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BAKAN SUNUŞU 

Küresel salgınla mücadele 2021 yılında da ülkelerin öncelikli gündem maddesi olmaya devam etti. 
Salgının dünya ekonomisi ve ticareti üzerindeki etkisi sürerken, küresel iklim değişikliğine yönelik 
düzenlemeler, doğal afetler, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi, yeni finansman modelleri, yenilikçi ve 
yıkıcı teknolojiler ile siber güvenlik kavramları da öne çıkan konu başlıkları olarak gündemdeki yerini 
aldı. Devam eden bu sınamalara karşın, uyguladığımız güçlü sanayi ve teknoloji politikalarımız 
sayesinde Türkiye ekonomisi 2021 yılında da büyümeyi başardı. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz ve yerlileşme alanında özgün bir uygulama 
olan Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, ülkemizin teknolojik yetkinliğini geliştirecek etki gücü yüksek 
projeleri 2021 yılı içerisinde hayata geçirmeye devam ettik. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı 
ile bir ürünün Ar-Ge, Ür-Ge, ticarileşme, seri üretim ve işletme dönemi süreçlerini kapsayacak şekilde 
uçtan uca tüm aşamalarının desteklenmesini sağladık. Yatırımını destekleyeceğimiz ürün sayısını 
artırdık. Sanayimizde topyekûn bir teknolojik dönüşümün gerçekleşmesini hedefliyoruz. 

Teknoloji geliştirme bölgeleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile kümelenme gibi işbirliği 
mekanizmalarıyla Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yaygın ve etkin şekilde gelişmesini sağladık. Ar-Ge ve 
yenilik ekosistemini desteklemeyi sürdüreceğiz. Faaliyette olan Ar-Ge merkezi sayısı ile bu firmalarda 
çalışan Ar-Ge personel sayısında sağlanan artışın yanı sıra 2021 yılı içinde tasarım merkezlerinde 
yürütülen proje sayısında ciddi bir artış sağladık. Diğer taraftan teknoloji geliştirme bölgelerimize 
sağladığımız destekler yıl boyunca devam etti. 

Ülkemizi küresel rekabette öne çıkaracak yol haritalarını paydaşlarımızla iş birliği içinde belirliyoruz. 
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde yer alan en önemli başlıklardan olan girişimcilik ekosisteminin 
etkinliğinin artırılması ve teknoloji tedarikçisi girişimlerin güçlendirilmesi teması altında temel yol 
haritamız olacak Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Eylem Planı’nı hazırladık. Dijital Dönüşüm 
Ofisi ile beraber hazırladığımız Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’ni Bilişim Vadisi’nde düzenlenen törenle 
kamuoyuna tanıttık. Kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesine yönelik etki analizleri 
gerçekleştirdik.  

Sanayi bölgelerinde çevre dostu üretimi teşvik etmeye devam ettik. İlan edilen organize sanayi 
bölgelerinin sayısı ile kredi desteği verilen sanayi sitelerinin sayısını artırdık. Bu bölgelerde ve endüstri 
bölgelerimizde yeni istihdam olanakları sağladık. Organize sanayi bölgelerinin girişimcilik, yenilikçilik ve 
teknoloji alanında Türkiye’nin ekosistemine katkısının artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdik. 
Yasal metroloji kapsamında ölçü aletlerinin denetimini, ürün güvenliği kapsamında ise piyasa gözetim 
ve denetim çalışmalarını sürdürdük. Yatırım teşvik sistemi ile yüksek teknolojiyi ve imalata dayalı 
ihracatı destekleyen programları uygulamaya aldık. Yatırımları teşvik ederken, yerli markamızı 
geliştirerek ülkemizde rekabetçi bir iklim oluşturmayı hedefledik.  

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi hedefleri doğrultusunda uluslararası iş birliklerimizi güçlendirdik.  
Türkiye’nin ve bölgenin en büyük teknoloji etkinliği Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’i 
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirdik. 2023 hedeflerimizden biri olan 81 ilin tamamında 100 
Deneyap Teknoloji Atölyesi kurmak için çalışmalarımıza hız verdik. Ülkemizin geleceğin otomotiv 
sanayisinde elektrikli ve bağlantılı araçların en büyük üretim merkezlerinden biri olması için yeni 
yatırımları hayata geçirdik. Kalkınma Ajanslarımızla bölgelerimizin rekabet güçlerinin artırılması ve 
bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yürüttük. Temel politika 
alanlarımızdan biri olan bölgesel kalkınma anlayışı ile ihracat ve istihdamı odağına alan yenilikçi 
uygulamaları hayata geçirdik. Çalışan ve Üreten Gençler Programını başlattık. 

“Teknoloji Üreten, Güçlü Türkiye” hedefimiz doğrultusunda 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz 
faaliyetlerimizi yansıtan ve performans esaslı program bütçe esaslarına uygun olarak hazırlanan 
“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 yılı Faaliyet Raporu” nun tüm paydaşlarımızı bilgilendirme yönünde 
faydalı olmasını temenni eder, çalışmada emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür ederim. 

