanacaktır. Yazılım geliştirici olmayı itibarlı bir kariyer haline getirmek için seferberlik 
başlatılacaktır. 
Genç yeteneklerimizin gücü ile Türkiye kaynaklı başarı hikâyelerini ivedilikle çıkarmak amaçlanmaktadır. 

Yazılım geliştiricilerin Açık Kaynak Platformunun belirlediği öncelikli projelere verdikleri katkı oranınca 

ödüllendirileceği bir mekanizma geliştirilecektir. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri   

02  SGK Devlet Primi Giderleri   

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri   

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı   



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Performans Programı 2019 

 

 86 

 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  0 

 



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Performans Programı 2019 

 

 87 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   5 
Uluslararası standartlara uygun, güvenli, güvenilir ve kaliteli 
sanayi ürünlerinin ve ölçü aletlerinin yer aldığı, izlenebilir bir 
piyasanın oluşmasını sağlamak 

HEDEF   5.1 

Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemelerin uyumlaştırılması, 
uygunluk değerlendirme kuruluşlarının denetimlerinin yapılması, 
belgelendirme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve 
takip edilmesi sağlanacaktır.   

PERFORMANS  

HEDEFİ 
14 

Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemelerin uyumlaştırılması, 
uygunluk değerlendirme kuruluşlarının denetimlerinin yapılması, 
belgelendirme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve takip 
edilmesi sağlanacaktır.  

10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren 1 No’lu 
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388. Maddesi’nin (e) bendine 
göre; sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeleri uyumlaştırmak, teknik mevzuatı ve ilgili standart 
listelerini hazırlamak ve uygulamaya koymak, teknik düzenlemesi ve standardı bulunmayan sanayi 
ürünlerinin denetimine esas olacak özelliklerini tespit etmek veya ettirmek; (f) bendine göre; Sanayi 
ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeler kapsamında yetkilendirilecek onaylanmış ve uygunluk 
değerlendirme kuruluşları ile teknik hizmet kuruluşlarının taşıması gereken nitelikleri belirlemek, bu 
kuruluşları görevlendirmek, gerektiğinde görevlendirmeyi geçici olarak durdurmak veya iptal etmek, 
(e) bendine göre; Araçların karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygun üretilmesi için gerekli teknik 
düzenlemeleri hazırlamak ve uygulamaya koymak, araçların teknik düzenlemelere uygunluğunu 
belgelendirmek veya belgelendirilmesini sağlamak Bakanlığımızın temel politika ve öncelikleri 
arasındadır. 

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. 

Otomotiv sektöründe yer alan ürünlere yönelik uygunluk değerlendirme faaliyetleri ise teknik servisler 
tarafından gerçekleştirilmekte olup teknik servisler ile ilgili işlemler Bakanlığımız tarafından Teknik 
Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17) kapsamında yürütülmektedir. 
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Performans hedefine ulaşılması amacıyla, belirlenen performans göstergelerinin takip edilmesi ve söz 
konusu göstergelerde yer alan onaylanmış kuruluş ve teknik servis denetimi ile AB mevzuatının 
uyumlaştırılması faaliyetlerinin izlenmesi sağlanacaktır. 

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden, işletmelere ait yatırım, üretim, teşvik, mali 
durum, araştırma-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, 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. 

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. 

Ses ve gaz fişeği atabilen silâhları üretecek kuruluşlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kuruluş ve ön 
izin belgesi almak zorundadır. 

Yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapmak üzere 
fabrika veya imalathane kurmak isteyenlerin belgelendirme işlemlerinde ilk müracaat yeri Bakanlığımız 
olup uygun bulunması durumunda İçişleri Bakanlığı tarafından belgelendirme yapılmaktadır. 

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. 

Performans hedefine ulaşılması amacıyla, belirlenen performans göstergelerinin takip edilmesi ve söz 
konusu göstergelerde yer alan sanayi sicil ve kurusıkı tabancaların belgelendirme işlemleri 
faaliyetlerinin izlenmesi sağlanacaktır. 

 
 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

42  Denetlenen onaylanmış kuruluş oranı (%) Yüzde 100 100 100 

Onaylanmış Kuruluşlar, Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamında yer alan ve yüksek risk taşıyan ürünleri, 
“piyasaya arz edilmeden önce” uygunluk değerlendirmesi işlemine tabi tutan bağımsız üçüncü taraf, 
atanmış Test, Muayene ve Belgelendirme kuruluşlarıdır. "Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, 
İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)" kapsamında 
2019 yılında planlanan onaylanmış kuruluş denetimleri gerçekleştirilecektir. Performans göstergelerinin 
belirlenme amaçlarına ve izlenmesi açısından gerek görülen diğer hususlara yer verilecektir. 
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43 Denetlenen teknik servis oranı (%) Yüzde 100 100 100 

Teknik Servis, onay kuruluşu adına (Bakanlık) üretimin uygunluğu kontrolleri ve gerekli deney veya 
muayeneleri yapan kuruluştur. Teknik Servis Tebliği (2016/17) kapsamında 2019 yılında planlanan 
onaylanmış kuruluş denetimleri gerçekleştirilecektir. 

44 AB mevzuatının uyumlaştırılma oranı (%) Yüzde 100 100 100 

2019 yılında, dinamik bir yapıya sahip olan AB teknik mevzuatının tamamı izlenerek uyumlaştırma 
çalışmalarını müteakip iç hukuk sistemine dâhil edilecektir. 

45 Sanayi sicil belgelendirme işlemlerinin tamamlanma oranı (%) Yüzde 100 100 100 

Sanayi işletmelerinin tamamının sanayi siciline kayıt edilebilmesi için her yıl hazırlanan eylem planı 
kapsamında çalışma yapılmaktadır. Ayrıca, faaliyetleri gereği idari kayıtlarında sanayi işletmeleri ile ilgili 
veri tutan kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılarak, gerek faaliyet tanımlarında gerekse sanayi 
işletmelerinin sayısı konusunda uygulamada birliğin sağlanması amaçlanmaktadır. 

46 
Kurusıkı tabancaların belgelendirme işlemlerinin tamamlanma 
oranı (%) 

Yüzde 100 100 100 

Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahların ve Aksamının Üretimine Yönelik Kuruluş, Ön İzin ile Üretim İzin Belgesi 
verilmesi işlemleri ve Yivsiz Av Tüfekleri ile Sporda Kullanılan Nişan Tüfek ve Tabancaları ve Bunların 
Aksamına Yönelik Kuruluş İzni, Faaliyet İzni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığına görüş verilmesi işlemleri 
Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Savunma sanayine yönelik belgelendirme işlemleri Milli 
Savunma Bakanlığınca Bakanlığımız görüşüne istinaden gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında 
yapılan başvuruların tamamının değerlendirilerek savunma sanayine yönelik belgelendirme işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

17 
Uyumlaştırma, Denetim ve Belgelendirme 
Faaliyeti 

10.343.000  10.343.000 

Genel Toplam 10.343.000  10.343.000 

 

Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemelerin uyumlaştırılması, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının 
denetimlerinin yapılması, belgelendirme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve takip edilmesi 
sağlanmaktadır. 

Bu kapsamda sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeleri uyumlaştırılması, teknik mevzuatı ve ilgili 
standart listelerinin hazırlanması ve uygulamaya konulması, teknik düzenlemesi ve standardı bulunmayan 
sanayi ürünlerinin denetimine esas olacak özelliklerin tespit edilmesi veya ettirilmesi sağlanmaktadır. 
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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. 

Otomotiv sektöründe yer alan ürünlere yönelik uygunluk değerlendirme faaliyetleri ise teknik servisler 
tarafından gerçekleştirilmekte olup teknik servisler ile ilgili işlemler Bakanlığımız tarafından Teknik 
Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17) kapsamında yürütülmektedir. 

Uyumlaştırma ve Denetim Faaliyeti kapsamında ihtiyaç duyulan kaynak ihtiyacı önceki yıllarda 
gerçekleştirilmiş olan uygulamalar dikkate alınarak yaklaşık olarak belirlenmiştir. 

Güvenli ürünlerin yer aldığı, izlenebilir bir piyasanın oluşmasını sağlamak üzere, sanayiye ilişkin 
belgelendirme çalışmaları etkin bir şekilde yürütülmekte ve takip edilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları 
ile gerçek ve tüzel kişilerden, işletmelere ait yatırım, üretim, teşvik, mali durum, araştırma-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. 

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. 

Ses ve gaz fişeği atabilen silâhları üretecek kuruluşlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kuruluş ve ön izin 
belgesi almak zorundadır. 

Yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapmak üzere 
fabrika veya imalathane kurmak isteyenlerin belgelendirme işlemlerinde ilk müracaat yeri olup 
Bakanlığımız olup uygun bulunması durumunda İçişleri Bakanlığı tarafından belgelendirme yapılmaktadır. 

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. 

Belgelendirme faaliyetine yönelik kaynak ihtiyacı önceki yıllarda gerçekleştirilmiş olan uygulamalar dikkate 
alınarak yaklaşık olarak belirlenmiştir. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
14 

Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemelerin uyumlaştırılması, 

uygunluk değerlendirme kuruluşlarının denetimlerinin yapılması, 

belgelendirme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve takip 

edilmesi sağlanacaktır.  

FAALİYET ADI  17 Uyumlaştırma, Denetim ve Belgelendirme Faaliyeti 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü 

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 yürütülmektedir. 

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. 

Otomotiv sektöründe yer alan ürünlere yönelik uygunluk değerlendirme faaliyetleri ise teknik servisler 

tarafından gerçekleştirilmekte olup teknik servisler ile ilgili işlemler Bakanlığımız tarafından Teknik 

Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17) kapsamında yürütülmektedir. 

Uyumlaştırma ve Denetim Faaliyeti kapsamında ihtiyaç duyulan kaynak ihtiyacı önceki yıllarda 

gerçekleştirilmiş olan uygulamalar dikkate alınarak yaklaşık olarak belirlenmiştir. 

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

durum, araştırma-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. 
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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. 

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. 

Ses ve gaz fişeği atabilen silâhları üretecek kuruluşlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kuruluş ve ön izin 

belgesi almak zorundadır. 

Yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını yapmak üzere 

fabrika veya imalathane kurmak isteyenlerin belgelendirme işlemlerinde ilk müracaat yeri Bakanlığımız 

olup uygun bulunması durumunda İçişleri Bakanlığı tarafından belgelendirme yapılmaktadır. 

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. 

Belgelendirme faaliyetine yönelik kaynak ihtiyacı önceki yıllarda gerçekleştirilmiş olan uygulamalar 

dikkate alınarak yaklaşık olarak belirlenmiştir. 

Uyumlaştırma, Denetim ve Belgelendirme Faaliyeti için kırtasiye malzemesi, organizasyon hizmeti vb. mal 

ve hizmet alımı yapılması planlanmıştır. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  8.669.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  1.500.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  174.000 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  10.343.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  10.343.000 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   5 
Uluslararası standartlara uygun, güvenli, güvenilir ve kaliteli 
sanayi ürünlerinin ve ölçü aletlerinin yer aldığı, izlenebilir bir 
piyasanın oluşmasını sağlamak 

HEDEF   5.2 
Yasal metroloji alanında idari ve teknik altyapı güçlendirilecek ve 
kamuoyu farkındalığı artırılacaktır. 

PERFORMANS  

HEDEFİ 
15 

Yasal metroloji alanında idari ve teknik altyapı güçlendirilecek ve 
kamuoyu farkındalığı artırılacaktır. 

Doğru ölçümün sağlanması sanayi ürünlerinin güvenli, güvenilir ve kaliteli üretilmesini sağlayan önemli 
faktörlerden biridir. Ticarete konu ölçü aletlerinin kullanım süresi boyunca doğru ölçümü yasal metroloji 
aracılığı ile sağlanmaktadır. Yasal metroloji faaliyetleri yürütülmekte olup piyasanın bu konudaki 
güvenilirliğini ve izlenebilirliğini sağlamak ve artırmak için öncelikle idari ve teknik altyapının 
güçlendirilmesi ve bununla birlikte öncelikle ölçü aleti kullanıcılarının olmak üzere tüketicilerin de 
bilinçlendirilmesi önem taşımaktadır. 

Bu hedef doğrultusunda; yasal metroloji alanında verilen hizmetlere ait süreçlerdeki teknoloji kullanımı 
artırılarak ve yasal metroloji hizmetlerinin kalitesi geliştirilerek yasal metroloji alanında idari ve teknik 
altyapı güçlendirilecektir. Kamuoyuna yönelik yasal metroloji konusunda bilgilendirme faaliyetleri 
yürütülerek kamuoyu farkındalığı artırılacaktır. Ayrıca ölçü aletleri üretimini gerçekleştiren sektörlere 
yönelik politika hazırlama ve yönlendirici faaliyetlere katkı sağlaması amacıyla sektör analizleri 
gerçekleştirilecektir. 

Yasal metroloji alanında idari ve teknik altyapının güçlendirilmesiyle güvenli ve güvenilir ölçü aletlerinin 
yer aldığı izlenebilir bir piyasanın oluşumuna katkı sağlanmış olacaktır. 

2019 yılı için performans göstergeleri aşağıda verilmiş olup ilgili hedefe katkı sağlayacağı düşünülen 
“Yasal Metroloji bilişim alt yapısının geliştirilmesine yönelik hazırlanan proje sayısı” ile “Metroloji 
alanında gerçekleştirilen konferans, kongre, sempozyum sayısı” göstergelerinde 2019 yılı için sayısal bir 
hedef belirlenmemiştir. 2019 yılında bu performans göstergelerine ilişkin mevcut durumun ortaya 
konması, ihtiyaçların belirlenmesi gibi hazırlık çalışmaları yürütülecek olup projeler 2020 yılından 
başlayarak hayata geçirilecektir. Bilinçlendirmeye ilişkin olarak da 2019 yılı yazılı ve görsel materyal 
hazırlanması için değerlendirilecek olup 2020 yılından başlayarak sempozyum, kongre şeklindeki 
etkinlikler yürütülecektir. Yasal metroloji alanında verilen hizmetlere ait süreçlerdeki teknoloji kullanımı 
artırılacak, yasal metroloji hizmetlerinin kalitesi geliştirilecek ve kamuoyunda Bakanlığımız ve faaliyet 
konuları hakkındaki yetersiz olan farkındalığı artıracak etkinlikler gerçekleştirilecektir. Ayrıca ölçü aletleri 
üretimini gerçekleştiren sektörlere yönelik politika hazırlama ve yönlendirici faaliyetlere katkı sağlaması 
amacıyla sektör analizleri gerçekleştirilecektir. 
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Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

47 
Kamuoyunun farkındalığını arttırmaya yönelik hazırlanan yazılı 
ve görsel materyal çeşit sayısı (K) 

Sayı 3 3 4 

Günlük hayatta kullanılan ölçü ve ölçü aletlerinin doğru çalışmasının, yasal metroloji alanında yapılan 
düzenlemeler ve uygulamalar ile mümkün olabileceği bilinci, yazılı ve görsel materyal aracılığı ile 
kamuoyu ile paylaşılarak farkındalığın artırılması sağlanacaktır. 

Ölçü aletlerinin muayene işlemleri ticari amaçla kullanılanlar için gerçekleştirilmekte olup doğru ölçümü 
kullanıcısının sorumluluğunda olan bir alandır. Doğru ölçüm, gerek ölçü aleti kullanıcıları gerekse bu ölçü 
aletinin kullanımıyla hizmet alan tüketiciler açısından önem taşımaktadır. Bu öneme ilişkin bilincin 
oluşturulmasıyla; daha güvenli ve güvenilir bir piyasanın oluşması hedeflenmiş, bunun aracı olarak da; 
yazılı ve görsel materyallerin hazırlanması gösterge olarak belirlenmiştir. 

48 
Ölçü aletlerine yönelik yerli ve milli üretimi öne çıkarmak üzere 
hazırlanacak sektör analiz rapor sayısı (K) 

Sayı 1 0 1 

Ölçü aletlerine yönelik yerli ve milli üretimin öne çıkarılması, uygun politikaların ve atılacak adımların 

belirlenmesi amacıyla sektör analiz raporları hazırlanacaktır. 

Hazırlanacak sektör analiz raporları ile ölçü aletleri piyasasındaki eksiklikler ortaya konulacak, bu 

eksikliklerin giderilmesi için politikalar oluşturulacaktır. Oluşturulan politikalar ile eksiklikleri giderilmiş,  

yerli ve milli üretimi öne çıkaran, teknik altyapısı güçlü, güvenli, güvenilir ve kaliteli ölçü aletlerinin yer 

aldığı piyasanın oluşumuna katkı sağlanacaktır. 

Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

18 Eğitim ve koordinasyon faaliyeti  3.925.000  3.925.000 

Genel Toplam 3.925.000  3.925.000 
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Performans hedefleri belirlenirken Bakanlığımız görev alanları ve özellikle AB mevzuatından uyumlaştırılan 
mevzuat dikkate alınmaktadır. 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Madde 391 de yer alan görevler 
genel olarak değerlendirildiğinde; doğru ölçümün sağlanması ve sürdürülmesine yönelik Bakanlığımızın 
düzenleyici ve denetleyici rolü öne çıkmaktadır. 
Ayrıca, 11. Kalkınma Planı’nda “313.1 Metroloji, standardizasyon, uygunluk değerlendirme, akreditasyon 
ve teknik düzenlemelerle ilgili faaliyetlerin eşgüdüm içinde yürütülmesi ile kaliteli Türk Malı algısının 
güçlendirilmesi, ürünlerimizin küresel pazarlara girişte teknik engellerle karşılaşmaması, ayrıca ülkemize 
kalitesiz ve güvensiz ürünlerin girişinin önlenmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.” tedbiri yer 
almaktadır. 
Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesi için öncelikle alt yapının güçlendirilmesi, sektörün doğru 
analiz edilmesi ve konuya ilişkin farkındalığın artırılması önem taşımaktadır. Buna yönelik belirlenen 
performans göstergelerine ilişkin yılsonu gerçekleşmeler ve yapılan değerlendirmenin ilerleyen dönemde 
yapılacak çalışmalara temel teşkil etmesi beklenmektedir. 
Bu bağlamda; 2019-2023 Bakanlığımız Stratejik Planında yer alan; 5 no.lu “Uluslararası Standartlara Uygun, 
Güvenli, Güvenilir Ve Kaliteli Sanayi Ürünlerinin Ve Ölçü Aletlerinin Yer Aldığı, İzlenebilir Bir Piyasanın 
Oluşmasını Sağlamak” amacı altında 5.2. “Yasal metroloji alanında idari ve teknik altyapı güçlendirilecek ve 
kamuoyu farkındalığı artırılacaktır.” hedefi ve buna ilişkin performans göstergeleri belirlenmiştir. 
 
Yasal metroloji bilişim alt yapısının geliştirilmesi, idari ve teknik alt yapının güçlendirilmesi açısından önem 
arz etmektedir. Geliştirilecek alt yapının, hizmet kalitesinin artırılmasında, gerçekleştirilecek projelerde, 
oluşturulacak politikalarda başvurulacak önemli bir bilgi kaynağı olması amaçlanmaktadır. Kamuoyunda 
halen yetersiz olan metroloji konusundaki farkındalığın hazırlanacak görsel materyaller ve düzenlenecek 
konferans, kongre, sempozyum vb. etkinliklerle artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca hazırlanacak 
raporların, politika oluşturmaya yönelik yol gösterici olacağı ve ilgili sektörler ya da paydaşlarla bilgi ve 
tecrübe paylaşımında önemli rol oynayacağı değerlendirilmektedir. 
 
Geliştirilmesi planlanan bilişim altyapısı projesi ile süreçlerde teknoloji kullanımı artırılacak yeni teknolojik 
uygulamalar verilen hizmetlere entegre edilecektir. Ayrıca geliştirilmesi planlanan bilişim altyapısı projesi 
veri depolanmasına ve bu veriden yararlanarak üretilecek bilgi aracılığıyla hazırlanacak plan, program ve 
politikalara katkı sağlayacaktır. Metroloji alanındaki farkındalığı artırmaya yönelik yazılı ve görsel materyal 
kullanımı, gelişen teknolojiyi ve bu konuda Bakanlığımızın rolünü anlaşılır kılacak şekilde hazırlanacaktır. 
Hedef kapsamında 2 yılda bir metroloji alanında ulusal/uluslararası alanda konferans, kongre, sempozyum 
vb. etkinliklerin düzenlenmesi hedeflenmektedir. 
 
Ölçü aletlerine yönelik ihtiyaçların ülke içinden giderilebilmesi ve bu alanlardaki üretimin yerli ve 
millileştirilmesi amacıyla ilgili sektöre yönelik analizler gerçekleştirilecektir. Bu analizler sonucu 
hazırlanacak raporlardan, sektörün mevcut durumuna ve ihtiyaçlarına yönelik bilgi sağlanması ve 
politikalar üretilmesi planlanmaktadır. 
 

Faaliyetin kaynak ihtiyacı tespit edilirken; faaliyetin toplam faaliyet içindeki oranı, faaliyeti yürütecek 
personel sayısı, maaş gideri, SGK giderleri, görev yolluk/mal ve hizmet alımı vb. giderler tahmini olarak 
dikkate alınmaktadır. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
15 

Yasal metroloji alanında idari ve teknik altyapı güçlendirilecek ve 

kamuoyu farkındalığı artırılacaktır. 

FAALİYET ADI  18 Eğitim ve koordinasyon faaliyeti 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü 

Geliştirilecek olan idari ve teknik altyapı projeleri, ülkemiz metroloji sisteminin güçlendirilmesine, sanayi 

ürünlerimizin kalitesinin artmasına ve ülkemizin serbest ticarette daha avantajlı bir konuma gelmesine 

katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu projeler, piyasada güvenli ve güvenilir ölçü aletlerinin kullanılmasına ve 

bunların etkin bir şekilde takip edilmesine hizmet edecektir. 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele mevzuat ve uygulamaları konusunda 

eğitimler verilerek, bilgilerinin güncellenmesi, beceri ve kabiliyetlerinin artırılması ve doğru 

uygulamaların yapılması, uygulamada birliğin sağlanması ile Yasal Metroloji alanında idari ve teknik 

altyapı daha da güçlendirilecektir. 

Bununla birlikte, kamuoyunda halen yeterli olmayan metroloji konusundaki farkındalık, Metrolojinin 

(Ölçüm Biliminin) önemi, yapılan ve yapılacak çalışmalar, metrolojinin yaşantımızdaki yeri konularında 

hazırlanacak yazılı ve görsel materyaller ve düzenlenecek konferans, kongre ve sempozyum vb. etkinlikler 

ile sağlanacaktır. 

Ölçü aletlerinin doğru ayarlı olarak çalışmasını garanti altına alan muayene hizmetlerinin verildiği 

kuruluşlara yönelik mevcut durum analizleri yapılacak ileriki dönemde bu kuruluşların hizmet kalitesi ve 

kapasitelerinin artırılması amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

Ölçü aletlerinde yerli üretime yönelik mevcut durumun ortaya konulması ve yerli üretimi teşvik etmek 

için sektör analiz raporları hazırlanacak, ilgili sektörler ve destek veren kuruluşlar ile paylaşılacaktır. 

Faaliyetin kaynak ihtiyacı tespit edilirken; faaliyetin toplam faaliyet içindeki oranı, faaliyeti yürütecek 

personel sayısı, maaş gideri, SGK giderleri, görev yolluk/mal ve hizmet alımı vb. giderler tahmini olarak 

dikkate alınmaktadır. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  3.255.320 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  546.260 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  123.420 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   
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Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  
3.925.000     

 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  3.925.000     
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   5 
Uluslararası standartlara uygun, güvenli, güvenilir ve kaliteli 
sanayi ürünlerinin ve ölçü aletlerinin yer aldığı, izlenebilir bir 
piyasanın oluşmasını sağlamak 

HEDEF   5.3 

Metroloji, standardizasyon, akreditasyon ve uygunluk 
değerlendirmesi alanlarında stratejiler belirlenecek, ilgili 
kuruluşlarla iş birliği programları geliştirilecek ve uluslararası 
alanda etkinlik artırılacaktır. 

PERFORMANS  

HEDEFİ 
16 

Metroloji, standardizasyon, akreditasyon ve uygunluk 
değerlendirmesi alanlarında stratejiler belirlenecek, ilgili 
kuruluşlarla iş birliği programları geliştirilecek ve uluslararası 
alanda etkinlik artırılacaktır. 

Yasal metrolojiye ilişkin güvenli ve güvenilir piyasa koşullarının oluşturulması iç ve dış paydaşlarla 
işbirliğini gerekli kılmaktadır. Kaliteli ve güvenilir bir sanayi yapısının oluşturulması için doğru ölçüm 
(metroloji), standartlarla üretim (standardizasyon) akreditasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetleri 
ile bu faaliyetleri yürüten tarafların stratejik bir yaklaşımla yönlendirilmesi ve bunun işbirliği içinde 
sürdürülmesi önem taşımaktadır. Diğer yandan; metroloji dünyadaki uygulamaları ile eşgüdümlü olarak 
uluslararası mevzuat ile standartları esas alarak yürütülen bir faaliyettir. Bu uygulamalar ülkelerin içinde 
bulundukları koşullara göre farklı gelişmişlik düzeylerine sahip olup tecrübe paylaşımını sağlayacak 
işbirlikleri yerel piyasanın güçlendirilmesi için önem taşımaktadır. 
Bu kapsamda; kalite altyapısını oluşturan metroloji, standardizasyon, akreditasyon ve uygunluk 
değerlendirmesi alanlarında ilgili taraflarla işbirliği içinde stratejiler geliştirilmesi ve geliştirilen bu 
stratejilerin hayata geçirilmesi ile ülkemizin kalite altyapısı gelişecek bu da güvenli, güvenilir ve kaliteli 
sanayi ürünlerinin ve ölçü aletlerinin yer aldığı, izlenebilir bir piyasanın oluşmasına katkı sağlayacaktır. 
Ayrıca, Uluslararası alanda işbirliği ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirerek uluslararası alanda etkinliğin 
artırılması sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

49 

Metroloji, standardizasyon, akreditasyon ve uygunluk 
değerlendirmesi alanlarında yürürlükte olan strateji 
belgelerinde yer alan ve Bakanlığımız sorumluluğunda olan 
eylemlerin yıllık tamamlanma oranı (%) 

Yüzde 100 100 100 

Strateji belgelerinde yer alan eylemlere yönelik plan çerçevesinde dönemsel gerçekleşmelerin izlenmesi 
ve daha sonraki dönemlerde gerçekleştirilecek eylemlerin planlanması amacıyla gerekli çalışmalar 
yürütülecektir. 

50 Düzenlenen sektörel teknik komite toplantı sayısı (K) Sayı 2 2 3 

Yasal Metroloji kapsamındaki mevzuat ve uygulamalar ile ihtiyaç olan güncellemelerin ve bu konularda 
ilerleyen dönemlerde varsa yapılacak çalışmaları programlamak amacıyla, sektörde faaliyet gösteren 
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kurum ve kuruluşlarla bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunmak üzere, Hazır Ambalaj Teknik 
Komitesinin (HAZTEK), Tartı Aletleri Teknik Komitesinin (TARTEK) ve Sayaçlar Komisyonu (SAYKOM)’ un en 
az 1’er kez toplanması sağlanacaktır. 

51 
Katılım sağlanan uluslararası teknik komite toplantılarına ilişkin 
hazırlanan rapor sayısı (K) 

Sayı 15 10 6 

Yasal Metroloji alanındaki faaliyetlerin geliştirilmesi ve uluslararası gelişmelerin takibi amacıyla  
uluslararası kuruluşların yapacağı etkinlik ve toplantılara katılım sağlanacak, bu toplantılarda elde edilen 
kazanımlar raporlanacaktır. 

Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

19 
Yasal metroloji alanında yapılacak olan çalışmalar 
kapsamında düzenlenecek toplantı ve etkinlik 
faaliyetleri 

5.232.000  5.232.000 

Genel Toplam 5.232.000  5.232.000 

 

Performans hedefi belirlenirken görevler ile özellikle AB mevzuatından uyumlaştırılan mevzuat 
uygulamaları dikkate alınmaktadır. 
1 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Madde 391 ile verilen görevler arasında; a) Metroloji alanında 
stratejiler belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, belirlenen politikaların uygulanmasını sağlamak, f) 
Metroloji, standardizasyon, akreditasyon ve uygunluk değerlendirmesi alanlarında stratejiler belirlemek, 
bunların uygulanmasında ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, ğ) Yasal metroloji alanında 
uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek; bu alanda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara 
katılmak ve işbirliği yapmak, yer almaktadır. 
Ayrıca, 11. Kalkınma Planı’nda “313.1 Metroloji, standardizasyon, uygunluk değerlendirme, akreditasyon 
ve teknik düzenlemelerle ilgili faaliyetlerin eşgüdüm içinde yürütülmesi ile kaliteli Türk Malı algısının 
güçlendirilmesi, ürünlerimizin küresel pazarlara girişte teknik engellerle karşılaşmaması, ayrıca ülkemize 
kalitesiz ve güvensiz ürünlerin girişinin önlenmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.” tedbiri yer 
almaktadır. 
Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesi için öncelikle metroloji, standardizasyon, uygunluk 
değerlendirme, akreditasyon alanlarına yönelik strateji belgelerinin hazırlanması, ilgili kuruluşlarla iş birliği 
programları geliştirilmesi ve uluslararası alanda etkinliğin artırılması önem taşımaktadır. Buna yönelik 
belirlenen performans göstergelerine ilişkin yılsonu gerçekleşmeler ve yapılan değerlendirmenin ilerleyen 
dönemde yapılacak çalışmalara temel teşkil etmesi beklenmektedir. 
Bu bağlamda; 2019-2023 Bakanlığımız Stratejik Planında yer alan; “Uluslararası standartlara uygun, 
güvenli, güvenilir ve kaliteli sanayi ürünlerinin ve ölçü aletlerinin yer aldığı, izlenebilir bir piyasanın 
oluşmasını sağlamak” amacı altında 5.3 numaralı “Metroloji, standardizasyon, akreditasyon ve uygunluk 
değerlendirmesi alanlarında stratejiler belirlenecek, ilgili kuruluşlarla iş birliği programları geliştirilecek ve 
uluslararası alanda etkinlik artırılacaktır.” hedefi ve bu hedefe yönelik performans göstergeleri 
belirlenmiştir. 
Metroloji, standardizasyon, akreditasyon ve uygunluk değerlendirme alanlarında politikaların belirlenmesi 
amacıyla bu alanlara yönelik Strateji Belgeleri ve Eylem Planları hazırlanması ve Yasal Metroloji alanında 
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uluslararası alanda işbirliği ve projeler geliştirerek uluslararası alanda etkinliğin artırılması 
hedeflenmektedir. Ayıca düzenlenecek teknik komite toplantıları ile ilgili sektör ve kurumlarla olan 
işbirliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Performans göstergelerinde yer alan faaliyet ve çalışmalardaki 
gerçekleşmeler ile hedeflenen değere ulaşıp/ulaşmadığı, faaliyet ve çalışmalardan kazanılan deneyimler 
amaca ulaşmadaki gerçekleşme ile ilerleyen süreçteki faaliyet ve çalışmaların programlanmasına katkı 
sağlayacaktır. 
2019 yılında Metroloji ve Uygunluk Değerlendirme alanlarına yönelik Strateji Belgesi ve Eylem planlarının 
hazırlanması hedeflenmektedir. Belgeler hazırlanırken tüm paydaşların katkısının sağlanması amacıyla 
çalıştaylar düzenlenecek ve çalıştay çıktılarına yönelik rapor hazırlanacaktır. Çalıştay çıktıları dikkate 
alınarak taslak strateji belgeleri oluşturulacak ve ilgili tüm kamu kurum/kuruluşların görüşüne sunulacaktır. 
Gelen görüşlerin yansıtıldığı taslak belge Makamın onayına sunulacaktır. 
Metroloji, standardizasyon, uygunluk değerlendirme ve akreditasyon alanlarında yürürlükte olan strateji 
belgelerinde yer alan ve Bakanlığımız sorumluluğunda olan eylemlere yönelik faaliyetler plana uygun olarak 
gerçekleştirilecektir. 
Yasal metroloji alt yapısı kurulu olan ülkeler ile mevcut ülkemiz sistemin iyileştirilmesine yönelik 
organizasyonel yapılanma, yasal metroloji mevzuatı ve uygulamaları, piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin 
uygulamalar ve uygunluk değerlendirme faaliyetleri hususlarında bilgi alışverişi, uzman değişimi, eğitim vb. 
iş birlikleri yapılacaktır. Yasal metroloji altyapısı kurulmamış ülkelere yönelik ise organizasyonel 
yapılanmanın oluşturulması, mevzuat alt yapısının hazırlanması ve gerekli laboratuvarların kurulması ile 
görev alacak personelin eğitilmesi hususlarında danışmanlık faaliyetleri yürütülecektir. 
Ülkemiz yasal metroloji sisteminin geliştirilmesi ve metroloji alanında yaşanan uluslararası gelişmelerin 
takibi amacıyla üyesi olduğumuz Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM), Uluslararası Yasal 
Metroloji Teşkilatı (OIML) ve Batı Avrupa Yasal Metroloji Teşkilatı (WELMEC)’nın düzenleyeceği etkinlik ve 
toplantılara katılım sağlanacak, bu toplantılarda elde edilen kazanımlara yönelik raporlar hazırlanarak ilgili 
taraflara ulaştırılması sağlanacaktır. 
Faaliyetin kaynak ihtiyacı tespit edilirken; faaliyetin toplam faaliyet içindeki oranı, faaliyeti yürütecek 
personel sayısı, maaş gideri, SGK giderleri, görev yolluk/mal ve hizmet alımı vb. giderler tahmini olarak 
dikkate alınmaktadır. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
16 

Metroloji, standardizasyon, akreditasyon ve uygunluk değerlendirmesi 

alanlarında stratejiler belirlenecek, ilgili kuruluşlarla iş birliği programları 

geliştirilecek ve uluslararası alanda etkinlik artırılacaktır. 

FAALİYET ADI  19 
Yasal metroloji alanında yapılacak olan çalışmalar kapsamında 
düzenlenecek toplantı ve etkinlik faaliyetleri 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü 

Ülkemizin kalite alt yapısının geliştirmesi amacıyla strateji belgeleri ve eylem planları hazırlanacaktır. Bu 

alanlara yönelik hazırlanan ve yürürlükte olan strateji belgelerinde yer alan eylemlerden sorumlu 

kuruluşlar koordine edilerek, yürüttükleri çalışmalar izlenecektir. Bakanlığımız sorumluluğunda olan 

eylemlere yönelik faaliyetler plana uygun olarak gerçekleştirilecek ve eylem planlarına ilişkin gelişmeler 

raporlanacaktır. 

Sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların da katılımı ile oluşturulan Teknik Komitelerin yılda en 

az 1’er kez olmak toplanması sağlanacak ve toplantılarda görüşülen hususların ve alınan kararların 

uygulanmasına ilişkin düzenleyici faaliyetlere devam edilecektir. 

Ülkemiz yasal metroloji sisteminin geliştirilmesi ve metroloji alanında yaşanan uluslararası gelişmelerin 

takibi amacıyla üyesi olduğumuz Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM), Uluslararası Yasal 

Metroloji Teşkilatı (OIML) ve Batı Avrupa Yasal Metroloji Teşkilatı (WELMEC)’nın düzenleyeceği etkinlik 

ve toplantılara katılım sağlanacak, bu toplantılarda elde edilen kazanımlara yönelik raporlar hazırlanarak 

ilgili taraflara ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca metroloji konusunda uluslararası alanda 

işbirliği/danışmanlık projeleri gerçekleştirilerek hem ülkemiz metroloji sistemi geliştirilecek hem de 

uluslararası alandaki etkinlik artırılmış olacaktır. 

Faaliyetin kaynak ihtiyacı tespit edilirken; faaliyetin toplam faaliyet içindeki oranı, faaliyeti yürütecek 

personel sayısı, maaş gideri, SGK giderleri, görev yolluk/mal ve hizmet alımı vb. giderler tahmini olarak 

dikkate alınmaktadır. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  3.137.360 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  513.480 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  116.160 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler  1.315.000 

06  Sermaye Giderleri  150.000 

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   
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Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  5.232.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  5.232.000 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   5 
Uluslararası standartlara uygun, güvenli, güvenilir ve kaliteli 
sanayi ürünlerinin ve ölçü aletlerinin yer aldığı, izlenebilir bir 
piyasanın oluşmasını sağlamak 

HEDEF   5.4 
Yeni denetim stratejileri ile ölçü aletleri ve hazır ambalajlı 
mamullerin teknik düzenlemelere uygun olarak piyasaya arzı ve 
doğru ayarlı olarak kullanılması sağlanacaktır. 