Mustafa VARANK 
                                          SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 
“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu”, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu gereğince kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması ilkelerine uygun olarak 

mali saydamlık ve hesap verebilme sorumluluğuyla hazırlanmıştır. 22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans 

Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile Strateji ve Bütçe 

Başkanlığının İnternet sayfasında 26.01.2022 tarihinde yayımlanarak duyurulan “Merkezi Yönetim 

Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Faaliyet Raporlarının Performans Esaslı Program Bütçe 

Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar” doğrultusunda, Raporun performans 

esaslı program bütçe esaslarına uygunluğu sağlanmıştır. 

2021 Yılı Faaliyet Raporu, stratejik plan ve performans programının gerçekleşme sonuçlarını 

içermektedir. Rapor içerisinde yer alan bilgiler 2021 yılı içerisinde yürütülen çalışmalarımızın geniş bir 

özetidir. Faaliyet Raporunun ilk bölümü, Bakanlık misyon ve vizyonunu, teşkilat yapısını, teknoloji ve 

bilişim altyapısını, insan kaynağını ve sunulan hizmetler ile iç kontrol sistemine ilişkin bilgileri 

içermektedir. İzleyen bölümde, temel politika ve öncelikler ile stratejik planda yer alan amaç ve 

hedeflere yer verilmiştir. On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), Orta Vadeli Program (2022-2024), 

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı gibi üst politika belgelerinde Bakanlığımızın üstelenmiş 

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

doğrultusunda hazırlanan ve ülkemizin sanayi ve teknolojide izlemekte olduğu yol haritası olan “2023 

Sanayi ve Teknoloji Stratejisi”nin temel performans göstergeleri Rapor içerisinde yer almıştır.  

Bütçe uygulama sonuçları, temel mali tablolar, bu tablolara ilişkin açıklamalar ile program, alt program 

faaliyet bilgileri, faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgi ve değerlendirmeler, performans sonuçları, stratejik 

plan değerlendirme tabloları Raporda yer alan diğer bilgilerdir. Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin 

değerlendirilmesi bölümünde, orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde durum 

analizi yapılarak kurumsal ihtiyaçlar ortaya konulmuş ve üstünlükler ile gelişime açık yönler tespit 

edilmiştir. Son bölümde ise kamu hizmetlerinin daha kaliteli ve sonuç odaklı sunulmasına yönelik öneri 

ve tedbirler sıralanmıştır. Rapor ile 2021 yılında gerçekleştirilen çalışmalara ait istatistiki bilgiler de 

yayımlanmıştır.  

Üst politika belgelerimiz ile ilgili bölgesel ve sektörel strateji belgeleri ve eylem planlarında yer alan 

temel politikalar ve hedefler doğrultusunda yıl içerisinde hayata geçen faaliyetlerimiz, “Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu” ile ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 
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I.GENEL BİLGİLER 

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

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

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

ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten 

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

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

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

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

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşkilat yapısı düzenlenmiştir. 

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

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

Teknoloji Bakanlığı ile ilgili Türkiye Uzay Ajansı kurulmuştur. 

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

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı 

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

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapılarak Bakanlığımızın görevleri tekrar düzenlenmiş, 

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

oluşturulmuştur. 

 

A. Misyon ve Vizyon 

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

misyon ve vizyonu aşağıda belirtilmiştir.  

Misyon 

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

Vizyon 

“Sanayisi güçlü, teknolojisi milli bir Türkiye” 

 

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

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

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

düzenlenmiştir.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak. 

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

 

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

 

Bakanlığımızın hizmet birimleri aşağıda yer almaktadır. 

a) Sanayi Genel Müdürlüğü 

b) Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü 

c) Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü 

ç) Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü 

d) Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 

e) Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü 

f) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 

 

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

ğ) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

h) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü  

ı) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

i) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

j) Strateji Geliştirme Başkanlığı 

k) İç Denetim Birimi Başkanlığı  

l) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

m) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

n) Özel Kalem Müdürlüğü 

 

İL MÜDÜRLÜKLERİ (TAŞRA TEŞKİLATI) 

İl Müdürlükleri tarafından 81 ilde faaliyetler sürdürülmektedir. 

BAĞLI, İLGİLİ VE KOORDİNE EDİLEN KURULUŞLAR 

Bağlı Kuruluşlar 

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 

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

İlgili Kuruluşlar 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)          

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) 

Koordine Edilen Kuruluşlar 

Kalkınma Ajansları  

Bakanlığımızın hizmet birimlerinin görev ve yetkilerine aşağıda yer verilmiştir. 