PERFORMANS  

HEDEFİ 
17 

Yeni denetim stratejileri ile ölçü aletleri ve hazır ambalajlı 
mamullerin teknik düzenlemelere uygun olarak piyasaya arzı ve 
doğru ayarlı olarak kullanılması sağlanacaktır. 

Yasal Metroloji kapsamında olan ölçü ve ölçü aletleri ile hazır ambalajlı mamullerin piyasaya arzı, 
kullanımı ve denetim için uyulması gerekenler ilgili mevzuatıyla düzenlenmektedir. 

Piyasada güvenli ve güvenilir ölçü aletlerinin yer alması ise teknik düzenlemelerine uygunluğun tespiti 
amacıyla etkin piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri ile gerçekleştirilecektir. Ülke çapında ölçü aletlerinin 
piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinde etkinliğin artırılması, birliğin sağlanması ve bu faaliyetlerde yer 
alan denetçilere kılavuzluk etmesi amacıyla denetim rehberleri hazırlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

52 
Hazırlanan yıllık denetim planının gerçekleşme durumu rapor 
sayısı (K) 

Sayı 1 1 1 

Yasal metroloji kapsamındaki ölçü ve ölçü aletleri ile hazır ambalajlı mamullere ilişkin PGD faaliyetleri 
belirlenen program dâhilinde yürütülecek, yapılan denetimler yılda bir kez hazırlanacak rapor ile 
dokümante edilecektir. Hazırlanan rapor dikkate alınarak yeni denetim stratejileri gerçekleştirilecektir. 
Yeni denetim stratejileri ile daha etkin denetimler gerçekleştirilecek ve böylelikle ölçü aletleri ve hazır 
ambalajlı mamullerin teknik düzenlemelere uygun olarak piyasaya arzı ve doğru ayarlı olarak 
kullanılması sağlanacaktır. Bu da uluslararası standartlara uygun, güvenli, güvenilir ve kaliteli ölçü 
aletlerinin yer aldığı, izlenebilir bir piyasanın oluşmasına katkı sağlayacaktır. 

53 
Denetim planında ölçü aletlerine ilişkin belirlenen hedefin 
gerçekleşme oranı (%) 

Yüzde 98 88,35 100 

Ölçü ve ölçü aletlerinin teknik düzenlemesine uygun şekilde piyasaya arz edilmiş olması yasal metroloji 
faaliyetleri açısından önem arz etmektedir. Denetimlerin Bakanlığımızca hazırlanan yıllık piyasa gözetimi, 
denetimi programında belirlendiği şekilde gerçekleşmesi, ilerleyen dönem için denetim planlarının 
hazırlanmasında risk odaklı yaklaşımın benimsenmesi ve denetim personelinin bilgi ve beceri seviyesinin 
artırılması sağlanacaktır. 
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54 
Denetim planında yasal metroloji kapsamında yetkilendirilen 
işyerlerine ilişkin belirlenen denetim hedefin gerçekleşme oranı 
(%) 

Yüzde 87 104,5 100 

Yasal metroloji kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerinin ilgili mevzuatına uygun ve doğru çalışması için 
tamir, ayar ve muayenelerinin mevzuatına uygun, Bakanlığımızca yetkilendirilmiş kuruluşlarda 
yapılmasını gerekmektedir. Bu sebeple yasal metroloji kapsamında yetkilendirilen bu kuruluşlara 
yönelik denetimlerin Bakanlığımızca hazırlanan yıllık piyasa gözetimi ve denetimi programında 
belirlendiği şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

55 
Denetim planında hazır ambalajlı mamullere ilişkin belirlenen 
hedefin gerçekleşme oranı (%) 

Yüzde 0 88,5 100 

Hazır ambalajlı mamullerin teknik düzenlemesine uygun şekilde piyasaya arz edilmesinin sağlanması 
amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan yıllık piyasa gözetimi ve denetimi programında belirlendiği şekilde 
gerçekleşme sağlanacaktır. 

56 
Denetimlere ve sanayi net metroloji modüllerinin kullanımına 
yönelik hazırlanacak rehber sayısı (K) 

Sayı 0 0 17 

Piyasada güvenli ve güvenilir ölçü aletlerinin yer alması, teknik düzenlemelerine uygunluğun tespiti 
amacıyla gerçekleştirilen etkin piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri ile sağlanmaktadır. 

Ülke çapında ölçü aletlerinin piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinde etkinliğin artırılması, birliğin 
sağlanması ve bu faaliyetlerde yer alan denetçilere kılavuzluk etmesi amacıyla denetim rehberleri 
hazırlanacaktır. 

Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

20 
Denetim, Bilgilendirme ve Dokümantasyon 
Faaliyetleri 

3.925.000  3.925.000 

Genel Toplam 3.925.000  3.925.000 
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Performans hedefi görev alanı ve özellikle AB mevzuatından uyumlaştırılan mevzuat uygulamaları dikkate 
alınarak belirlenmiştir. Devletin düzenleyici ve denetleyici faaliyetlerinin öncelikli olarak yerine getirilmesi 
önem taşımaktadır. 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 391. Maddesinde sıralanan görevler arasında; 
b) Yasal metroloji ve hazır ambalajlama alanında teknik düzenlemeler hazırlamak ve uygulamaya koymak, 
bu alanda piyasa gözetimi ve denetimi yapmak, h) 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, yer almaktadır. 

Ayrıca, 11. Kalkınma Planı’nda “313.13. Yasal metroloji kapsamındaki ürünlerin teknik düzenlemelere 
uygun olarak piyasaya arzını ve güvenilir ölçüm yapmalarını sağlayacak, etkinlik ve verimlilik ilkelerini 
gözeten yeni kontrol ve denetim stratejileri geliştirilecektir.” tedbiri yer almaktadır. 

Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesi için ölçü aletleri ve ölçü aletlerine hizmet veren işyerleri ile 
hazır ambalajlı mamullere yönelik denetimlerin gerçekleştirilmesi, denetim sonuçlarının raporlanması ve 
denetimlerdeki etkinliğin artırılması için rehber dokümanların hazırlanması önem arz etmektedir. 

Buna yönelik belirlenen performans göstergelerine ilişkin yılsonu gerçekleşmeler ve yapılan 
değerlendirmenin ilerleyen dönemde yapılacak çalışmalara temel teşkil etmesi beklenmektedir. 

2019-2023 Bakanlığımız Stratejik Planında yer alan; 

A5: Uluslararası standartlara uygun, güvenli, güvenilir ve kaliteli sanayi ürünlerinin ve ölçü aletlerinin yer 
aldığı, izlenebilir bir piyasanın oluşmasını sağlamak 

H5.4: Yeni denetim stratejileri ile ölçü aletleri ve hazır ambalajlı mamullerin teknik düzenlemelere uygun 
olarak piyasaya arzı ve doğru ayarlı olarak kullanılması sağlanacaktır. 

Hedefi ve buna ilişkin performans göstergeleri belirlenmiştir. 

Ölçü aletleri ve hazır ambalajlı mamullerin teknik düzenlemelere uygun olarak piyasaya arzı ve doğru ayarlı 
olarak kullanılması amacıyla denetim planları hazırlanacak ve bu plan doğrultusunda ölçü aletlerine, hazır 
ambalajlı mamullere ve muayene hizmeti veren kuruluşlara yönelik denetimler gerçekleştirilecektir. Ayrıca 
piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinde etkinliğin artırılması, birliğin sağlanması ve bu faaliyetlerde yer 
alan denetçilere kılavuzluk etmesi amacıyla denetim rehberleri hazırlanacaktır. 

Ölçü aletleri ile hazır ambalajlı mamullerin teknik düzenlemelere uygun olarak piyasaya arzı ve doğru ayarlı 
olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla; gerek piyasaya arz gerekse kullanım sürecinde yasal gereklere 
uygunluk açısından denetim faaliyetleri yürütülecek, il müdürlüklerince yapılacak denetimlerin programı 
hazırlanarak Bakanlık denetim programına dâhil edilmesi sağlanacaktır. Ölçü aletlerinin muayene, tamir ve 
ayarını yapan servislerin yetkilendirilmesi ve denetlenmesi faaliyetleri yürütülecektir. Ayrıca, piyasa 
gözetimi ve denetimi faaliyetleri ve ölçü aletlerinin doğru ayarlı kullanılmasını sağlamak amacıyla yapılacak 
denetimlere yönelik yeni stratejiler geliştirilecektir. Denetimlerde birliğin sağlanması ve denetçilere 
kılavuzluk etmesi amacıyla her bir ölçü aleti için denetim rehberi oluşturulacak ve ilgili taraflarla 
paylaşılacaktır. 

Faaliyetin kaynak ihtiyacı tespit edilirken; faaliyetin toplam faaliyet içindeki oranı, faaliyeti yürütecek 
personel sayısı, maaş gideri, SGK giderleri, görev yolluk/mal ve hizmet alımı vb. giderler tahmini olarak 
dikkate alınmaktadır. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
17 

Yeni denetim stratejileri ile ölçü aletleri ve hazır ambalajlı mamullerin 

teknik düzenlemelere uygun olarak piyasaya arzı ve doğru ayarlı olarak 

kullanılması sağlanacaktır. 

FAALİYET ADI  20 Denetim, Bilgilendirme ve Dokümantasyon Faaliyetleri 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü 

Ölçü ve ölçü aletleri ve hazır ambalajlı mamullerin teknik düzenlemesine uygun şekilde piyasaya arz 

edilmesi Yasal Metroloji faaliyetleri açısından önem arz etmektedir. Bu konuda piyasa gözetimi ve 

denetimi faaliyetlerinin programlandığı şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Yasal metroloji kapsamında yetkilendirilen işyerlerinin yetkinlikleri ve gerçekleştirdikleri işlemlerin 

mevzuata uygunluğu açısından denetimlerin programlandığı şekilde gerçekleştirilmesi 

hedeflenmektedir. 

Yasal metroloji kapsamında belirlenen program dâhilinde yapılacak denetimler yılda bir kez hazırlanarak 

rapor ile dokümante edilecektir. 

Ayrıca, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ve ölçü aletlerinin doğru ayarlı kullanılmasını sağlamak 

amacıyla yapılacak denetimlere yönelik yeni stratejiler geliştirilecektir. 

Denetimlerde etkinliğin artırılması, birliğin sağlanması ve denetçilere kılavuzluk etmesi amacıyla her bir 

ölçü aleti için denetim rehberi oluşturulacak ve ilgili taraflarla paylaşılacaktır. 

Faaliyetin kaynak ihtiyacı tespit edilirken; faaliyetin toplam faaliyet içindeki oranı, faaliyeti yürütecek 

personel sayısı, maaş gideri, SGK giderleri, görev yolluk/mal ve hizmet alımı vb. giderler tahmini olarak 

dikkate alınmaktadır. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  3.255.320 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  546.260 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  123.420 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   
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Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  3.925.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  3.925.000 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   5 
Uluslararası standartlara uygun, güvenli, güvenilir ve kaliteli 
sanayi ürünlerinin ve ölçü aletlerinin yer aldığı, izlenebilir bir 
piyasanın oluşmasını sağlamak 

HEDEF   5.5 
Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) alanında yeni stratejiler 
geliştirilecek, gözetim ve denetim programları hazırlanacak ve 
uygulama sonuçları izlenecektir. 

PERFORMANS  

HEDEFİ 
18 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) alanında yeni stratejiler 
geliştirilecek, gözetim ve denetim programları hazırlanacak ve 
uygulama sonuçları izlenecektir. 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin 392. maddesi ile 4703 
sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında 
yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin etkinliğini artırmak, sanayi ürünlerinin güvenli ve 
mevzuatına uygun şekilde piyasaya arzını sağlamak ve uygunsuz ürünün kaynağında engellenmesi 
amacıyla üreticilerimize, ithalatçılarımıza ve ihracatçılarımıza yönelik teknik mevzuat ve standartlar 
konusunda bilgilendirme, bilinçlendirme ve rehberlik yapma faaliyetlerine ağırlık verilecek, 
denetimlerde tüm uygulama süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak, uygunsuz 
ve güvensiz ürünlerin piyasada dolaşımını engelleyerek teknik mevzuata uygun faaliyette bulunan 
üreticinin ve ithalatçının haksız rekabete karşı korunmasına ve tüketicilerin can ve mal güvenliğinin 
sağlanmasına yönelik merkezi planlamaya dayalı etkin denetim stratejilerinin geliştirilmesi ve 
uygulanması sağlanacaktır. Denetim personelinin nitelik ve niceliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar 
ile PGD test ve muayene kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Denetim 
programında yer alacak ürünlerin seçilmesine yönelik kriterler geliştirilecek, veri kaynaklarının ve dijital 
olanakların etkin kullanımı ve yaptırım faaliyetlerinin daha etkili izlenmesi sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

57 Hazırlanan gözetim ve denetim programı sayısı Sayı 1 1 1 

Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan ürünlerin teknik mevzuatına ve ürün güvenliği gereklerine 
uygunluğunu sağlamak için yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin uygulama esaslarını 
belirlemek ve uygulamada yeknesaklık sağlamak amacıyla yıllık denetim programı hazırlanacaktır. Ayrıca, 
ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde üreticilere, ithalatçılara ve ihracatçılara yönelik bir bilgilendirme ve 
bilinçlendirme programı uygulanacaktır. Yıllık olarak planlanacak program bölgeler arası gelişmişlik farkı, 
sektörlerin olgunluk durumu ve yaşadığı sorunlar, üst politika belgelerinde belirtilen öncelikler ve 
stratejiler ile bugüne kadar elde edilen denetim verileri dikkate alınarak tasarlanacaktır. Genel katılıma 
açık veya gerektiğinde firma düzeyinde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri ile başlayacak bu programın 
uzun vadede sistematik bir rehberlik formatına dönüşmesi hedeflenmektedir. 
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58 PGD faaliyetlerine ilişkin iyileştirilen süreç sayısı Sayı 0 0 7 

Denetimlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik bütüncül, sürekli iyileştirmeye ve veriye dayalı bir yaklaşım 
hayata geçirilecek, piyasada sanayi ürünlerine yönelik yapılan denetimlerde tüm uygulama süreçlerinin 
sistematik olarak iyileştirilmesi yoluyla, denetimlerin kalitesinin artırılması sağlanacak, denetim faaliyetleri 
dışında merkezden yönetilen tüm süreçlerin (planlama, risk analizi, denetçi kapasitesinin artırılması, veri 
yönetimi vb.) sürekli geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

59 
Denetim personelinin yetkinliğini artırmak için düzenlenen 
eğitim programı sayısı 

Sayı 10 10 30 

Hizmet içi eğitim faaliyetleri yatay ve teknik mevzuatta ilk defa yürürlüğe konan veya mevcut teknik 
mevzuatta değişiklik yapan düzenlemeler hakkında denetçilerin bilgilerinin güncellenmesinin yanında, 
kurum içinde tecrübe ve bilgi paylaşımı ile aktarımın sağlaması bakımından önemli bir araçtır. Bu 
faaliyetlerin sürekliliği denetim elemanlarının bilgilenmesi ile bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamakta ve 
aynı zamanda meslek bilinci yaratmaktadır. Bu amaçla, yıl boyunca denetim personelinin yetkinliğini 
artırmak amacıyla eğitimler düzenlenecek ve böylece PGD faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması 
sağlanacaktır. 

Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

21 

PGD alanında yeni stratejiler geliştirerek eylem 
planları, denetim ve gözetim programları 
hazırlama, uygulama ile sonuçlarını takip etme 
faaliyeti 

3.099.000  3.099.000 

Genel Toplam 3.099.000  3.099.000 

 

Belirlenen performans hedef ve göstergeleri uygunsuz ürünlerin kaynağında engellenmesi, üreticilerimize, 
ithalatçılarımıza ve ihracatçılarımıza yönelik teknik mevzuat ve standartlar konusunda bilgilendirme, 
bilinçlendirme ve rehberlik yapmak, denetim süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak ve 
denetimi personelinin nitelik ve niceliğini artırmak amaçları ile tespit edilmiştir. Söz konusu hedef ve 
göstergelere ulaşılması piyasada güvenli ürün arzının sağlanmasının yanı sıra yerli üreticilerin haksız 
rekabete korunmasına ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. 

Hedefler, On birinci Kalkınma Planı’nda yer alan “313.2 İmalat sanayi sektörlerine yönelik teknik 
düzenlemeler ve standartlara uygun üretim yapma konusunda bilinçlendirme ve rehberlik çalışmaları 
yürütülecektir.” kapsamında belirlenmiştir. 

Personel, SGK Devlet primi ve mal ve hizmet alımı giderleri maliyet kapsamında ihtiyaç duyulan kaynak 
ihtiyacı önceki yıllarda gerçekleştirilmiş olan uygulamalar dikkate alınarak belirlenmiştir. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
18 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) alanında yeni stratejiler 

geliştirilecek, gözetim ve denetim programları hazırlanacak ve uygulama 

sonuçları izlenecektir. 

FAALİYET ADI  21 

PGD alanında yeni stratejiler geliştirerek eylem planları, denetim ve 

gözetim programları hazırlama, uygulama ile sonuçlarını takip etme 

faaliyeti 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve uygunsuz ve güvensiz ürünlerin 

piyasada dolaşımını engelleyerek haksız rekabetin önlenmesi ve tüketicilerin can ve mal güvenliğinin 

sağlanmasına yönelik etkin denetim stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması sağlanacaktır. 