 

HİZMET BİRİMLERİ 

Sanayi Genel Müdürlüğü 

Sanayi Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Bilişim ve ileri teknoloji sektörlerinin gelişimi ve rekabet edebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri 
almak, uygulamalar geliştirmek ve yürütmek; bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin sicilini 
tutmak; elektronik haberleşme sektöründe kullanılanlar hariç olmak üzere, bilişim ve ileri teknoloji 
sektörlerinin ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeleri uyumlaştırmak, teknik mevzuatı ve ilgili standart 
listelerini hazırlamak ve uygulamaya koymak, teknik düzenlemesi ve standardı bulunmayan ürünlerin 
denetimine esas olacak özelliklerini tespit etmek veya ettirmek; teknik düzenlemeler kapsamında 
yetkilendirilecek uygunluk değerlendirme kuruluşları ile teknik hizmet kuruluşlarının taşıması gereken 
nitelikleri belirlemek, bu kuruluşları görevlendirmek, gerektiğinde görevlendirmeyi geçici olarak 
durdurmak veya iptal etmek, 

 



 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu 

 
 

15 
 

ı) Bilime dayalı, milli ve özgün ileri teknolojili ürün ve sistemlerin üretimini artırmak amacıyla, bu alanda 
yürütülen faaliyetleri desteklemek ve teşvik etmek; ihtiyaç duyulan altyapıların oluşturulmasına katkı 
sağlamak; desteklere ilişkin usul ve esasları belirlemek, 

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

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

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

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

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

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

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

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

p) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü 

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Verimlilik konusunda belgelendirme yapmak, 

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

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

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

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

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

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

n) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü 

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

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

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

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

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

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

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

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

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

ğ) Organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin yönetimleri ile personeline yönelik eğitim 
organizasyonları düzenlemek, 



 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu 

 
 

19 
 

h) Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerinin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımına ve 
yatırımcı teminine yönelik çalışmalar yapmak, uygulamalarla ilgili olarak diğer ülkelere rehberlik 
yapmak, 

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Teknik mevzuata ve ürün güvenliği denetimine ilişkin verileri toplamak, ürün güvenliği bilgi sistemi 
oluşturmak, verileri değerlendirmek, rapor hazırlamak ve yayımlamak, 
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j) Denetim sırasında alınan numunelerin testlerini yapmak veya yaptırmak, 

k) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 
 

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

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Bakanlığın yurtdışı birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek, 

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü  

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:  

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

b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

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

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

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

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

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

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

g) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

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

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

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

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

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

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

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

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Strateji Geliştirme Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

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

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

İç Denetim Birimi Başkanlığı aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:  

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

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

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,  

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

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

e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak,  

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

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır: 

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

b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, 

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

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

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

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır:  

 



 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu 

 
 

25 
 

 

a) Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul 
ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak, 

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

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

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

d) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Özel Kalem Müdürlüğü 

Özel Kalem Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Bakanın çalışma programını düzenlemek, 

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

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

 

Bakanlığımızın faaliyetlerini yürütürken esas aldığı mevzuat bilgilerine aşağıda yer verilmiştir. 

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

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu  

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu 

4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 

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

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 

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

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

6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun 

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

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu 

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

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu  

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

6245 sayılı Harcırah Kanunu 

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararları ve Genelgeleri 

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

 

C.1. Fiziksel Yapı 

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

Bakanlığımız toplam 51.234 m² alanda hizmet vermektedir.  

Ana Hizmet Binası     : 26.736 m² 

Ek Hizmet Binası    : 24.498 m² 

 

Bakanlığa ait binalar ve bu binalarda görev yapan birimler izleyen kısımda detaylandırılmıştır. 

 
Ana Hizmet Binası 

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

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

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği 

ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Mali Programları Daire Başkanlığı (IPA), Hukuk 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Merkez Saymanlık Müdürlüğü (İdare yönünden Hazine ve Maliye 

Bakanlığına bağlıdır.) bulunmaktadır. 

 
Ek Hizmet Binası 

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Teşvik 

Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, İç Denetim Birimi 

Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bir bölümü, Ankara İl Müdürlüğü, Bakanlığımız 

yemekhanesi, Konferans ve Toplantı Salonları, Gündüz Bakım Evi (Kreş) ile Çalışma ve Araştırma 

Merkezi bulunmaktadır. 

 
İl Müdürlükleri Hizmet Binaları:  

20 İl Müdürlüğü için hizmet binası kiralanmıştır.  Kiralanan hizmet binasının toplam alanı yaklaşık 

10.762 m²’dir. 59 İl Müdürlüğü hizmet binası ise tahsisli olup toplam alanı yaklaşık 33.533 m²’dir. 

Gümüşhane (414 m²) ve Bayburt İl Müdürlüğü binası (465 m²) mülkiyeti Bakanlığa ait olup 879 m² 

alanda hizmet vermektedir. 

 
Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Lojman Bilgileri 

Bakanlığımız Merkez teşkilatı kullanımında muhtelif semtlerde 53 adet lojman bulunmaktadır. 