Faaliyetin maliyeti, ihtiyaç duyulan kaynak ihtiyacı ile önceki yıllarda gerçekleştirilmiş olan uygulamalar 

dikkate alınarak belirlenmiştir. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  2.458.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  351.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  290.000 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.099.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  3.099.000 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   5 
Uluslararası standartlara uygun, güvenli, güvenilir ve kaliteli 
sanayi ürünlerinin ve ölçü aletlerinin yer aldığı, izlenebilir bir 
piyasanın oluşmasını sağlamak 

HEDEF   5.6 
Piyasada güvenli sanayi ürünlerinin yer almasına yönelik gözetim 
ve denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

PERFORMANS  
HEDEFİ 

19 
Piyasada güvenli sanayi ürünlerinin yer almasına yönelik gözetim 
ve denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

Bakanlığımız Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, sanayi ürünlerinin mevzuatına 
uygunluk denetiminden sorumlu hizmet birimi olarak görevlendirilmiş olup bu görevinin piyasa gözetimi 
ve denetimi faaliyetleri ile gerçekleştirmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ulusal düzeyde sanayi 
ürünlerinin teknik mevzuatına ve/veya ürün güvenliği gereklerine uygunluk denetiminin önemli bir 
bölümünden sorumludur. Bakanlığın, denetim yapmaya elverişli yaygın taşra teşkilatı bulunması, test ve 
muayene hizmetlerine ulaşmada sahip olduğu avantajlar ve tecrübeli denetim personelinin varlığı, 
Bakanlığımız Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün sorumluluklarını yerine 
getirmesinde avantaj oluşturmaktadır. Ürün güvenliğine ilişkin gerçekleştirilen faaliyetler piyasaya arz 
aşamasındaki veya piyasadaki ürünlerin denetimi ile bu ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun ve 
güvenli olup olmadığının tespiti ile sınırlı değildir. Ürünlere ilişkin teknik düzenlemelerin hazırlanması, 
ürün güvenliğine ilişkin esasların, ürünlerin piyasaya arzında üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerinin ve 
piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile piyasa gözetimi ve denetimi 
çerçevesinde alınacak önlemler ve yetkili kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması PGD 
faaliyetleri kapsamında yer almaktadır. Bu kapsamda kısıtlı kaynaklar en etkin şekilde kullanılarak 
yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ile öncelikle riskli ürünlere yönelik denetimler 
gerçekleştirilecek, uygunluk seviyesi yükseltilecek ve piyasada güvenli ürünlerin yer alması sağlanacaktır. 
Bu amaçla, denetim personelinin nitelik ve niceliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak, 
ülkemizdeki test ve muayene kapasitesinin artırılması amacı ile TSE’nin yanı sıra, başta üniversitelerin 
laboratuvarları olmak üzere STK ve özel sektör laboratuvarlarının da PGD işlemlerinde kullanımının 
sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacak, denetim projeleri yürütülecek, kamuoyunda farkındalık 
yaratmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

60 
Sanayi ürünlerinde denetimler sonucu tespit edilen uygunsuzluk 
oranı (%) 

Yüzde 37 34 30 

Yapılacak denetimlerde, denetlenen ürünlerden uygunsuzluğu tespit edilenlerin toplam denetlenen 
ürün sayısına oranının %30 olması hedeflenmektedir. Her yıl yapılan risk analizi sonucu hazırlanan 
denetim planı hazırlanmaktadır. Denetim planında yer alan ürünlerin denetlenmesi sonucunda tespit 
edilen uygunsuz ürünler piyasadan toplatılır. Belirlenen oranda uygunsuzluk oranın sağlanması denetim 
için kullanılan kaynakların doğru kullanıldığını ve piyasada risk oluşturan ürünlerin denetlendiğini 
göstermektedir. 

61 Denetimler kapsamında test ve muayene yapılan ürün sayısı Sayı 587 626 600  

Yapılan denetimlerde ürünün duyusal muayenesi her zaman ürünün güvenli olup olmadığına ilişkin kesin 
sonuçlar vermemektedir. Test ve muayene yapılması ürünlerin güvensizliğinin tespitinde önem 
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taşımaktadır. Piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında teste gönderilen ürün sayısının yılda 600 
olması hedeflenmiştir. 

62 
Test ve muayeneye gönderilen ürünlerdeki uygunsuzluk oranı 
(%) 

Yüzde 0 0 50 

Yapılacak denetimler sonucunda test ve muayeneye gönderilen ürünlerden uygunsuzluk oranın %50 
hedeflenmiş belirlenen oranda uygunsuzluk oranın sağlanması denetim için kullanılan kaynakların doğru 
kullanıldığını ve piyasada risk oluşturan ürünlerin denetlendiğini göstermektedir. Sonuç olarak 
piyasadaki güvensiz ürünlere ulaşılmış olunur ve piyasadan toplatılması sağlanır. 

63 
Üreticilere, ithalatçılara ve ihracatçılara yönelik yapılan gözetim 
faaliyeti sayısı 

Sayı 0 0 100 

Uygunsuz ürünün kaynağında engellenmesi için proaktif piyasa gözetimi yaklaşımı ile üreticilerimize, 
ithalatçılarımıza ve ihracatçılarımıza yönelik teknik mevzuat ve standartlar konusunda bilgilendirme, 
bilinçlendirme ve rehberlik yapma faaliyetlerine ağırlık verilecek, üreticilerimizin, ithalatçılarımızın ve 
ihracatçılarımızın mevzuata uygun olarak piyasada faaliyet göstermeleri sağlanarak, bu yolla ulusal ve 
uluslararası piyasada rekabet gücünün artırılması ve denetim sonucunda daha az idari yaptırıma maruz 
kalmalarının sağlanması hedeflenmektedir. 

Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

22 
Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin 
yapılması ve etkinliğinin arttırılması faaliyeti 

6.017.000  6.017.000 

Genel Toplam 6.017.000  6.017.000 

 

Belirlenen performans hedef ve göstergeleri, uygunsuz ve güvensiz ürünlerin piyasada dolaşımını 
engelleyerek teknik mevzuata uygun faaliyette bulunan üreticinin ve ithalatçının haksız rekabete karşı 
korunması, tüketicilerin can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik merkezi planlamaya dayalı etkin 
denetim stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması amaçları ile tespit edilmiştir. Söz konusu hedef ve 
göstergelere ulaşılması piyasada güvenli ürün arzının sağlanmasının yanı sıra yerli üreticilerin haksız 
rekabete koruyarak ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. 
Hedefler, On birinci Kalkınma Planı’nda yer alan “313.2 İmalat sanayi sektörlerine yönelik teknik 
düzenlemeler ve standartlara uygun üretim yapma konusunda bilinçlendirme ve rehberlik çalışmaları 
yürütülecektir.” kapsamında belirlenmiştir.  
Personel, SGK Devlet primi ve mal ve hizmet alımı giderleri maliyet kapsamında ihtiyaç duyulan kaynak 
ihtiyacı önceki yıllarda gerçekleştirilmiş olan uygulamalar dikkate alınarak belirlenmiştir. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
19 

Piyasada güvenli sanayi ürünlerinin yer almasına yönelik gözetim ve 

denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

FAALİYET ADI  22 
Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yapılması ve etkinliğinin 

arttırılması faaliyeti 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 

Kısıtlı kaynaklar en etkin şekilde kullanılarak yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri ile öncelikle 

riskli ürünlere yönelik denetimler gerçekleştirilecek, uygunluk seviyesi yükseltilecek ve piyasada güvenli 

ürünlerin yer alması sağlanacaktır. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  4.772.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  682.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  563.000 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  6.017.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  6.017.000 



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Performans Programı 2019 

 

 114 

 

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   6 
Bakanlığın kurumsal yapısı ile stratejik yönetim ve uygulama 
kapasitesini güçlendirmek 

HEDEF   6.1 
Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin niteliği ve etkinliği artırılarak, 
bakanlığın kuruluş amacına uygun, hesap verebilir ve şeffaf olarak 
yönetilmesine katkı sağlanacaktır. 

PERFORMANS  
HEDEFİ 

20 
Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin niteliği ve etkinliği artırılarak, 
bakanlığın kuruluş amacına uygun, hesap verebilir ve şeffaf olarak 
yönetilmesine katkı sağlanacaktır. 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile organize sanayi bölgeleri, teknoloji 
geliştirme bölgeleri ve ar-ge merkezleri, endüstri bölgeleri ile mühendisler odası denetimlerine devam 
edilecektir. Söz konusu kurum ve kuruluşları ile ilgili yapılan şikâyet ve ihbar üzerine de inceleme 
çalışmaları da ifa edilecektir. Denetimlerde kurumların idari kapasitelerini geliştirmeleri amacıyla 
rehberlik fonksiyonu çerçevesinde önerilerde bulunulacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

64 
Yıllık çalışma plan ve programında yer alan rehberlik amaçlı 
teftişlerin gerçekleşme oranı (%) 

Yüzde 100 96 100 

2019 yılı içerisinde Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı bağlı, ilgili ve koordine edilen organ ize sanayi 
bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve ar-ge merkezleri, endüstri bölgeleri ile mühendisler odalarının 
hesap ve işlemleri ile faaliyetlerinin teftişi planlanmakta olup Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş 
ile birlikte Bakanlıkların yeniden yapılandırılması kapsamında Kalkınma Ajansı ile Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlıklarının da teftişinin yapılması gerekmektedir. 

65 
Müfettiş ve büro çalışanları başına sağlanan hizmet içi eğitim 
süresi (saat) 

Sayı 15 15 15 

2019 yılı içerisinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının hizmet içi eğitim programı doğrultusunda Müfettiş ve 
Büro personelinin mesleki deneyimlerini artırmak ve yıl içerisinde yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi 
için belirlenen eğitimler gerçekleştirilecektir. 

66 

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 (%) 

Yüzde 100 98 100 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının çalışma plan ve programı dışında gelen ihbar ve şikayet üzerine yapılacak 
olan inceleme, soruşturma ve ön inceleme işlerine ilişkin denetimlere devam edilecek olup Bakanlığın 
kuruluş amacına uygun, hesap verilebilir ve şeffaf olarak yönetilmesine katkı sağlayacaktır. 

Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

23 Teftiş ve Denetim Faaliyeti 9.567.000  9.567.000 

Genel Toplam 9.567.000  9.567.000 
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“Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin niteliği ve etkinliği artırılarak, bakanlığın kuruluş amacına uygun, 
hesap verebilir ve şeffaf olarak yönetilmesine katkı sağlanacaktır.” performans hedefine ulaşılma 
seviyesinin ölçülmesi amacıyla üç performans göstergesi belirlenmiştir. Performans hedefine ulaşmak için 
“rehberlik ve denetim” fonksiyonu ile hizmet içi eğitim alınması suretiyle insan kaynaklarının bilgi ve 
tecrübesinin artırılmasına odaklanılacaktır. 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev alanı kapsamındaki rehberlik ve denetim faaliyetine hem yıl 
içerisinde gerçekleştirilecek rutin denetimler hem de kişi ve kurumlardan gelen ihbar ve şikâyetler söz 
konusu olmaktadır. Anılan hususların kaynak ihtiyacı ise Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına 2019 yılı için tahsis 
edilecek olan ödenekten karşılanacaktır. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
20 

Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin niteliği ve etkinliği artırılarak, 

bakanlığın kuruluş amacına uygun, hesap verebilir ve şeffaf olarak 

yönetilmesine katkı sağlanacaktır. 

FAALİYET ADI  23 Teftiş ve Denetim Faaliyeti 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile organize sanayi bölgeleri, teknoloj i 

geliştirme bölgeleri ve ar-ge merkezleri, endüstri bölgeleri ile mühendisler odası denetimlerine devam 

edilecektir. Söz konusu kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikayet ve ihbar üzerine de inceleme 

çalışmaları ifa edilecektir. Denetimlerde kurumların idari kapasitelerini geliştirmeleri amacıyla rehberlik 

fonksiyonu çerçevesinde önerilerde bulunulmaktadır. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  7.697.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  962.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  908.000 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  9.567.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  9.567.000 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   6 
Bakanlığın kurumsal yapısı ile stratejik yönetim ve uygulama 
kapasitesini güçlendirmek 

HEDEF   6.2 
İç denetim faaliyetlerinin etkinliği artırılarak, Bakanlık 
kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre 
yönetilmesine katkı sağlanacaktır. 

PERFORMANS  

HEDEFİ 
21 

İç denetim faaliyetlerinin etkinliği artırılarak, Bakanlık kaynaklarının 
ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilmesine 
katkı sağlanacaktır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi; stratejik 
öncelikler dikkate alınarak belirlenen hedeflere ulaşmak için tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik 
ve verimli kullanım ilkeleri ile hesap verebilirlik ve saydamlık anlayışı temelinde, uluslararası iyi uygulama 
örnekleri de dikkate alınarak yeniden yapılandırılmıştır. Sistemin en önemli mekanizmalarından birisi de, 
idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin 
etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel 
kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi öngörülen iç denetimdir. 

5018 sayılı Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan ikincil ve üçüncül düzey mevzuatlar birlikte 
değerlendirildiğinde, Birimimizin temel amacı; Bakanlık birimlerinin çalışmalarına değer katmak ve 
geliştirmek maksadıyla, risk esasına dayalı ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak iç denetim 
faaliyetlerini yürütmektir. 

Bu amaçla; Bakanlığın faaliyetlerinin kalkınma plan ve programlarına, stratejik planlara, performans 
programlarına, kurum amaçlarına ve mevzuat hükümlerine uygun olarak planlanması ve yürütülmesini 
sağlamak amacıyla denetimler yapılacaktır. 

İç Denetim Planları ve bunlara ilişkin yıllık programlar hazırlanıp uygulanacaktır. Her yıl itibarıyla iç 
denetim uygulamalarının iç değerlendirmesi yapılacaktır. Bu faaliyetlerin gereği gibi yerine 
getirilebilmesini temin etmek üzere iç denetçilerin niteliklerini artırmaya yönelik meslek içi eğitimler 
düzenlenecektir. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

67 İç Denetim Programı’nın gerçekleşme oranı (%) Yüzde 100 100 100 

İç Denetim faaliyetinin etkinliğinin artırılması ve kaynakların ekonomik, etkililik ve verimlilik esaslarına 
göre yönetilmesine yönelik performans hedefinin dayanağı olan iç denetim programının, yerine getirilip 
getirilmediğine dair gerçekleşme oranını göstermektedir. 

68 
Kalite Güvence ve Geliştirme Programı çerçevesinde iç denetim 
faaliyetleri iç değerleme sayısı (K) 

Sayı 1 1 1 
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İç Denetim Birimi Başkanlığının yürütmüş olduğu faaliyetlerin iç denetim standartlarına göre yürütülüp 
yürütülmediğinin her yıl değerlendirilmesi gerekliliği doğrultusunda, Kalite Güvence ve Geliştirme 
Programı çerçevesinde iç denetim faaliyetlerinin mevzuat ve standartlara uyumunun test edilmesi 
amacıyla yıl içinde yapılacak iç değerlendirme sayısını göstermektedir. 

69 İç denetçi başına sağlanan eğitim süresi (saat) (K) Sayı 62 35 35 

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 alması 
gerektiğinden, iç denetçilerin yıllık (ortalama 35 saat eğitim) alması planlanan eğitim faaliyetlerinin 
saatini göstermektedir. 

Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

24 İç Denetim Faaliyeti 1.500.000  1.500.000 

25 Eğitim Faaliyeti 317.000  317.000 

Genel Toplam 1.817.000  1.817.000 

 

11. Kalkınma Planında politika ve tedbirler başlığında belirtilen “Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve 
iç denetim uygulamalarının, etkinliği güçlendirilecek ve Kamu idarelerinde, iç kontrol sistemlerinin ve iç 
denetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yoluyla kapasite 
artışı gerçekleştirilecektir.” hükümleri doğrultusunda “İç denetim faaliyetlerinin etkinliği artırılarak, 
Bakanlık kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilmesine katkı sağlanacaktır.” 
şeklinde performans hedefi belirlenmiştir.  
İç Denetim faaliyetinin etkinliğinin artırılması ve kaynakların ekonomik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre 
yönetilmesine yönelik performans hedefinin dayanağı olan iç denetim programının, gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmediğine ilişkin değerlendirme yapabilmek amacıyla İç Denetim Programı’nın gerçekleşme 
oranı performans göstergesi belirlenmiştir. 
Diğer taraftan İç Denetim Birimi Başkanlığının yürütmüş olduğu faaliyetlerin iç denetim standartlarına göre 
yürütülüp yürütülmediğinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Kalite Güvence Geliştirme 
Programı (KGGP) çerçevesinde, iç denetim faaliyetlerinin iç değerlendirme sıklığı ile ilgili Kalite Güvence ve 
Geliştirme Programı çerçevesinde iç denetim faaliyetleri iç değerleme sayısı performans göstergesi 
belirlenmiştir. İç değerlemeler İç Denetim Birimi Başkanı tarafından görevlendirilen iç denetçi marifetiyle 
yerine getirilecektir.  
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 33. maddesi ile İç Denetim Birimi 
Yönergesinin 50. maddesinde; iç denetçilere, her üç yılda asgari 100 saat meslek içi eğitim sağlanacağı, 
gerektiğinde mesleki kuruluşlar, üniversiteler ve bilimsel alanda etkinlikte bulunan diğer kurum ve 
kuruluşlarla iş birliği yapmak suretiyle, yılda en az bir defa kurs, seminer ve benzeri etkinliklerde 
bulunulacağı şeklindeki düzenlemeler mevcuttur. Bu çerçevede iç denetçilerin, her yıl meslek içi eğitim 
almalarının sağlanmasıyla ilgili İç denetçi başına sağlanan eğitim süresi performans göstergesi 
belirlenmiştir.  
Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı Merkezi Yönetim Bütçesinden karşılanmaya devam edilecektir. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
21 

İç denetim faaliyetlerinin etkinliği artırılarak, Bakanlık kaynaklarının 

ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilmesine katkı 

sağlanacaktır. 

FAALİYET ADI  24 İç Denetim Faaliyeti 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Özel Kalem Müdürlüğü (İç Denetim Birimi Başkanlığı) 

5018 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil ve üçüncül düzey mevzuat doğrultusunda, 

Bakanlık faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, 

performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, 

ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde 

edilebilirliğini sağlamak amacıyla, İç Denetim Birimi Başkanlığınca denetimler gerçekleştirilecek ve iç 

denetimin etkinliğinin artırılmasına yönelik Kamu İç Denetim Nitelik Standartlarına uygun meslek içi 

eğitimler alınacaktır. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  1.220.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  190.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  90.000 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  1.500.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  1.500.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
21 

İç denetim faaliyetlerinin etkinliği artırılarak, bakanlık kaynaklarının 

ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre kullanılması hususunda 

katkı sağlanacaktır. 