Bakanlığımız taşra teşkilatı kullanımında ise 4 adet lojman bulunmaktadır. 
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C.2. Teşkilat Yapısı 

 
Şekil 1:  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşkilat Şeması (31.12.2021 tarihi itibarıyla) 
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C.3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı 

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

2021 yılında da devam etmiştir. Haziran ayında yapılan denetimler başarıyla sonuçlanarak belgemizin 

süresi 1 yıl daha uzatılmıştır. Bakanlık sistem odası altyapısında 36 adet fiziksel sunucu ve bu 

sunucuların bazılarının sanallaştırılmasıyla elde edilen 613 adet sanal sunucu (Domain controller, 

uygulama, e-posta, İnternet sayfası, anti virüs, veri tabanı, rapor, yedek, sanallaştırma, portal, yönetim 

sunucuları), network altyapısında 10 adet yedekli çalışan omurga anahtarlar, yük dengeleme cihazları 

mevcuttur. Bunlara ek olarak Merkezde 98 adet, İl Müdürlüklerinde 128 adet olmak üzere 226 adet 

kenar ağ anahtar cihazı bulunmaktadır. Merkez binada 500 Mbps hızında yedekli İnternet altyapısı 

mevcuttur. Söz konusu bant genişliğinden İl Müdürlükleri de faydalanmaktadır. 

Sistem Altyapısı 

Bakanlık merkez binada bulunan 80 adet kablosuz İnternet erişim noktalarından yayın yapılmakta 

misafir kullanıcılar lokal ağa dahil olmadan sms doğrulama kodu ile güvenli İnternet kullanabilmektedir.  

İnternetin güvenilir bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve sistemi saldırılardan korumak amacıyla 

güvenlik sistemleri oluşturulmuştur. Bu sistem için 2 adet yedekli çalışan güvenlik duvarı, 1 adet mail 

güvenlik sistemi, 1 adet DDOS cihazı, 7 adet loglama cihazı bulunmaktadır. Bunların yanında çeşitli 

güvenlik yazılımları da kullanılmaktadır. 

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 İnternete çıkmaktadır. İl 

Müdürlüklerinin İnternet band genişliği personel sayısına göre 10 Mbps ile 30 Mbps arasında 

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

raporlanabilmektedir. 

Telefon Sistemi 

IP tabanlı santral kurulmuş olup Merkez ve taşra teşkilatında toplam 3.802 adet IP Telefon 

bulunmaktadır. Bunların 935 tanesi şehirlerarası, 281 tanesi şehir içi, 98 tanesi milletlerarası aramalara 

açıktır. İşlemleri Bilgi işlem Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. 81 ildeki tüm telefon görüşmeleri 

PRI hatlar aracılığı ile merkezden yapılmaktadır. Bu sayede illerde kullanılan analog hatların iptali 

sağlanmıştır. Merkez ve İl Müdürlüklerinde yeni hizmete giren 444 61 00 numarası ile tüm teşkilata tek 

numara ile erişim imkânı sağlanmıştır. Hizmet tüm Türkiye'de tek numara ile paydaşlarımıza 

sunulmuştur. 

31.12.2021 tarihi itibarıyla Bakanlığımızın Merkez birimleri tarafından elektronik ortamda sunulmakta 

olan ve e-Devlet kapısı üzerinde 5 adet entegre hizmet ve 90 adet kimlik doğrulama hizmeti 

bulunmaktadır. 

Bilgi Sistemleri 

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

tabloda listelenmiştir. Bahse konu yazılımların yaklaşık olarak %90’ın bakım, destek ve geliştirme 

faaliyetleri Bakanlığımız personel kaynakları kullanılarak sürdürülmektedir.  
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Kullanılan Yazılımlar  

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

bilgilerine izleyen Tabloda yer verilmiştir. 

Tablo 1: Bakanlığımızın İhtiyaçlarını Karşılayan Yazılımlar 
 

 

S.N PROGRAM ADI  KULLANIM ALANI/AMACI  

1 

Kalkınma Ajansları 
Yönetim Sistemi 
(KAYS) 

Kalkınma ajanslarının tüm mali, idari ve destek süreçlerinin 
yürütüldüğü bütünleşik, modüler ve merkezi bir yönetim bilgi 
sistemidir. 

2 

Elektronik Teşvik 
Uygulama ve Yabancı 
Sermaye Bilgi Sistemi     
(E-TUYS) 

Yatırımcılara verilen yatırım teşvik belgesine ilişkin tüm iş ve 
süreçlerin yürütülmesini sağlayan sistemdir. 

3 
Araştırma Altyapısı ve 
Laboratuvar 
Uygulaması 

Hizmet alanlarına ve illere göre Ülkemizdeki laboratuvarların test, 
cihaz ve personel altyapılarına göre envanterinin çıkarılması, güncel 
tutulması ve kamuya açık arama motorunda listelenebilmesini 
sağlayan sistemdir. 

4 

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

Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av 
Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun 
kapsamında Bakanlığımızın yetkilendirildiği izin, kayıt ve tescil 
işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi için geliştirilen 
uygulamadır. 

5 
Power BI Rapor 
Uygulaması 

Bakanlığımız yazılım uygulamalarında veya birime ait dijital 
ortamlarda tutulan verilerin dinamik raporlamalarının yapılabildiği 
sistemdir. 

6 
Sanayi Sicil Bilgi 
Sistemi 

Sanayi sicil işlemlerinin yürütülmesi ve dijital belge verilmesi için 
geliştirilen sistemdir. 