FAALİYET ADI  25 Eğitim Faaliyeti 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Özel Kalem Müdürlüğü (İç Denetim Birimi Başkanlığı) 

5018 sayılı Kanun doğrultusunda, Bakanlık faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, 

programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve 

yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, 

bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamak amacıyla,  iç denetimin etkinliğinin artırılmasına 

yönelik Kamu İç Denetim Nitelik Standartlarına uygun meslek içi eğitimler alınacaktır. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  250.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  44.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  23.000 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  317.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  317.000 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   6 
Bakanlığın kurumsal yapısı ile stratejik yönetim ve uygulama 
kapasitesini güçlendirmek 

HEDEF   6.3 Stratejik yönetim işleyişi güçlendirilecektir. 

PERFORMANS  

HEDEFİ 
22 Stratejik yönetim işleyişi güçlendirilecektir. 

Bakanlığımız Stratejik Planının etkin bir şekilde Yönetim Bilgi Sistemi aracılığıyla izlenmesi ve 
değerlendirilmesi, yöneticilerin ve ilgili personelin gerek duydukları bilgi ve verilere erişimin 
kolaylaştırılması, bütçe hazırlık ve uygulama süreçlerinde üretilen bilginin paylaşılması ve Bakanlığımız 
İç Kontrol Sisteminin geliştirilmesi çalışmaları yürütülerek Bakanlığımızın Stratejik yönetim işleyişi 
güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu performans hedefi kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler 
Bakanlığımız stratejik yönetim ve uygulama kapasitesinin güçlendirmesine katkı sağlayacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

70 Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme rapor sayısı (K) Sayı 0 0 2 

Bakanlığımız Stratejik Planı çerçevesinde altı aylık dönemlerde stratejik hedef, stratejik performans 
göstergeleri izlenecektir. İzleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak Bakanlığımız üst yöneticilerine 
sunulacaktır. 

71 
Yönetim Bilgi Sistemi İstatistiki Veri Takip Modülü’nün 
geliştirilmesi (%) (K) 

Yüzde 0 0 50 

Bakanlığımız yöneticilerinin ihtiyaç duydukları bilgi ve verilere daha kolay erişim sağlayabilmesi, çeşitli 
analiz ve projelerde takip edilmesi gereken verilerin ilgili tüm tarafların erişimine açılabilmesi amacıyla 
Bakanlığımız Yönetim Bilgi Sistemi kapsamında Veri Takip Modülünün geliştirilmesi planlanmıştır. 2019 
yılı içerisinde ihtiyaç analizinin yapılması ve yazılım geliştirme çalışmalarının başlatılması hedeflenmiştir. 

72 Bütçe harcamalarına ilişkin hazırlanan rapor sayısı (K) Sayı 4 4 4 

Bütçe uygulamaları izlenerek bütçe harcamalarına ilişkin olarak üçer aylık dönemlerde raporlama 
yapılacaktır. 5018 sayılı Kanuna dayanılarak Üst Yönetim tarafından belirlenen amaç, hedef, ilke ve 
talimatlara uygun olarak; Bakanlık bütçesinin, 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. 

Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması ile bütçe uygulamalarında saydamlığın 
ve hesap verilebilirliğin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 
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73 
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme rapor 
sayısı (K) 

Sayı 2 2 2 

İç kontrol sistemi ve Eylem Planında öngörülen eylemlerin gerçekleşme sonuçları, altı ayda bir olmak 
üzere Eylem Planı formatında izlenecek ve değerlendirilecektir. İç Kontrol Sistemi’nin kurulması, 
standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılmakta; üst yönetimin iç 
denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir. 

Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

26 Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti 1.627.000  1.627.000 

27 İstatistiki Veri Takip Modülü’nün Geliştirilmesi 
Faaliyeti 

1.092.000  1.092.000 

28 Bütçe Uygulama ve İzleme Faaliyeti 
1.275.000 

 
1.275.000 

29 İç Kontrol İzleme Faaliyeti 
1.450.000 

 
1.450.000 

Genel Toplam 5.444.000  5.444.000 
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Bakanlığın kurumsal yapısı ile stratejik yönetim ve uygulama kapasitesini güçlendirmek stratejik 
amacına katkı sağlamak üzere Bakanlığımızın Stratejik yönetim işleyişi güçlendirilmesi performans 
hedefi belirlenmiştir. 

On Birinci Kalkınma Planı’nda yer alan Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve 

hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün 

tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amacı kapsamında belirlenmiştir. (On Birinci Kalkınma 

Planı İlişkisi: 2.5.2.2 Kamuda Stratejik Yönetim - paragraf 789) 

Performans hedefine ulaşılması amacıyla dört faaliyet belirlenmiştir. Stratejik Plan İzleme ve 

Değerlendirme Faaliyeti, İstatistiki Veri Takip Modülü’nün Geliştirilmesi Faaliyeti, Bütçe Uygulama ve 

İzleme Faaliyeti ve İç Kontrol İzleme Faaliyeti. 

Bakanlığımızda stratejik planlama sürecinin etkinliğinin artırılması için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrolü Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ikincil ve  üçüncül düzey mevzuatlara 
dayanılarak Bakanlığımızda stratejik yönetim çalışmaları yürütülmektedir. Bakanlığımız Stratejik Planı 
uygulama süreci altı aylık dönemlerde izlenmekte ve yıllık olarak değerlendirilmektedir. Stratejik Plan 
İzleme ve Değerlendirme rapor sayısı göstergesi ile çalışmalar izlenecektir. 

5436 sayılı Kanuna dayanılarak Bakanlığımız stratejik yönetim ve üst yöneticilerin karar verme 
süreçlerinin desteklenmesi amacıyla 2017 yılında kullanıma açılan Bakanlığımız Yönetim Bilgi 
Sisteminin yeni ihtiyaçlara uygun olarak geliştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 
İstatistiki Veri Takip Modülünün oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Yönetim Bilgi Sistemi 
İstatistiki Veri Takip Modülü’nün geliştirilmesi göstergesi ile çalışmalar izlenecektir. 

5018 sayılı Kanuna dayanılarak Üst Yönetim tarafından belirlenen amaç, hedef, ilke ve talimatlara 
uygun olarak; Bakanlık bütçesinin, 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. Bütçe harcamalarına ilişkin hazırlanan rapor sayısı 
göstergesi ile çalışmalar izlenecektir. 

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. 
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme rapor sayısı göstergesi ile çalışmalar 
izlenecektir. 

Faaliyet kaynak ihtiyaçları belirlenirken faaliyetler kapsamında görev alacak personel sayısı, verilecek 
eğitimler ve yapılacak görevlendirmeler ile bunlara ilişkin yolluk harcamaları ve satın alımlara ilişkin 
harcamalar dikkate alınmıştır. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
22 Stratejik yönetim işleyişi güçlendirilecektir. 

FAALİYET ADI  26 Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Faaliyeti 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Her yıl harcama birimleri ile birlikte stratejik planın yıllık uygulaması, proje ve faaliyetlerin sonuçları 

raporlanacaktır. 

Faaliyet maliyeti belirlenirken proje grubunda yer alan personel maaşı ve SGK giderleri dikkate alınmıştır. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  1.400.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  227.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri   

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  1.627.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  1.627.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
22 Stratejik yönetim işleyişi güçlendirilecektir. 

FAALİYET ADI  27 İstatistiki Veri Takip Modülü’nün Geliştirilmesi Faaliyeti 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Bakanlığımız Stratejik yönetim işleyişini desteklemek amacıyla Yönetim Bilgi Sisteminin değişen Türkiye 
göz önüne alınarak oluşan ihtiyaçlara uygun olarak geliştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. Bu 
kapsamda İstatistiki Veri Takip Modülü oluşturularak Bakanlığımız yöneticilerinin ve personelinin takibi 
yapılan bilgi ve verilere kolaylıkla erişimi sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.  
İstatistiki Veri Takip Modülü ihtiyaç analizinin yapılması için çalışmalar oluşturulan proje grubu tarafından 

çalışmalar yürütülecektir. 

Faaliyet maliyeti belirlenirken proje grubunda yer alan personel maaşı ve SGK giderleri dikkate alınmıştır.  

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  945.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  115.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  32.000 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  1.092.000  

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  1.092.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
22 Stratejik yönetim işleyişi güçlendirilecektir. 

FAALİYET ADI  28 Bütçe Uygulama ve İzleme Faaliyeti 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Strateji Geliştirme Başkanlığı 

5018 sayılı Kanuna dayanılarak Üst Yönetim tarafından belirlenen amaç, hedef, ilke ve talimatlara uygun 

olarak; Bakanlık bütçesinin, 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. 

Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması ile bütçe uygulamalarında saydamlığın 

ve hesap verilebilirliğin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 

Faaliyet maliyeti belirlenirken proje grubunda yer alan personel maaşı ve SGK giderleri dikkate alınmıştır. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  1.100.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  175.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri   

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  1.275.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  1.275.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
22 Stratejik yönetim işleyişi güçlendirilecektir. 

FAALİYET ADI  29 İç Kontrol İzleme Faaliyeti 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Strateji Geliştirme Başkanlığı 

İç Kontrol Sistemi’nin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar 

yapılmakta; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli 

hazırlıklar sürdürülmektedir. 

Faaliyet maliyeti belirlenirken proje grubunda yer alan personel maaşı ve SGK giderleri dikkate alınmıştır. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  1.200.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  210.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  40.000 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  1.450.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  1.450.000 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   6 
Bakanlığın kurumsal yapısı ile stratejik yönetim ve uygulama 
kapasitesini güçlendirmek 

HEDEF   6.4 
Kurumsal kültürün gelişmesine, teknolojik alt yapıya ve stratejik 
yönetime uygun bir insan kaynakları yönetimi sağlanacaktır. 

PERFORMANS  
HEDEFİ 

23 
Kurumsal kültürün gelişmesine, teknolojik alt yapıya ve stratejik 
yönetime uygun bir insan kaynakları yönetimi sağlanacaktır. 

Bakanlığın kurumsal kültürün gelişmesine, teknolojik alt yapıya ve stratejik yönetime uygun bir insan 
kaynakları yönetimini temin etmek sebebiyle performans hedefi belirlenmiştir. Bakanlığımız 2019-
2023 Stratejik Planında yer alan amaç, hedef ve performans hedeflerinin gerçekleşmesi için gereken 
en önemli unsur insan kaynaklarıdır. Etkili bir insan kaynakları yönetimiyle stratejik amaçlar 
gerçekleştirilebilir. Etkili bir insan kaynakları yönetimi oluşturabilmek için, Bakanlığımız stratejik amaç 
ve hedeflerine uygun nitelikli bir personel yapısının oluşturmak amaçlanmıştır. Bakanlığımız Stratejik 
Planını gerçekleştirmeye yönelik en ideal personel yapısı oluşturulması için de performans göstergeleri 
belirlenmiştir. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

74 
Bakanlığımız yıllık eğitim planı kapsamında düzenlenen hizmet 
içi eğitim sayısı (K) 

Sayı 13 16 16 

Bakanlığımız eğitim planında yer alan eğitimler yoluyla personelin mesleki ve kişisel gelişiminin yanında 
kurumsal kültürün gelişmesi sağlanarak personelin etkinliği ve verimliliğinin artırılması 
amaçlanmaktadır. 
Bakanlığımız personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirlerken merkez ve taşra birimlerimizin eğitim talepleri 
alınacak, eğitim ihtiyaçları ortaya çıkarılacak yıllık eğitim planı oluşturularak ve eğitim kuruluna 
sunularak uygulanması sağlanacaktır. 

75 Hizmet içi eğitimden yararlanan personel sayısı (K) Sayı 1097 1.150 1.365 

Bakanlığımızda kurumsal kültürün yerleşmesi ve personelinin mesleki ve kişisel becerilerinin 
geliştirilmesine yönelik yapılması planlanan hizmetiçi eğitimlerin amacına uygun şekilde gerçekleşip 
gerçekleşmediğinin ölçülmesi hedeflenmiştir. 

Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

30 Eğitim Faaliyeti 738.000  738.000 

Genel Toplam 738.000  738.000 
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Bakanlığın kurumsal kültürün gelişmesine, teknolojik alt yapıya ve stratejik yönetime uygun bir insan 

kaynakları yönetimini temin etmek sebebiyle performans hedefi belirlenmiştir.  

Bakanlığımızı misyondan vizyona taşıyabilmek amacıyla oluşturulan 2019-2023 Stratejik Planında yer alan 

amaç ve hedeflere ulaşabilmek için gereken en önemli unsurların başında insan unsuru gelmektedir. 

Üst politika belgeleri esas alınarak hazırlanan Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik planında yer alan “Hedef 

6.4: Kurumsal kültürün gelişmesine, teknolojik alt yapıya ve stratejik yönetime uygun bir insan kaynakları 

yönetimi sağlanacaktır.” Performans hedefine ulaşılması amacıyla üç performans göstergesi belirlenmiştir. 

Bu göstergeler ise, 

6.4.1) Merkez ve taşra birimlerinin personel ihtiyacının kadro imkânları dâhilinde belirlenmesine yönelik 

analiz çalışması 

6.4.2) Bakanlığımız yıllık eğitim planı kapsamında düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı 

6.4.3) Hizmet içi eğitimden yararlanan personel sayısı 

olarak belirlenmiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Bakanlığımız Stratejik Planını gerçekleştirmeye 

yönelik en ideal personel yapısı oluşturulması hedeflenmiştir. 

Merkez ve taşra birimlerinin personel ihtiyacının; Bakanlığımıza açıktan ve naklen atama kontenjanının 

kısıtlı verilmesi veya verilmemesi hallerinde gerekli analiz çalışması planlanmıştır. 

Başkanlığımıza ait üç performans göstergesi ile Bakanlığımızda kurumsal kültürün yerleşmesi ve 

personelinin mesleki ve kişisel becerilerinin geliştirilmesine yönelik hizmetiçi eğitimlerin amacına uygun 

şekilde yapılıp yapılmadığının ölçülmesi planlanmıştır. 

Bu kapsamda, Bakanlığımız personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirlerken merkez ve taşra birimlerimizin 

eğitim talepleri alınacak, eğitim ihtiyaçları ortaya çıkarılacak yıllık eğitim planı oluşturularak ve eğitim 

kuruluna sunularak uygulanması sağlanacaktır. 

Ayrıca bu eğitim programlarına uygun nitelikte ve sayıda personelin katılımının sağlanması amacıyla 

birimlerle koordinasyon sağlanacaktır. 

Söz konusu faaliyetler kapsamında ihtiyaç duyulan kaynak ihtiyacı önceki yıllarda gerçekleştirilmiş olan 

uygulamalar dikkate alınarak belirlenmiştir. 

Faaliyet kaynak ihtiyaçları belirlenirken faaliyetler kapsamında görev alacak personel sayısı, verilecek 
eğitimler ve yapılacak görevlendirmeler ile bunlara ilişkin yolluk harcamaları ve satın alımlara ilişkin 
harcamalar dikkate alınmıştır. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
23 

Kurumsal kültürün gelişmesine, teknolojik alt yapıya ve stratejik 

yönetime uygun bir insan kaynakları yönetimi sağlanacaktır. 

FAALİYET ADI  30 Eğitim Faaliyeti 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Personel Dairesi Başkanlığı 

Eğitimlere uygun nitelik ve sayıda personelin katılımı sağlanarak personelin niteliklerinin geliştirilmesi ve 

kurumsal kültürün yerleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Bakanlığımızın Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerimize ulaştıracak yetkinliğe sahip personel 

yapısının oluşturulması eğitim faaliyetlerini zorunlu bir hale getirmiştir 

Söz konusu faaliyetler kapsamında ihtiyaç duyulan kaynak ihtiyacı önceki yıllarda gerçekleştirilmiş olan 

uygulamalar dikkate alınarak belirlenmiştir. 

Bakanlık personelinin mesleki ve kişisel becerilerinin geliştirilebilmesi amacıyla uygun nitelikte ve sayıda 

personelin katılımıyla hizmet içi eğitim programlarının gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak 

kaynağın hesaplanmasında Personel Giderleri, SGK Giderleri ile Mal ve Hizmet alımı ve geçici yolluk 

giderleri dikkate alınmıştır. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  399.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  86.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  253.000 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  738.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  738.000 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   6 
Bakanlığın kurumsal yapısı ile stratejik yönetim ve uygulama 
kapasitesini güçlendirmek 

HEDEF   6.5 
Merkez ve taşra teşkilatının fiziksel altyapısı güçlendirilecek, 
çalışanların iş tatmini ve motivasyonu artırılacaktır. 

PERFORMANS  
HEDEFİ 

24 
Merkez ve taşra teşkilatının fiziksel altyapısı güçlendirilecek, 
çalışanların iş tatmini ve motivasyonu artırılacaktır. 

Kurumsal yapının güçlendirilmesi, hizmet kalitesi ve personel verimliliğinin yükseltilmesi amacıyla 
çalışanların motivasyonunu ve kurum içi etkileşimlerini artırarak kurum kültürün gelişmesinin 
sağlanmasına yönelik hedef oluşturulmuştur. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

76 
Çalışan motivasyonu ve kurum kültürünü güçlendirmeye yönelik 
olarak düzenlenen kültürel, sosyal ve sportif etkinlik sayısı (K) 

Sayı 10 3 3 

Bakanlığımız çalışanları arasında başarılı insan ilişkilerini kurabilmek, çalışan değerliliği duygusunu 
vererek motivasyonu artırmak için seminer, spor, gezi, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenecektir. 

Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

31 
Kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenmesi 
faaliyeti 

95.000  95.000 

Genel Toplam 95.000  95.000 

 

On Birinci Kalkınma Planı Paragraf 804’de ifade edilen “Kamu personeline ilişkin kamu hizmetlerinin 
sunumunda önemli bir role sahip olan insan kaynağının temini, etkin ve verimli bir şekilde hizmet sunumu 
ve çalışan memnuniyeti artırılacaktır.’’ ifadelerine ilişkin bu performans hedefi oluşturulmuştur. 

Bakanlığı geleceğe taşıyacak yetkinliğe sahip çalışanların, verimliliğinin yükseltilmesinde en etkili politika 
motivasyondur. Performans göstergesi ile Bakanlığımız çalışanları arasında başarılı insan ilişkilerini 
kurabilmek, çalışan değerliliği duygusunu verebilmek için psiko- sosyal faktörlerden olan spor, gezi, sosyal 
ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesine dair çalışmalar takip edilecektir. 

Bakanlığımız çalışanlarının motivasyonun ve verimliliğinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla 3 adet 

kültürel, sosyal ve sportif etkinlik düzenlenmesi faaliyeti planlanmıştır. Bu faaliyet planlanırken kaynak 

ihtiyacı bir önceki yıllarda yapılmış faaliyetlerimiz için kullandığımız kaynaklar ve harcanan zaman göz 

önünde bulundurularak adam x saat formülü ile hesaplanarak %5’lik maliyet artışı eklenerek faaliyet 

sayısıyla da oranlanarak tespit edilmiştir. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
24 

Merkez ve taşra teşkilatının fiziksel altyapısı güçlendirilecek, çalışanların 

iş tatmini ve motivasyonu artırılacaktır. 

FAALİYET ADI  31 Kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenmesi faaliyeti 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bakanlığımız çalışanlarının motivasyonun ve verimliliğinin 

artırılmasına katkı sağlamak amacıyla 3 adet kültürel, sosyal ve sportif etkinlik düzenlenmesi faaliyeti 

planlamıştır. Dolayısıyla faaliyet maliyeti gerçekleştirilen faaliyetin durumuna göre çalışan personel, 

harcanan zaman (adam x saat) dikkate alınarak (Personel Giderleri + SGK Devlet Primi Giderleri+ Mal ve 

Hizmet Alım Giderleri) 95.299 TL olarak öngörülmektedir. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  23.700 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  4.750 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  66.550 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  95.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  95.000 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   6 
Bakanlığın kurumsal yapısı ile stratejik yönetim ve uygulama 
kapasitesini güçlendirmek 

HEDEF   6.6 
Bilişim sistemleri ve e-hizmet sunma imkanları geliştirilecek, 
sistemlerin güvenliği ve sürekliliği sağlanacak, paydaşlarla 
entegrasyon güçlendirilecektir. 

PERFORMANS  

HEDEFİ 
25 

Bilişim sistemleri ve e-hizmet sunma imkanları geliştirilecek, 
sistemlerin güvenliği ve sürekliliği sağlanacak, paydaşlarla 
entegrasyon güçlendirilecektir. 

Teknolojiyi yakından izleyerek, Bakanlığımızın bilişim sistemlerini oluşturmak, tüm bileşenleri ile işletmek; 

sürekliliğini ve güvenliğini sağlayarak güncelleştirmek, paydaşlarla entegrasyonu sağlamak ve 

kullanıcılarımıza bilişim teknolojileri konusunda güncel eğitim programlarını uygulamaktır. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

77 
Siber güvenlik faaliyetlerine yönelik farkındalık çalışmalarının 
yürütülmesi 

Sayı 1 1 1 

Günümüzde gittikçe artan siber güvenlik faaliyetlerine karşı kurum personelinin farkındalık düzeyini 

arttırmak ve riskleri yönetilebilir bir seviyede tutmak amacıyla konu ile ilgili eğitim, sınav ve çeşitli 

çalışmaların düzenlenmesi hedeflenmektedir. 

78 
Bakanlığımızca kurum içi veya kurum dışı elektronik ortamda 
verilen hizmetlere yönelik uygulamalarda farkındalık 
faaliyetlerinin yürütülmesi 

Sayı 1 1 1 

Elektronik ortamda verilen hizmetlerin kapsamı ve erişilebilirliğinin, ileri seviyede bilgi teknoloji sistemleri 

ve araçları kullanılarak arttırılması hedeflenmektedir. 

Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

32 Bilişim Faaliyeti 6.250.000  6.250.000 

Genel Toplam 6.250.000  6.250.000 
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Bakanlığın ihtiyaç duyduğu bilgi sistemlerinin etkin ve etkili bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Bu 

kapsamda, Bakanlığın kendi insan ve altyapı kaynaklarını kullanarak gerçekleştireceği iç geliştirme 

faaliyetleri için gerekli insan kaynağı ve altyapı imkânlarının oluşturulması ve yazılım geliştirme kalitesini 

temin edecek sertifikasyonun alınması önem taşımaktadır. 

Bakanlığın verdiği hizmetlerin bilgi yoğun niteliği; verilerin zamanında alınmasını, hızlı işlenmesini, kurum 

içi ve dışı bilgi ağı oluşturularak paylaşılmasını ve tüm bu süreçlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin 

kullanımını zorunlu kılmaktadır. 

Bakanlık teşkilat yapılanması ve icra ettiği görevler itibariyle tüm kamu kurumlarıyla yakın etkileşim 

içindedir. Bu durum kurumlar arası veri/bilgi paylaşımında ve bilgi sistemleri entegrasyonunda Bakanlığın 

öncü rol oynaması için önemli bir fırsatı ortaya koymaktadır. 

Diğer taraftan, Bakanlık koordinasyonunda hazırlanan 2014-2018 Dönemi Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem 

Planında ortaya konan strateji ve eylemlerin hayata geçirilmesinde Bakanlığın öncü rol oynaması önem arz 

etmektedir. Kamu yatırımlarının planlanması ve izlenmesi Bakanlığın temel fonksiyonlarından birini 

oluşturmaktadır. Söz konusu süreçleri ideal şekilde destekleyecek bilişim sistemlerinin ortaya konması 

kamu yatırımlarının etkinliği ve şeffaflığı açısından önem taşımaktadır. 

E-dönüşüm sürecinin en önemli boyutlarından birini de bilgi güvenliğinin sağlanması oluşturmaktadır. 

Bilişim sistemlerine yönelik siber saldırılara karşı güvenlik önlemlerinin alınması, bilişim hizmetlerinin 

kesintisiz sürdürülmesi ve sıkıntı yaşanması durumunda bilgi kayıplarının en aza indirilmesi etkin bilgi 

güvenliğinin bileşenlerini oluşturmaktadır. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
25 

Bilişim sistemleri ve e-hizmet sunma imkanları geliştirilecek, sistemlerin 

güvenliği ve sürekliliği sağlanacak, paydaşlarla entegrasyon 

güçlendirilecektir. 

FAALİYET ADI  32 Bilişim Faaliyeti 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı   

Elektronik ortamda verilen hizmetlerin kapsamı ve erişilebilirliği ileri seviyede bilgi teknoloji sistemleri ve 

araçları kullanılarak arttırılması hedeflenmektedir. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  3.000.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  500.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  650.000 

04  Faiz Giderleri    

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri  2.100.000 

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  6.250.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  6.250.000 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   6 
Bakanlığın kurumsal yapısı ile stratejik yönetim ve uygulama 
kapasitesini güçlendirmek 

HEDEF   6.7 Hukuki faaliyetlerin niteliği ve etkinliği artırılacaktır. 

PERFORMANS  
HEDEFİ 

26 Hukuki faaliyetlerin niteliği ve etkinliği artırılacaktır. 

Bakanlık iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanabilmesi için Bakanlık Personelinin hukuki 
konularda bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca personelimizin güncel mevzuata uyumu ve kişisel 
gelişimleri adına eğitim faaliyetlerine katılımı teşvik edilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

79 
Bakanlık iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanabilmesi 
için merkez birimlere ve taşra teşkilatına yönelik verilen eğitim 
sayısı (K) 

Sayı 34 12 5 

Bakanlığımız iş ve işlemlerinin mevzuata uygun gerçekleştirilmesi, ihtiyaca uygun hukuki düzenleme 
yapma kapasitesinin geliştirilmesi amaçlarıyla başta Personel Dairesi Başkanlığı olmak üzere Genel 
Müdürlüklerimize, İl Müdürlüklerimize yönelik eğitimler gerçekleştirilecektir. 

80 
Hukuk Müşaviri, avukat ve uzmanların güncellenen ve değişen 
mevzuata uyumunu sağlama amaçlı alınan eğitim sayısı (K) 

Sayı 2 5 3 

Hukuk Müşavirleri, Avukat ve Uzmanlar mesleki ve ihtiyaç duydukları diğer konularda mesleki bilgi 
güncelliklerinin korunması amacıyla eğitimlere katılacaklardır. 

Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

33 Eğitim ve Koordinasyon Faaliyeti 2.855.000  2.855.000 

Genel Toplam 2.855.000  2.855.000 

 

Performans hedefi belirlenirken Bakanlığımız iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanabilmesi 
amaçlanmıştır. 

Performans göstergeleri; performans hedefini gerçekleştirmeye yönelik Bakanlık personeline verilecek 
eğitimler ile personelimizin mesleki ve ihtiyaç duydukları diğer konularda alacağı eğitimleri izlemeye 
yönelik olarak belirlenmiştir. Bu itibarla, Performans hedefinin izlenmesi çalışmalarında Bakanlığımız 
personeline yönelik verilen eğitimler ile personelimizin aldığı eğitimler dikkate alınacaktır. 

Faaliyet kaynak ihtiyacının tespit edilmesinde iş ve işlemlerin hukuka uygun bir şekilde sürdürebilmesi için 

Bakanlıkça ve birimce ihtiyaç duyulan eğitimlerin verilmesi veya personelimizin eğitimlere katılması 

belirleyici faktörler olmuştur. Eğitim ihtiyacı tahminine uygun olarak faaliyet maliyeti belirlenmiştir. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
26 Hukuki faaliyetlerin niteliği ve etkinliği artırılacaktır. 

FAALİYET ADI  33 Eğitim ve Koordinasyon Faaliyeti 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Eğitimler verilerek hukuki konularda farkındalık yaratılması suretiyle Bakanlık iş ve işlemlerinin hukuka 

uygunluğunun sağlanarak Bakanlığın taraf olduğu davaların lehe sonuçlanma oranının artırılması ve 

Hukuk Müşavirleri ve Avukatların mesleki ve ihtiyaç duydukları diğer konularda mesleki bilgi 

güncelliklerinin korunması hedeflenmektedir. 

Yılda 5 eğitim verilmekte ve Bakanlığımız yıllık eğitim programı kapsamında yılda 2 defa Ankara dışında 

hizmet alımı ile eğitimler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Bakanlığımız birimlerince gerçekleştirilen 

eğitimlere de katılım sağlanmaktadır. Bu eğitimlere katılım sağlayan personel sayısı tahmin edilerek 

faaliyet kaynak ihtiyacı belirlenmekte olup eğitim maliyetinin hesaplanmasında bir uzman maaşı dikkate 

alınmaktadır. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  2.130.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  316.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  409.000 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  2.855.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  2.855.000 
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PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

AMAÇ   6 
Bakanlığın kurumsal yapısı ile stratejik yönetim ve uygulama 
kapasitesini güçlendirmek 

HEDEF   6.8 
Merkezi düzeyde bölgesel kalkınma alanında karar alma 
süreçlerini destekleyen kurumsal yapı güçlendirilecektir. 

PERFORMANS  

HEDEFİ 
27 

Merkezi düzeyde bölgesel kalkınma alanında karar alma süreçlerini 
destekleyen kurumsal yapı güçlendirilecektir. 

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 ve 394 üncü maddeleri ile Bakanlığımıza 
“Cumhurbaşkanınca belirlenen amaçlar doğrultusunda makroekonomik, sektörel (sosyal ve iktisadi) ve 
bölgesel gelişme alanlarında, ulusal ve yerel düzeyde analiz ve çalışmalar yapmak” ve “Kalkınma 
ajanslarının koordinasyonunu sağlamak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek” görevleri verilmiştir.  

Başta kalkınma ajansları olmak üzere, bölgesel gelişme politikalarının belirlenmesi, diğer strateji ve 
politikalarla eşgüdüm halinde yürütülmesi ve uygulanması sürecinde rol üstlenen bütün yerel ve 
bölgesel kalkınma kurum ve kuruluşlarının etkin bir şekilde faaliyette bulunmasını teminen, merkezi 
düzeyde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölgelerin 
ulusal kalkınmaya katkısını azami düzeye çıkarmak için kritik öneme sahiptir. 

Bu doğrultuda; veriye dayalı karar alma ilkesi çerçevesinde bölgesel gelişme alanında analiz çalışmaları 
yapmak (Performans Göstergesi-79) ve bunlarla politika oluşum süreçlerini desteklemek gerektiği 
düşünülmektedir. Bu amaçla ihtiyaç duyulan verilere zamanında erişimi sağlayan bir veri altyapısı 
kurulması (Performans Göstergesi-78) hedeflenmektedir. Diğer taraftan, bölgesel gelişme politikalarının 
hayata geçirilme sürecindeki sorunların tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması bakımından 
bölgesel gelişme politikalarının uygulama sürecinde rol üstlenen kalkınma ajanslarının başta mali destek 
süreçleri olmak üzere faaliyetlerinin etkinliğini sistematik biçimde izlemek ve değerlendirmek 
(Performans Göstergesi-80) suretiyle kaynak dağılımında ve kullanımında etkinlik sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

Merkezi düzeyde bölgesel kalkınma alanında karar alma süreçlerini destekleyen kurumsal yapının 
güçlendirilmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölgelerin ulusal kalkınmaya 
katkısının azami düzeye çıkarılması hedeflerinin desteklemesi amaçlanmaktadır. Akıllı, sürdürülebilir ve 
kapsayıcı büyüme yaklaşımı doğrultusunda bahse konu hedefe ulaşılmasında mekânsal veri analizi ve 
kanıta dayalı değerlendirme çalışmalarının kritik önemi haiz katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Performans Göstergeleri 
Ölçü 

Birimi 
2017 2018 2019 

81 
Nitelikli mekânsal analizler için gerekli veri altyapısının kurulması 
(%) 

Yüzde 0 0 100 

Bölgesel düzeyde bilgi üretiminde mevcut bilginin güvenilirliğinde sorunlar bulunmaktadır. Bu kapsamda 
veriye dayanan nitelikli çalışmalar yapılması için ihtiyaç duyulan veriye erişimde sorunlar bulunmaktadır. 
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Söz konusu sorunların üstesinden gelmek amacıyla bölgesel nitelikte veri üreten kurum ve kuruluşların 
verilerini toplulaştırmayı amaçlayan bir altyapı çalışması yürütülmektedir.  

Bu çalışmanın tamamlanmasıyla ihtiyaç duyulan mekânsal analizler için verilerin zamanında ve güncel 
olarak temin edilmesi mümkün olacaktır. 

82 Yayımlanan teknik rapor sayısı (K) Sayı 0 0 1 

Bölgesel kalkınma, çok-disiplinli yapısı itibarıyla birçok sektör ve tema ile ilişkilidir. Bahse konu alanda 
kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, ancak farklı disiplinlerdeki gelişmelerin yakından takip edilmesi ve 
bunların bölgesel kalkınma alanına yansıtılması ile mümkündür.  

Bu kapsamda, bölgesel kalkınma ile doğrudan ilişkili bulunan mekânsal gelişme, yatırım ortamının 
iyileştirilmesi, kentleşme, girişimcilik, izleme ve değerlendirme gibi özellikli konularda araştırmalar 
yürütülecek olup bahse konu araştırmaların rapor haline getirilmesi sürecinde toplantı ve saha ziyaretleri 
gerçekleştirilecektir. 

Bu çerçevede teknik raporların amacı, belirli bir araştırmaya odaklanarak ve alternatif yaklaşımları tespit 
ederek araştırmayı politika ile ilişkilendirmektir. Politika ile bağlantı kurulması, mevcut politika ve 
uygulamaların tartışılması ve politika önerilerinin oluşturulmasının yanında saha tecrübelerinin 
paylaşılması ve pratik sonuçların elde edilmesine de katkı sağlamaktadır. Diğer bir ifadeyle teknik raporlar 
bir yandan bölgesel kalkınma alanındaki akademik gelişmelerin takip edilmesi, diğer yandan ise  politika 
gelişmelerinin ve saha tecrübelerinin kamuoyu ile paylaşılması açısından bir köprü görevi görmektedir. Bu 
özellikleri nedeniyle yayımlanacak teknik raporlar Bakanlığımızda çalışan personel ile kalkınma ajansları 
personelinin uzmanlık birikimini artıracak ve ilgili akademisyenlerin alandaki çalışmalarını destekleyerek 
bölgesel kalkınma alanındaki kurumsal gelişmeye katkı sağlayacaktır. 

83 Mali Yönetim Yeterliliği Denetim sayısı (K) Sayı 14 6 6 

Kalkınma ajansları, ulusal nitelikli bölgesel gelişme politikalarının uygulanması ve bölgesel düzeyde 
önceliklerin belirlenmesi konularında faaliyette bulunan yerel kalkınma kurumlarıdır. Merkezi düzeyde 
belirlenen politika ve önceliklerin önemli kısmı kalkınma ajansları eliyle yürütülmekte olup kalkınma 
ajanslarının faaliyet etkinliğinin sağlanması bölgesel gelişme hedeflerine ulaşmaya katkı sağlayacak 
etkenler arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda kalkınma ajanslarının genel koordinasyonu görevini 
de üstlenen Bakanlığımız Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü için kalkınma ajanslarının kurumsal 
işleyişinin sistematik olarak takibi ve risklerin tespit edilerek önlenmesi gerek mevzuat yükümlülüğü 
gerek bölgesel gelişme hedeflerine ulaşılması bakımlarından önemli görülmektedir. 

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 sağladığından, bölgesel kalkınma alanında karar alma süreçlerinin 
etkinliğinin artırılması ile doğrudan ilişkili bulunmaktadır. Bu çerçevede kalkınma ajanslarının faaliyet 
etkinliği sağlanarak bölgesel gelişme hedeflerine ulaşma amacına hizmet edileceğinden, stratejik 
hedefin gerçekleştirilmesi bakımından bahse konu çalışma oldukça önemli görülmektedir. 