7 

İnsan Kaynakları 
Faaliyet ve Raporlama 
Sistemi 

Bakanlığımız Merkez birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşları 
personeline ait verilerin analiz edildiği; insan kaynakları konusunda 
faaliyet raporlarının oluşturulup takip edildiği sistemdir.  

8 
İnsan Kaynakları 
Envanter Sistemi 

Bakanlığımız Merkez birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşları 
personelinin yetkinliklerine yönelik envanter sistemidir.  

9 
Mekansal Yönetim ve 
Dijitalleştirme Proje 
(MEYDİP) 

OSB ve EB’lerin iş süreçlerinin coğrafi bilgi sistemi altyapısında 
sürdürülmesini sağlayan sistemdir.  

10 Teknoağ 
TGB’ler ile Ar-Ge ve tasarım merkezleri bünyesinde yer alan 
firmalara ilişkin işlemlerin yürütüldüğü web ara yüzüdür. 

11 
Sınav İlan ve Aday 
Başvuru Sistemi 

Bakanlık personel alım süreçlerinde kullanılan aday başvuru ve 
değerlendirme sistemidir.  
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12 

Kalkınma Ajansları 
Personel Özlük 
Otomasyonu 

Kalkınma ajansları personel bilgilerinin takip edilip raporlamalarının 
yapıldığı sistemdir. 

13 

Kalkınma Ajansları 
Sınav İlan ve Aday 
Başvuru Sistemi 

Kalkınma ajansları personel alım süreçlerinde kullanılan aday 
başvuru ve değerlendirme sistemidir. 

14 
ASTAK (Asansör Takip 
Sistemi) 

Asansör bilgilerinin tek bir yerde toplanmasını ve A Tipi Muayene 
kuruluşları tarafından yapılan denetimlerin takibini sağlayan, web 
servis ve web uygulama olarak çalışan uygulamadır. 

15 
PGD Mobil ve Web 
Uygulaması 

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

16 

Onaylanmış 
Kuruluşlar Bilgi 
Sistemi (ONTEK) 

Onaylanmış Kuruluşların başvurularının alınmasını, 
değerlendirilmesini, izlenmesini ve denetlenmesini sağlayan 
sistemdir. 

17 D8Coop.com 
D8 ülkelerinin, özellikle sanayi firmalarının işbirliği projelerine imza 
atmalarını kolaylaştırmayı hedefleyen portal uygulamasıdır. 

18 
Personel Özlük 
Otomasyonu 

Bakanlığımız personel bilgilerinin takip edilip raporlamalarının 
yapıldığı sistemdir. 

19 BİLTEK Web Portalı 
Ar-Ge ve tasarım merkezleri, TGB’lere ilişkin iş ve işlemler ile teşvik 
programlarına ilişkin süreçlerin yürütüldüğü sistemdir. 

20 
Yemekhane Tabldot 
Uygulaması 

Yemekhane muhasebe işlemleri stok takip süreçlerinin 
yönetilmesini sağlayan uygulamadır. 

21 Sema Sistemi 
Bakanlık iç ağında ve sunucularında çalışan dosya paylaşım 
sistemidir. 

22 
Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi 
(EBYS) Programı 

Bakanlığımız birimlerine gelen evrakların takip edildiği, Bakanlığımız 
birimlerinden yazışmaların yapıldığı, resmi yazışma iş süreçlerinin 
yönetildiği sistemdir. 

23 Araç Talep Sistemi Araç taleplerinin takibini sağlayan uygulamadır. 

24 Hamle Uygulaması 

Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli, katma değeri 
yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz 
ürünlerin üretiminin artırılmasını ve bu çerçevede yeni üretim imkân 
ve kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılması hedeflenerek geliştirilen 
uygulama ile programlara yönelik başvurular alınmaktadır. 

25 

Yatırım Ortamını 
İyileştirme 
Koordinasyon Kurulu 
Uygulaması 

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 
çalışmalarının ve bilgilerinin yer aldığı uygulama sayfasıdır. 
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26 

Türkiye’de Kentsel ve 
Kırsal Yerleşim 
Sistemleri Araştırması 
(YER-SİS) Projesi Karar 
Destek Sistemi 

Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER-SİS) Projesi 
kapsamında yersis.gov.tr İnternet adresinden erişim sağlanan bir 
karar destek sistemidir. (www.yersis.gov.tr) 
 

27 
Kalkınma Kütüphanesi 
 

Kalkınma ajanslarının kuruluşundan günümüze yaptığı çeşitli plan, 
program, analiz vb. çalışmalara tek platformdan erişim imkânı veren 
bir uygulamadır. (www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr) 

28 
Yatırıma Destek 
 

Yatırımcılara destek olma ve rehberlik etme misyonu çerçevesinde; 
yatırımcıların teşvik robotuna, devlet desteklerine ilişkin bilgilere, 
yatırımcı sözlüğüne, illerin ve bölgelerin öne çıkan yatırım 
konularındaki ön fizibilite raporlarına ve yatırımlara ilişkin soru ve 
cevaplara tek bir platformdan ulaşılmasını sağlayan uygulamadır. 
(www.yatirimadestek.gov.tr) 

29 
Kalkınma Ajansları 
İnternet Sitesi 
 

Kalkınma ajansları tarafından bölgelerinde yürütülen program ve 
projelere ilişkin olarak kamuoyunu tek portal üzerinden 
bilgilendirmek üzere tüm kalkınma ajanslarına ait İnternet sayfasıdır. 
(www.ka.gov.tr) 

 
 
 
 
Büro Araç ve Gereçleri 
Kullanılan büro araç ve gereç sayıları aşağıda yer almaktadır.  
 