Kalkınma ajanslarının kurumsallaşması bakımından kritik öneme sahip olan Mali Yönetim Yeterliği 
Denetimleri gerçekleştirilmeye devam edilecektir. 
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Faaliyetler 
2019 Yılı Kaynak İhtiyacı  (₺) 

Bütçe  Bütçe Dışı  Toplam  

34 Nitelikli mekânsal analizler için gerekli veri 
altyapısı kurulacaktır 

1.600.000  1.600.000 

35 Mali Yönetim Yeterliği Denetimleri 
gerçekleştirilecektir. 

400.000  400.000 

36 Teknik raporlar hazırlanacak ve basılacaktır. 1.000.000  1.000.000 

Genel Toplam 3.000.000  3.000.000 

 

Bakanlığımız Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci 
maddesinin (ğ) ve (h) maddeleri ile 394 üncü maddeleri uyarınca faaliyet göstermekte olup bölgesel 
gelişme alanında merkezi düzeyde analiz, araştırma, planlama ve yerel kalkınma kurumlarının 
koordinasyonu görevlerini üstlenmiştir. 

Bu doğrultuda bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölgelerin ulusal kalkınmaya katkısının azami 
düzeye çıkarılması hedefi çerçevesinde merkezi düzeyde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi 
önceliklendirilmiştir. Merkezi düzeyde bölgesel kalkınma alanında karar alma süreçlerini destekleyen 
kurumsal yapının güçlendirilmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölgeler in ulusal 
kalkınmaya katkısını azami düzeye çıkarılması hedeflerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

Nitelikli mekânsal analizler için gerekli veri altyapısı kurulması kapsamında, bölgesel nitelikli verilerin 
kullanıma hazır ve güncel şekilde tutulması ve bu sayede analiz ve araştırma çalışmalarının hızlı ve güvenilir 
şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Veritabanı geliştirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. TÜİK’ten test 
ortamında veri transferi gerçekleşmiş olup önümüzdeki dönemde diğer kurum ve kuruluşlardan veri 
transferi yoluyla verilerin alınmasına ilişkin işlemler yürütülecektir. 

Mali Yönetim Yeterliği Denetimlerinin gerçekleştirilmesi, merkezi düzeyde bölgesel kalkınma alanında 
yürütülen çalışmalara doğrudan katkı sağlamaktadır. Zira mali yönetim yeterlik denetimleri, kalkınma 
ajanslarının yapı, işleyiş ve uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri bakımından en 
önemli araçlardan biri konumundadır. Mali Yönetim Yeterliği Denetimleri, ajansların faaliyetlerinin 
standartlaşması, kişiye bağlı hataların en aza indirgenmesi ve ajans faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması 
amaçlarına hizmet etmekte olup bu denetimlerin düzenli aralıklarla sürdürülmesi planlanmaktadır. 
Önümüzdeki süreçte, bu denetimler kapsamında denetim komisyonlarının oluşturulması, yerinde 
denetimler gerçekleştirilmesi ve raporlama ile izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi 
planlanmaktadır. 

Teknik raporların hazırlanması ve basılması faaliyeti kapsamında; bölgesel kalkınma alanında 
önceliklendirilen konularda çalışmalar yürütülmesi ve çalışma sonuçlarının yayımlanması sağlanacaktır. Bu 
kapsamda, ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi amacıyla kurum içi ve kurum dışı katılımcılardan 
müteşekkil çalışma grupları oluşturulması; saha ziyaretleri gerçekleştirilmesi ve geniş katılımlı toplantılar 
düzenlenmesi hedeflenmektedir. 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
27 

Merkezi düzeyde bölgesel kalkınma alanında karar alma süreçlerini 

destekleyen kurumsal yapı güçlendirilecektir. 

FAALİYET ADI  34 
Nitelikli mekânsal analizler için gerekli veri altyapısı kurulacaktır. 

(Bölgesel Bilgi Bankası) 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 

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 sağlayacaktır. Zira yürütülecek çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin güncel bir 

şekilde kullanıma hazır bulundurulmasının çalışmaların niteliğini artıracağı değerlendirilmektedir.  

Bütçe ihtiyacı belirlenirken faaliyet için harcanacak toplam mesai tahmin edilmiştir. Bu kapsamda 

hesaplama yapılmıştır. Diğer taraftan veri tabanı kurulumu ve geliştirilmesi için 200.000 TL hizmet 

alımı yapılması ve iş zekâsı ürünleri de gözetilerek lisans ihtiyacı duyulabileceği öngörülmüş olup 

200.000 TL sermaye gideri yapılması öngörülmüştür. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  800.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  150.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  350.000 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri  300.000 

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  1.600.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  1.600.000 

 



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Performans Programı 2019 

 

 142 

 

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
27 

Merkezi düzeyde bölgesel kalkınma alanında karar alma süreçlerini 

destekleyen kurumsal yapı güçlendirilecektir. 

FAALİYET ADI  35 Mali Yönetim Yeterliği Denetimleri gerçekleştirilecektir. 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 

Kalkınma ajansların proje ve faaliyet destekleri için kaynak kullanması ancak mali yönetim yeterliklerinin 

Bakanlık tarafından uygun bulunmasına bağlıdır. Kalkınma ajanslarının faaliyet etkinliğinin sağlanmasının 

bölgesel gelişme hedeflerine ulaşmaya katkı sağlayacak etkenler arasında yer aldığı hususu göz önünde 

bulundurulduğunda mali yönetim yeterliği denetimlerinin bölgesel kalkınma politikalarının hayata 

geçirilmesi bakımından önemi anlaşılabilecektir.  

Bu sebeple bahse konu denetimlerin düzenli aralıklarla sürdürülmesi planlanmaktadır. Önümüzdeki 

süreçte, bu denetimler kapsamında denetim komisyonlarının oluşturulması, yerinde denetimler 

gerçekleştirilmesi ve raporlama ile izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır. 

Bütçe ihtiyacı belirlenirken faaliyet için harcanacak toplam mesai tahmin edilmiştir. Bu kapsamda 

hesaplama yapılmıştır. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  300.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  60.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  40.000 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  400.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  400.000 
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 

İDARE ADI  26 SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  

PERFORMANS  

HEDEFİ  
27 

Merkezi düzeyde bölgesel kalkınma alanında karar alma süreçlerini 

destekleyen kurumsal yapı güçlendirilecektir. 

FAALİYET ADI  36 Teknik raporlar hazırlanacak ve basılacaktır. 

SORUMLU   

HARCAMA BİRİMİ  
 Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 

Bölgelerin ulusal kalkınmaya katkısının artırılabilmesi için, bölgesel kalkınma alanında rol üstlenen kurum 

ve kuruluşların kapasitesinin güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda, bölgesel kalkınma 

alanında önemli görülen konulara ilişkin (mekânsal gelişme, yatırım ortamının iyileştirilmesi, kentleşme 

ve kalkınma ajansları ile bölgesel kalkınma idareleri) çalışmalar yapılacak, raporlar hazırlanacaktır. 

Bahse konu raporların hazırlanma sürecinde çalışma grupları oluşturulacak; yürütülecek araştırmalar 

kapsamında bölge aktörleri ile çeşitli toplantılar gerçekleştirilecekti ve saha ziyaretleri 

gerçekleştirilecektir. Sonuç olarak ise hazırlanan raporların yayın ve basım işlemleri gerçekleştirilecektir. 

Yayın ve basım süreçlerinde hizmet alımı yapılabilecektir. 

Bütçe ihtiyacı belirlenirken faaliyet için harcanacak toplam mesai tahmin edilmiştir. Bu kapsamda 

hesaplama yapılmıştır. 

Ekonomik Kod  2019 

01  Personel Giderleri  800.000 

02  SGK Devlet Primi Giderleri  150.000 

03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri  50.000 

04  Faiz Giderleri   

05  Cari Transferler   

06  Sermaye Giderleri   

07  Sermaye Transferleri   

08  Borç verme   

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  1.000.000 

Bütçe Dışı Kaynak  

Döner Sermaye   

Diğer Yurt İçi   

Yurt Dışı   

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   

Toplam Kaynak İhtiyacı  1.000.000 
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D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2019 Yılı Performans Programı kapsamındaki performans hedeflerine 

ulaşmak için yürütülecek faaliyetler kapsamında ihtiyaç duyulacak tahmini bütçe 1.346.287.000 TL 

olarak hesaplanmıştır. Bu çerçevede, Bakanlık 2019 yılı bütçe teklifi toplam 7.784.793.000 TL’dir. 

Teklif edilen bu ödeneğin 1.197.951.000 TL’sinin ise genel yönetim giderleri için kullanılması 

planlanmaktadır. Ayrıca Bakanlık bütçesinde diğer idarelere transfer edilmek üzere 5.240.555.000 

TL ödenek yer almaktadır. 

 

İDARE PERFORMANS TABLOSU 

 

İdare Adı 26 - SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
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T 

Açıklama 

2019 

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 

(TL) 
PAY 
(%) 

(TL) 
PAY 
(%) 

(TL) 
PAY 
(%) 

1   

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-
Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi için 
ekosistemin altyapı, yetkinlikler, 
işbirliği, yönetişim, finansman gibi 
konularda gelişmesine yönelik 
tedbirler alınacaktır. 

90.000.000 1,2 0 0,0 90.000.000 1,1 

  1 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin 
sayılarının artırılması, bu Bölgelerin 
ve bünyelerinde yer alan firmaların 
niteliklerinin yükseltilmesi faaliyeti 

90.000.000 1,2 0 0,0 90.000.000 1,1 

2   

Özel sektör Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinin 
geliştirilmesi için ekosistemin 
yetkinlik, işbirliği, yönetişim, 
finansman gibi konularda 
gelişmesine yönelik tedbirler 
alınacaktır. 

300.000 0,0 0 0,0 300.000 0,0 

  

2 
Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilen 
personelin artırılması faaliyeti 

100.000 0,0 0 0,0 100.000 0,0 

3 
KÜSİP portalının kullanımının 
yaygınlaştırılması faaliyeti 

200.000 0,0   0,0 200.000 0,0 
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Açıklama 

2019 

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 

(TL) 
PAY 
(%) 

(TL) 
PAY 
(%) 

(TL) 
PAY 
(%) 

3   

Teknoloji standartlarının gelişimine 
aktif katılım sağlanacak; teknoloji 
üretiminde sertifikasyon ve test 
ihtiyacı tespit edilerek uluslararası 
boyutta rekabetçi bir altyapı 
oluşturulacaktır. 

200.000 0,0 0 0,0 200.000 0,0 

  4 
Labs Portalının tasarım ve veri girişi 
faaliyeti 

200.000 0,0 0 0,0 200.000 0,0 

4   

Bilimsel alanlarda ileri çalışmaların 
yapılması ve bunların küresel 
boyutta değer üretmesi 
sağlanacaktır. 

24.455.000 0,3 0 0,0 24.455.000 0,3 

  5 

Kutup araştırmaları kapsamında 
Antarktika’ya gerçekleştirilen sefer 
sayısı, Geçici Üssün kurulması, ikili iş 
birlikleri kapsamında diğer ülkelerin 
üslerine bilim insanlarının 
gönderilmesi, Ulusal Kutup Bilim 
Programı kapsamında yürütülen 
eylemler 

24.455.000 0,3 0 0,0 24.455.000 0,3 

5   

Sanayi işletmelerinin genel 
görünüm, verimlilik ve dijital 
olgunlukları değerlendirilerek sektör 
ve firma niteliğine göre farklılaşan 
verimlilik ve dijital dönüşüm 
modelleri geliştirilmesi ve bu 
modellerin özellikle KOBİ'lere 
uygulanması sağlanacaktır. 

25.694.000 0,3 0 0,0 25.694.000 0,3 

  6 
Sanayi ve Verimlilik Alanlarının 
Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi 

25.694.000 0,3 0 0,0 25.694.000 0,3 

6   

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. 

64.300.000 0,8 0 0,0 64.300.000 0,8 

  7  Planlı sanayileşmenin geliştirilmesi 
ve desteklenmesi faaliyeti 

64.300.000 0,8 0 0,0 64.300.000 0,8 

7   

Yerli veya yabancı sermayeli yeni 
yatırımların artırılması amacıyla 
yatırım ortamı iyileştirilmesine 
yönelik adımlar atılacak ve yatırım 
teşvik sistemi yeni yaklaşımlar ile 
revize edilecektir. 

965.977.000 12,4 0 0,0 965.977.000 12,2 



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Performans Programı 2019 

 

 146 

 

P
ER

FO
R

M
A

N
S 

H
ED

EF
İ 

FA
A

Lİ
YE

T 

Açıklama 

2019 

Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 

(TL) 
PAY 
(%) 

(TL) 
PAY 
(%) 

(TL) 
PAY 
(%) 

  

8 

Yatırım teşviklerinin, yatırım 
ortamının ve uluslararası doğrudan 
yatırım mevzuatının tanıtımı 
amacıyla yurtiçinde gerçekleştirilen 
organizasyonlar ve bilgilendirme 
toplantıları ile Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunması Anlaşması 
müzakereleri yapılması 

8.742.000 0,1 0 0,0 8.742.000 0,1 

9 

Teknoloji içeriği yüksek ve stratejik 
nitelikteki yatırımlara ivme 
kazandırılması ve bölgesel 
gelişmişliğin artırılması amacıyla 
mevzuat çalışmaları yapılması ve 
yatırımların teşvik belgesine 
bağlanması 

957.235.000 12,3 0 0,0 957.235.000 12,0 

8   

Ekonomik faaliyetlerin bölgeler 
arasında dengeli dağılımı ve 
bölgelerin içsel potansiyellerinin 
açığa çıkarılarak ekonomik değere 
dönüştürülmesi sağlanacaktır. 

50.000.000 0,6 0 0,0 50.000.000 0,6 

  10 
Bölgesel Girişim Sermayesi 
Uygulaması 

50.000.000 0,6 0 0,0 50.000.000 0,6 

9   

Girişimcilik ekosisteminin yetenek 
kapasitesi, işbirliği mekanizmaları, 
katılım sermayesi, giriş kolaylığı, 
küresel ekosisteme entegrasyon gibi 
bakımlardan bütüncül olarak 
olgunlaşması sağlanacaktır. 

2.000.000 0,0 0 0,0 2.000.000 0,0 

  11 
Girişimcilik ekosisteminin 
geliştirilmesi 

2.000.000 0,0 0 0,0 2.000.000 0,0 

10   

Teknoloji tedarikçileri ve girişimleri, 
onları talep ile buluşturan, pazara 
erişimlerini kolaylaştıran 
uygulamalar ve kamu alımlarının 
kaldıraç olarak kullanılmasını 
sağlayan tedbirler ile 
güçlendirilecektir. 

1.110.000 0,0 0 0,0 1.110.000 0,0 

  12 

Yenilik, yerlileştirme veya teknoloji 
transferi içeren kamu alımlarında 
Sanayi İşbirliği Projelerinin (SİP) 
uygulanması 

1.110.000 0,0 0 0,0 1.110.000 0,0 

11   

Rekabetçi Sektörler Programı’yla iş 
ortamı iyileştirilecek, araştırma, 
geliştirme ve yenilik altyapısı 
güçlendirilecek ve sanayinin dijital 
dönüşümüne katkı sağlanacaktır. 

56.232.000 0,7 159.375.000 100,0 215.607.000 2,7 

  13 

Rekabetçi Sektörler Programı 
kapsamında desteklenen projeler 
yoluyla iş ortamının iyileştirilmesi, 
araştırma, geliştirme ve yenilik 
altyapısının güçlendirilmesi ve 
sanayinin dijital dönüşümüne katkı 
sağlanması faaliyeti 

56.232.000 0,7 159.375.000 100,0 215.607.000 2,7 
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12   
Sanayi ve teknoloji alanlarında AB, 
uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle 
işbirlikleri güçlendirilecektir. 

3.712.000 0,0 0 0,0 3.712.000 0,0 

  

14 

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 faaliyeti.   

2.161.000 0,0 0 0,0 2.161.000 0,0 

15 

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 
faaliyeti. 

1.551.000 0,0   0,0 1.551.000 0,0 

13   

Açık kaynak yazılım ekosistemi 
geliştirilerek yazılımcı sayısının 
artırılması için kaldıraç olarak 
kullanılacaktır. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  16 
Açık kaynak yazılım ekosistemin 
geliştirilmesi 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

14   

Sanayi ürünlerine ilişkin teknik 
düzenlemelerin uyumlaştırılması, 
uygunluk değerlendirme 
kuruluşlarının denetimlerinin 
yapılması, belgelendirme 
çalışmalarının etkin bir şekilde 
yürütülmesi ve takip edilmesi 
sağlanacaktır.  

10.343.000 0,1 0 0,0 10.343.000 0,1 

  17 
Uyumlaştırma, Denetim ve 
Belgelendirme Faaliyeti 

10.343.000 0,1 0 0,0 10.343.000 0,1 

15   
Yasal metroloji alanında idari ve 
teknik altyapı güçlendirilecek ve 
kamuoyu farkındalığı artırılacaktır. 

3.925.000 0,1 0 0,0 3.925.000 0,0 

  18 Eğitim ve koordinasyon faaliyeti  3.925.000 0,1 0 0,0 3.925.000 0,0 

16   

Metroloji, standardizasyon, 
akreditasyon ve uygunluk 
değerlendirmesi alanlarında 
stratejiler belirlenecek, ilgili 
kuruluşlarla iş birliği programları 
geliştirilecek ve uluslararası alanda 
etkinlik artırılacaktır. 

5.232.000 0,1 0 0,0 5.232.000 0,1 

  19 
Yasal metroloji alanında yapılacak 
olan çalışmalar kapsamında 

5.232.000 0,1 0 0,0 5.232.000 0,1 
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düzenlenecek toplantı ve etkinlik 
faaliyetleri 

17   

Yeni denetim stratejileri ile ölçü 
aletleri ve hazır ambalajlı mamullerin 
teknik düzenlemelere uygun olarak 
piyasaya arzı ve doğru ayarlı olarak 
kullanılması sağlanacaktır. 

3.925.000 0,1 0 0,0 3.925.000 0,0 

  20 Denetim, Bilgilendirme ve 
Dokümantasyon Faaliyetleri 

3.925.000 0,1 0 0,0 3.925.000 0,0 

18   

Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) 
alanında yeni stratejiler 
geliştirilecek, gözetim ve denetim 
programları hazırlanacak ve 
uygulama sonuçları izlenecektir. 

3.099.000 0,0 0 0,0 3.099.000 0,0 

  21 

PGD alanında yeni stratejiler 
geliştirerek eylem planları, denetim 
ve gözetim programları hazırlama, 
uygulama ile sonuçlarını takip etme 
faaliyeti 

3.099.000 0,0 0 0,0 3.099.000 0,0 

19   

Piyasada güvenli sanayi ürünlerinin 
yer almasına yönelik gözetim ve 
denetim faaliyetleri 
gerçekleştirilecektir. 