Tablo 2: Kullanılan Büro Araç ve Gereçleri (31.12.2021 tarihi itibarıyla) 
 

 
Cinsi  Merkez Taşra Toplam 
Bilgisayar  1.859 2.326 4.185 
Dizüstü Bilgisayar  977 1.356 2.333 
Tablet Bilgisayar  506 637 1.143 
Yazıcı  545 1.123 1.668 
Tarayıcı  100 353 453 
Faks Cihazı  12 71 83 
Projektör  23 48 71 
Fotokopi Makinesi  19 106 125 
Sabit Telefon  2.573 2.641 5.214 
Cep Telefonu  66 199 265 
Telsiz  47 2 49 
Kesintisiz Güç Kaynağı 22 107 129 

 
 

 

 

http://www.yersis.gov.tr/
http://www.yersis.gov.tr/
http://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/
http://www.yatirimadestek.gov.tr/
http://www.ka.gov.tr/
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C.4. İnsan Kaynakları  

Tablo 3: Bakanlığımızda İstihdam Edilen Personel Unvan ve Sayıları (Merkez) 
 

 

Unvan 2019 Yılı 2020 Yılı 
2021 Yılı  

(31.12.2021 tarihi itibarıyla) 

Bakan Yardımcısı 3    3   3 

Genel Müdür 7 9   11 

Rehberlik ve Teftiş Başkanı 1 1   1 

Strateji Geliştirme Başkanı 1 1   1 

Genel Müdür Yardımcısı 3 12   17 

Bakan Müşaviri 1 3   6 

Müşavir (Ş) 4 4    5 

Bakanlık Müşaviri - 3 3 

Özel Kalem Müdürü   -   - - 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri   -   - 1 

Müstakil Daire Başkanı 2 - 1 

Daire Başkanı 52 60 70 

Başmüfettiş 19 19 26 

Müfettiş 42 41 33 

Müfettiş Yardımcısı 2 9 8 

Başkontrolör 1 1 1 

AB Uzmanı 32 28 25 

Sanayi ve Teknoloji Uzmanı 408 401 410 

Sanayi ve Teknoloji Uzman 
Yardımcısı 

92 117 118 

İç Denetçi 12 11 12 

Mali Hizmetler Uzmanı 20 20 20 

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 1 1 1 

Hukuk Müşaviri 6 5 8 

Avukat 7 8 5 

Şube Müdürü 118 110 132 

Mühendis 229 230 205 

Sözleşmeli Bilişim Personeli 9 8 8 
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4/B Sözleşmeli Personel 
(Sözleşmeli Mühendis + 
Sözleşmeli Destek Personeli + 
Sözleşmeli İdari Büro Görevlisi + 
Sözleşmeli İdari Destek Görevlisi) 

 
 

10 

 
 

12 

 
 

13 

İdari Hizmet Sözleşmeli 1 1 1 

Sözleşmeli Personel (506/933) 11 11 11 

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

147 143 140 

Diğer Unvanlar 582 546 502 

Toplam 1.823 1.818 1.798 

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

Unvan 2019 Yılı 2020 Yılı 
2021 Yılı (31.12.2021 

tarihi itibarıyla) 

İl Müdürü 49 57 81 

Araştırmacı 65 53 44 

Avukat 7 10 10 

Şube Müdürü 149 141 141 

Mühendis 475 482 500 

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

 
 

114 

 
 

130 

 
 

123 

İdari Hizmet Sözleşmeli 1 1 1 

Sürekli İşçi (4-D Sürekli İşçi 

+ Sürekli İşçi (Ş)) 
117 119 118 

Diğer Unvanlar 1.091 1.063 1.040 

Toplam 2.068 2.056 2.058 
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Tablo 5: Bakanlığımız Personelinin Unvan ve Sayıları (Yurtdışı) 
 

Unvan 2019 Yılı 2020 Yılı 
2021 Yılı 

(31.12.2021 tarihi İtibarıyla) 

Sanayi ve Teknoloji Müşaviri 
 

0 
 

0 
 

1 

Toplam 
 

0 
 

0 
 

1 

 
 
Tablo 6: Hizmet Sınıflarına Göre Personel Sayıları 
 

Hizmet Sınıfları Görev Yeri 2019 2020 
2021 (31.12.2021 
tarihi itibarıyla) 

Genel İdare Hizmetleri 
Merkez 1.235 1.232 1.231 

Taşra 799 778 765 

Yardımcı Hizmetler 
Merkez 36 38 34 

Taşra 110 110 111 

Sağlık Hizmetleri 
Merkez 9 6 6 

Taşra - - - 

Teknik Hizmetler Sınıfı 
Merkez 358 359 349 

Taşra 920 908 930 

Avukatlık Hizmetleri 

Merkez 7 8 5 

Taşra 7 10 10 

    

Sözleşmeli Bilişim 

Personeli 

                 Merkez      9    8 8 

Taşra       -      - - 

4/B Sözleşmeli 

Personel 

Merkez 10 12 13 

Taşra 114 130 123 

İdari Hizmet 

Sözleşmeli 

Merkez 1 1 1 

Taşra 1 1 1 

Sözleşmeli 

Personel 

(506/933) 

Merkez 11 11 11 

Taşra - - - 

Merkez 147 143 140 
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Sürekli İşçi (4-D 

Sürekli İşçi +  

Sürekli İşçi (Ş)) 

Taşra        117            119   118 

Toplam  

MERKEZ   1.823      1.818 1.798 

YURTDIŞI - - 1 

TAŞRA   2.068     2.056 2.058 

Genel Toplam  3.891   3.874 3.857 

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

Eğitim Durumu Merkez Taşra Yurtdışı  Toplam 

İlkokul 37 73  110 

Ortaokul 43 66  
109 

Lise 217 448  
665 

Ön Lisans 76 278  
354 

Lisans  1.006 1.068  2.074 

Yüksek Lisans 366 118 1 
485 

Doktora 53 7  
60 

Toplam  
1.798 

 
2.058 

 
1 

 
3.857 

 

 

Tablo 8: Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Yaş Grubu Dağılımı 

 
 
 
 
 

Yaş Aralığı Merkez Taşra Yurtdışı Toplam 
18-30 189 220  409 

31-40 584 594  1.178 

41-50 532 651 1 1.184 

51-60 420 488  908 

61-65 73 105  178 

Toplam 1.798 2.058 1 3.857 
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C.5. Sunulan Hizmetler  

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

ve teknolojinin uygulanması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesini sağlamak amacıyla Bakanlığımızca 

sunulan hizmetlere kısaca aşağıda yer verilmiştir. 

 

Tablo 9: Faaliyet Alanları ve Ürün/Hizmet Listesi 
 

Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler 

A- Sanayi 

Faaliyetleri  

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

 

 

B-Milli Teknoloji  

Faaliyetleri 

 

 

 

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

geliştirmek amacıyla yürütülen program ve projeler 

2.Dijital dönüşüm konularında bireysel yetkinlikler ile toplumsal bilinç ve 

kültürün geliştirilmesine yönelik faaliyetler 

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

bu alanlarda çalışan insan kaynağının geliştirilmesi, işgücünün dönüşümü, dijital 

dönüşüm gibi konularda üretilen strateji ve politikalar 

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

uygulanan destek ve teşvik programları 

5.Dijital dönüşüm ekosisteminin gelişmesine yönelik bulunulan katkı, uygulanan 

destek ve teşvik programları ile yürütülen program ve projeler 

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

teşvik programları ile yürütülen program ve projeler 

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

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

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik alınan tedbirler, uygulanan destek 

ve teşvikler ile yürütülen program ve projeler 

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

hizmetlerine erişim ve kullanım imkânlarının geliştirilmesine yönelik oluşturulan 

stratejiler ve yürütülen program ve projeler 

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

insan kaynağının yetiştirilmesine, mesleklerin ve istihdam piyasasının 

dönüşümüne dair yürütülen program ve projeler 

 

 

C-Stratejik 

Araştırmalar ve 

Verimlilik 

Faaliyetleri 

 

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

uygulama planları gibi esaslarını belirlemek 

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

ekonomi eğilimleri, dijital dönüşüm ve bunların Türkiye ekonomisine etki 

analizleri 

3.Bakanlığın görev alanlarına giren konularda derlenmiş bilgi ve istatistikler 

üzerinde yapılan araştırma ve analizler 

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

temelli yönetim yaklaşımları 

5.Sektörel analizler ve verimlilik araştırmaları 

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

danışmanlık faaliyetleri ve belgelendirme  

7.Sanayi ve teknoloji sektörlerinde hazırlanan yol haritaları 

Ç- Ar-Ge 

Teşvikleri 

Faaliyetleri 

1.Teknoloji Geliştirme Bölgelerine yönelik hizmetleri   

2.Ar-Ge ve tasarım merkezlerine yönelik hizmetler   

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

sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler ile geliştirilen 

işbirlikleri kapsamında yürütülen program ve projeler  

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

teknoloji odaklı işbirliği mekanizmalarında desteklenen teknolojik araştırma, 

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

ilgili yapılan düzenlemeler, bunların sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi 

D- Sanayi 

Bölgeleri 

Faaliyetleri 

1.Organize Sanayi Bölgelerine yönelik hizmetler 

2.Sanayi Sitelerine yönelik hizmetler 

3.Endüstri Bölgelerine yönelik hizmetler 

4.Yatırım alanlarının belirlenmesine yönelik hizmetler 



 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu 

 
 