6.017.000 0,1 0 0,0 6.017.000 0,1 

  22 
Piyasa gözetimi ve denetimi 
faaliyetlerinin yapılması ve 
etkinliğinin arttırılması faaliyeti 

6.017.000 0,1 0 0,0 6.017.000 0,1 

20   

Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin 
niteliği ve etkinliği artırılarak, 
bakanlığın kuruluş amacına uygun, 
hesap verebilir ve şeffaf olarak 
yönetilmesine katkı sağlanacaktır. 

9.567.000 0,1 0 0,0 9.567.000 0,1 

  23 Teftiş ve Denetim Faaliyeti 9.567.000 0,1 0 0,0 9.567.000 0,1 

21   

İç denetim faaliyetlerinin etkinliği 
artırılarak, Bakanlık kaynaklarının 
ekonomiklik, etkililik ve verimlilik 
esaslarına göre yönetilmesine katkı 
sağlanacaktır. 

1.817.000 0,0 0 0,0 1.817.000 0,0 

  
24 İç Denetim Faaliyeti 1.500.000 0,0 0 0,0 1.500.000 0,0 

25 Eğitim Faaliyeti 317.000 0,0   0,0 317.000 0,0 

22   
Stratejik yönetim işleyişi 
güçlendirilecektir. 

5.444.000 0,1 0 0,0 5.444.000 0,1 

  26 
Stratejik Plan İzleme ve 
Değerlendirme Faaliyeti 

1.627.000 0,0 0 0,0 1.627.000 0,0 

  27 
İstatistiki Veri Takip Modülü’nün 
Geliştirilmesi Faaliyeti 

1.092.000 0,0 0 0,0 1.092.000 0,0 

  28 Bütçe Uygulama ve İzleme Faaliyeti 1.275.000 0,0 0 0,0 1.275.000 0,0 

  29 İç Kontrol İzleme Faaliyeti 1.450.000 0,0 0 0,0 1.450.000 0,0 
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23   

Kurumsal kültürün gelişmesine, 
teknolojik alt yapıya ve stratejik 
yönetime uygun bir insan kaynakları 
yönetimi sağlanacaktır. 

738.000 0,0 0 0,0 738.000 0,0 

  30 Eğitim Faaliyeti 738.000 0,0 0 0,0 738.000 0,0 

24   

Merkez ve taşra teşkilatının fiziksel 
altyapısı güçlendirilecek, çalışanların 
iş tatmini ve motivasyonu 
artırılacaktır. 

95.000 0,0 0 0,0 95.000 0,0 

  31 
Kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler 
düzenlenmesi faaliyeti 

95.000 0,0 0 0,0 95.000 0,0 

25   

Bilişim sistemleri ve e-hizmet sunma 
imkanları geliştirilecek, sistemlerin 
güvenliği ve sürekliliği sağlanacak, 
paydaşlarla entegrasyon 
güçlendirilecektir. 

6.250.000 0,1 0 0,0 6.250.000 0,1 

  32 Bilişim Faaliyeti 6.250.000 0,1 0 0,0 6.250.000 0,1 

26   
Hukuki faaliyetlerin niteliği ve 
etkinliği artırılacaktır. 

2.855.000 0,0 0 0,0 2.855.000 0,0 

  33 Eğitim ve Koordinasyon Faaliyeti 2.855.000 0,0 0 0,0 2.855.000 0,0 

27   

Merkezi düzeyde bölgesel kalkınma 
alanında karar alma süreçlerini 
destekleyen kurumsal yapı 
güçlendirilecektir 

3.000.000 0,0 0 0,0 3.000.000 0,0 

  

34 
Nitelikli mekânsal analizler için 
gerekli veri altyapısı kurulacaktır 

1.600.000 0,0 0 0,0 1.600.000 0,0 

35 
Mali Yönetim Yeterliği Denetimleri 
gerçekleştirilecektir. 

400.000 0,0 0 0,0 400.000 0,0 

36 
Teknik raporlar hazırlanacak ve 
basılacaktır. 

1.000.000 0,0 0 0,0 1.000.000 0,0 

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 1.346.287.000 17,3 159.375.000 100,0 1.505.662.000 19,0 

Genel Yönetim Giderleri 1.197.951.000 15,4 0 0,0 1.197.951.000 15,1 

Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar 
Toplamı 

5.240.555.000 67,3 0 0,0 5.240.555.000 66,0 

GENEL TOPLAM 7.784.793.000 100,0 159.375.000 100,0 7.944.168.000 100,0 
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İdare Adı   26 - SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

 

B
Ü

TÇ
E 

KA
YN

A
K

 İH
Tİ

YA
C

I 

Ekonomik Kodlar (I.Düzey) 
FALİYET 

TOPLAMI 

GENEL 
YÖNETİM 
GİDERLERİ 
TOPLAMI 

DİĞER 
İDARELERE 
TRANSFER 
EDİLECEK 

KAYNAKLAR 
TOPLAMI 

GENEL 
TOPLAM 

01 Personel Giderleri 95.392.000 204.263.000  299.655.000 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.852.450 34.221.550  48.074.000 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.463.550 29.031.450  38.495.000 

05 Cari Transferler 932.684.000 72.920.000 3.567.289.000 4.572.893.000 

06 Sermaye Giderleri 36.294.000 40.722.000  77.016.000 

07 Sermaye Transferleri 191.801.000 684.519.000 1.673.266.000 2.549.586.000 

08 Borç verme 66.800.000 132.274.000  199.074.000 

Bütçe Ödeneği Toplamı 1.346.287.000 1.197.951.000 5.240.555.000 7.784.793.000 

B
Ü

TÇ
E 

D
IŞ

I K
A

YN
A

K Döner Sermaye     

Diğer Yurt İçi Kaynaklar     

Yurt Dışı Kaynaklar 159.375.000   159.375.000 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 159.375.000   159.375.000 

Toplam Kaynak İhtiyacı 1.505.662.000 1.197.951.000 5.240.555.000 7.944.168.000 

 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Performans Programı 2019 

 

 151 

 

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO 

  

İdare Adı  26 - SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

 

P.N. PERFORMANS HEDEFİ F.N. FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 

1 

Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerinde Ar-Ge 
faaliyetlerinin geliştirilmesi 
için ekosistemin altyapı, 
yetkinlikler, işbirliği, 
yönetişim, finansman gibi 
konularda gelişmesine 
yönelik tedbirler alınacaktır. 

1 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin 
sayılarının artırılması, bu 
Bölgelerin ve bünyelerinde yer 
alan firmaların niteliklerinin 
yükseltilmesi faaliyeti 

Ar-Ge Teşvikleri Genel 
Müdürlüğü 

2 

Özel sektör Teknoloji 
Geliştirme Bölgelerinde Ar-
Ge faaliyetlerinin 
geliştirilmesi için 
ekosistemin yetkinlik, 
işbirliği, yönetişim, 
finansman gibi konularda 
gelişmesine yönelik tedbirler 
alınacaktır. 

2 
Ar-Ge merkezlerinde istihdam 
edilen personelin artırılması 
faaliyeti 

Ar-Ge Teşvikleri Genel 
Müdürlüğü 

3 
KÜSİP portalının kullanımının 
yaygınlaştırılması faaliyeti 

3 

Teknoloji standartlarının 
gelişimine aktif katılım 
sağlanacak; teknoloji 
üretiminde sertifikasyon ve 
test ihtiyacı tespit edilerek 
uluslararası boyutta 
rekabetçi bir altyapı 
oluşturulacaktır. 

4 
Labs Portalının tasarım ve veri 
girişi faaliyeti 

Ar-Ge Teşvikleri Genel 
Müdürlüğü 
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P.N. PERFORMANS HEDEFİ F.N. FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 

4 

Bilimsel alanlarda ileri 
çalışmaların yapılması ve 
bunların küresel boyutta 
değer üretmesi 
sağlanacaktır. 

5 

Kutup araştırmaları kapsamında 
Antarktika’ya gerçekleştirilen 
sefer sayısı, Geçici Üssün 
kurulması, ikili iş birlikleri 
kapsamında diğer ülkelerin 
üslerine bilim insanlarının 
gönderilmesi, Ulusal Kutup Bilim 
Programı kapsamında yürütülen 
eylemler 

Ar-Ge Teşvikleri Genel 
Müdürlüğü 

5 

Sanayi işletmelerinin genel 
görünüm, verimlilik ve dijital 
olgunlukları 
değerlendirilerek sektör ve 
firma niteliğine göre 
farklılaşan verimlilik ve dijital 
dönüşüm modelleri 
geliştirilmesi ve bu 
modellerin özellikle 
KOBİ'lere uygulanması 
sağlanacaktır. 

6 
Sanayi ve Verimlilik Alanlarının 
Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi 

Sanayi ve Verimlilik 
Genel Müdürlüğü 

6 

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. 

7 
Planlı sanayileşmenin 
geliştirilmesi ve desteklenmesi 
faaliyeti 

Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürlüğü 

7 

Yerli veya yabancı sermayeli 
yeni yatırımların artırılması 
amacıyla yatırım ortamı 
iyileştirilmesine yönelik 
adımlar atılacak ve yatırım 
teşvik sistemi yeni 
yaklaşımlar ile revize 
edilecektir. 

8 

Yatırım teşviklerinin, yatırım 
ortamının ve uluslararası 
doğrudan yatırım mevzuatının 
tanıtımı amacıyla yurtiçinde 
gerçekleştirilen organizasyonlar 
ve bilgilendirme toplantıları ile 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşması 
müzakereleri yapılması 

Teşvik Uygulama ve 
Yabancı Sermaye 
Genel Müdürlüğü 
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P.N. PERFORMANS HEDEFİ F.N. FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 

9 

Teknoloji içeriği yüksek ve 
stratejik nitelikteki yatırımlara 
ivme kazandırılması ve bölgesel 
gelişmişliğin artırılması amacıyla 
mevzuat çalışmaları yapılması ve 
yatırımların teşvik belgesine 
bağlanması 

Teşvik Uygulama ve 
Yabancı Sermaye 
Genel Müdürlüğü 

8 

Ekonomik faaliyetlerin 
bölgeler arasında dengeli 
dağılımı ve bölgelerin içsel 
potansiyellerinin açığa 
çıkarılarak ekonomik değere 
dönüştürülmesi 
sağlanacaktır. 

10 
Bölgesel Girişim Sermayesi 
Uygulaması 

Kalkınma Ajansları 
Genel Müdürlüğü 

9 

Girişimcilik ekosisteminin 
yetenek kapasitesi, işbirliği 
mekanizmaları, katılım 
sermayesi, giriş kolaylığı, 
küresel ekosisteme 
entegrasyon gibi 
bakımlardan bütüncül olarak 
olgunlaşması sağlanacaktır. 

11 
Girişimcilik ekosisteminin 
geliştirilmesi 

Proje Yönetim Ofisi 
(KAGM) 

10 

Teknoloji tedarikçileri ve 
girişimleri, onları talep ile 
buluşturan, pazara 
erişimlerini kolaylaştıran 
uygulamalar ve kamu 
alımlarının kaldıraç olarak 
kullanılmasını sağlayan 
tedbirler ile 
güçlendirilecektir. 

12 

Yenilik, yerlileştirme veya 
teknoloji transferi içeren kamu 
alımlarında Sanayi İşbirliği 
Projelerinin (SİP) uygulanması 

Ar-Ge Teşvikleri Genel 
Müdürlüğü 

11 

Rekabetçi Sektörler 
Programı’yla iş ortamı 
iyileştirilecek, araştırma, 
geliştirme ve yenilik altyapısı 
güçlendirilecek ve sanayinin 
dijital dönüşümüne katkı 
sağlanacaktır. 

13 

Rekabetçi Sektörler Programı 
kapsamında desteklenen projeler 
yoluyla iş ortamının 
iyileştirilmesi, araştırma, 
geliştirme ve yenilik altyapısının 
güçlendirilmesi ve sanayinin 
dijital dönüşümüne katkı 
sağlanması faaliyeti 

Avrupa Birliği ve Dış 
İlişkiler Genel 
Müdürlüğü 



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Performans Programı 2019 

 

 154 

 

P.N. PERFORMANS HEDEFİ F.N. FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 

12 

Sanayi ve teknoloji 
alanlarında AB, uluslararası 
kuruluşlar ve ülkelerle 
işbirlikleri güçlendirilecektir. 

14 

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 faaliyeti.   

Avrupa Birliği ve Dış 
İlişkiler Genel 
Müdürlüğü 

15 

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 
faaliyeti. 

Avrupa Birliği ve Dış 
İlişkiler Genel 
Müdürlüğü 

13 

Açık kaynak yazılım 
ekosistemi geliştirilerek 
yazılımcı sayısının artırılması 
için kaldıraç olarak 
kullanılacaktır. 

16 
Açık kaynak yazılım ekosistemin 
geliştirilmesi 

Proje Yönetim Ofisi 
(KAGM) 

14 

Sanayi ürünlerine ilişkin 
teknik düzenlemelerin 
uyumlaştırılması, uygunluk 
değerlendirme 
kuruluşlarının 
denetimlerinin yapılması, 
belgelendirme 
çalışmalarının etkin bir 
şekilde yürütülmesi ve takip 
edilmesi sağlanacaktır.  

17 
Uyumlaştırma, Denetim ve 
Belgelendirme Faaliyeti 

Sanayi ve Verimlilik 
Genel Müdürlüğü 

15 

Yasal metroloji alanında 
idari ve teknik altyapı 
güçlendirilecek ve kamuoyu 
farkındalığı artırılacaktır. 

18 Eğitim ve koordinasyon faaliyeti  
Metroloji ve 
Standardizasyon 
Genel Müdürlüğü 
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16 

Metroloji, standardizasyon, 
akreditasyon ve uygunluk 
değerlendirmesi alanlarında 
stratejiler belirlenecek, ilgili 
kuruluşlarla iş birliği 
programları geliştirilecek ve 
uluslararası alanda etkinlik 
artırılacaktır. 

19 

Yasal metroloji alanında 
yapılacak olan çalışmalar 
kapsamında düzenlenecek 
toplantı ve etkinlik faaliyetleri 

Metroloji ve 
Standardizasyon 
Genel Müdürlüğü 

17 

Yeni denetim stratejileri ile 
ölçü aletleri ve hazır 
ambalajlı mamullerin teknik 
düzenlemelere uygun olarak 
piyasaya arzı ve doğru ayarlı 
olarak kullanılması 
sağlanacaktır. 

20 
Denetim, Bilgilendirme ve 
Dokümantasyon Faaliyetleri 

Metroloji ve 
Standardizasyon 
Genel Müdürlüğü 

18 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi 
(PGD) alanında yeni 
stratejiler geliştirilecek, 
gözetim ve denetim 
programları hazırlanacak ve 
uygulama sonuçları 
izlenecektir. 

21 

PGD alanında yeni stratejiler 
geliştirerek eylem planları, 
denetim ve gözetim programları 
hazırlama, uygulama ile 
sonuçlarını takip etme faaliyeti 

Sanayi Ürünleri 
Güvenliği ve Denetimi 
Genel Müdürlüğü 

19 

Piyasada güvenli sanayi 
ürünlerinin yer almasına 
yönelik gözetim ve denetim 
faaliyetleri 
gerçekleştirilecektir. 

22 
Piyasa gözetimi ve denetimi 
faaliyetlerinin yapılması ve 
etkinliğinin arttırılması faaliyeti 

Sanayi Ürünleri 
Güvenliği ve Denetimi 
Genel Müdürlüğü 

20 

Rehberlik ve denetim 
faaliyetlerinin niteliği ve 
etkinliği artırılarak, 
bakanlığın kuruluş amacına 
uygun, hesap verebilir ve 
şeffaf olarak yönetilmesine 
katkı sağlanacaktır. 

23 Teftiş ve Denetim Faaliyeti 
Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığı 

21 

İç denetim faaliyetlerinin 
etkinliği artırılarak, Bakanlık 
kaynaklarının ekonomiklik, 
etkililik ve verimlilik 
esaslarına göre 
yönetilmesine katkı 
sağlanacaktır. 

24 İç Denetim Faaliyeti İç Denetim Birimi 
Başkanlığı 

25 Eğitim Faaliyeti 
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P.N. PERFORMANS HEDEFİ F.N. FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 

22 
Stratejik yönetim işleyişi 
güçlendirilecektir. 

26 
Stratejik Plan İzleme ve 
Değerlendirme Faaliyeti 

Strateji Geliştirme 
Başkanlığı 27 

İstatistiki Veri Takip Modülü’nün 
Geliştirilmesi Faaliyeti 

28 
Bütçe Uygulama ve İzleme 
Faaliyeti 

29 İç Kontrol İzleme Faaliyeti 

23 

Kurumsal kültürün 
gelişmesine, teknolojik alt 
yapıya ve stratejik yönetime 
uygun bir insan kaynakları 
yönetimi sağlanacaktır. 

30 Eğitim Faaliyeti 
Personel Dairesi 
Başkanlığı 

24 

Merkez ve taşra teşkilatının 
fiziksel altyapısı 
güçlendirilecek, çalışanların 
iş tatmini ve motivasyonu 
artırılacaktır. 

31 
Kültürel, sosyal ve sportif 
etkinlikler düzenlenmesi faaliyeti 

Destek Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı 

25 

Bilişim sistemleri ve e-
hizmet sunma imkanları 
geliştirilecek, sistemlerin 
güvenliği ve sürekliliği 
sağlanacak, paydaşlarla 
entegrasyon 
güçlendirilecektir. 

32 Bilişim Faaliyeti 
Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı 

26 
Hukuki faaliyetlerin niteliği 
ve etkinliği artırılacaktır. 

33 Eğitim ve Koordinasyon Faaliyeti 
Hukuk Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü 

27 

Merkezi düzeyde bölgesel 
kalkınma alanında karar 
alma süreçlerini destekleyen 
kurumsal yapı 
güçlendirilecektir 

34 
Nitelikli mekânsal analizler için 
gerekli veri altyapısı kurulacaktır 

Kalkınma Ajansları 
Genel Müdürlüğü 

35 
Mali Yönetim Yeterliği 
Denetimleri gerçekleştirilecektir. 

36 
Teknik raporlar hazırlanacak ve 
basılacaktır. 
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