41 
 

Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler 

E-Metroloji ve 

Sanayi Ürünleri 

Güvenliği 

Faaliyetleri 

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

uygulanan politikalar 

2.Yasal metroloji ve hazır ambalajlama alanında hazırlanan teknik düzenlemeler 

ve uygulamalar ile bu alanda yapılan piyasa gözetimi ve denetimi 

3.Yasal metroloji kapsamına alınacak veya kapsamdan çıkartılacak ölçü 

aletlerinin belirlenmesi, oluşturulan teknik ve idari altyapı 

4.Ulusal ölçüm standartlarının oluşturulması, muhafazası, dağıtımı ve 

kullanımına ilişkin belirlenen esaslar 

5. Yasal metroloji alanında laboratuvar kurulması hizmetleri 

6.Endüstriyel metroloji alanında teknik düzenlemelerin hazırlanması hizmeti 

7.Ürün güvenliği ve denetimi politikalarının ve sanayi ürünlerinin denetimine 

yönelik hazırlanan stratejiler, geliştirilen uygulama sonuçları 

8.Piyasa gözetimi ve denetimi hizmetleri 

9.Üreticilere yönelik bilgilendirme ve rehberlik hizmetleri 

10.Tüketici bilinçlendirme hizmetleri 

 

F-Teşvik 

Uygulama 

ve Yabancı 

Sermaye 

Faaliyetleri 

 

1.Ülkemizde gerçekleştirilecek yatırımların artırılmasına ilişkin politika ve 

program geliştirilmesi ve bu çerçevede yatırım teşvik mevzuatı ile doğrudan 

yabancı yatırım mevzuatının hazırlanması 

2.Yatırım teşvik belgesi işlemleri 

3.Teşvik uygulamaları kapsamında desteklerin uygulanması işlemleri 

4.Uluslararası doğrudan yatırımlara ilişkin hizmetler 

5.Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşmaların 

müzakerelerinin yürütülmesi ve anlaşmaların imzalanması 

6.Yatırım ortamının iyileştirilmesi hizmetleri 

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

yürütülmesi 

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

hizmeti 

G- Kalkınma 

Ajansları 

Koordinasyon 

Faaliyetleri 

1.Bölgesel gelişme alanında geliştirilen politikalar  

2.Kalkınma Ajanslarının genel koordinasyon faaliyetleri 

3.Bölge planlarının hazırlık sürecinin yönetilmesi 

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

5.İllerin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksi 

6.İlçelerin Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksi 

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

koordinasyon, raporlama ve işbirliklerini yürütmek 

8.Kalkınma Ajanslarının faaliyet alanını düzenleyen mevzuatın geliştirilmesi ve 

güncellenmesi faaliyetleri 
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Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler 

9.Bakanlıklar ile Kalkınma Ajansları arasında koordinasyonun sağlanması 

10.Kalkınma Ajanslarının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi 

11.Bölgesel Girişim Sermayesi Uygulamasının geliştirilmesi 

12.Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminin yürütülmesi 

13.Cazibe Merkezleri Destekleme Programının yönetilmesi ve koordinasyonu 

14.Üreten Şehirler Programı ile ilgili hazırlık çalışmalarının yürütülmesi 

15.Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının yönetilmesi ve koordinasyonu 

16.Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının yılı sermaye transferleri ödeneklerinin 

kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin hazırlanan usul ve esaslar 

17.Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının faaliyet alanını düzenleyen mevzuatın 

güncellenmesi faaliyetleri 

18.Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Eylem Planlarına ilişkin belirlenen usul 

ve esaslar 

 

H- AB ve Dış 

İlişkiler 

Faaliyetleri 

1.AB’ye katılım müzakereleri kapsamında yürütülen hizmetler 

2.Uluslararası kuruluşlar ve ikili ilişkiler kapsamında yürütülen hizmetler 

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

yürütülen hizmetler 

4.Protokol ve tercüme çalışmaları ile Bakanlık faaliyetlerinin tanıtımına yönelik 

hizmetler  

 

 
 
 

C.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

Kamu gelir, gider varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, 

varlıkların kötüye kullanılması ve israfının önlenmesi ayrıca her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük 

ve yolsuzluğun önlenmesi amacıyla 5018 sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile kamu 

idarelerinde iç kontrol sisteminin kurulması hükme bağlanmıştır. 

Bakanlığımızda iç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması, geliştirilmesi ve izlenmesi çalışmaları 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde; Üst Yöneticinin gözetiminde, 

Strateji Geliştirme Başkanlığının danışmanlık ve koordinatörlüğünde, harcama birimlerinin katılımı ve 

İç Denetim Birimi Başkanlığının önerileri doğrultusunda yürütülmektedir. 

Üst Yöneticinin onayı ile bu zamana kadar 6 adet “Kamu İç Kontrol Standartlarına (KİKS) Uyum Eylem 

Planı” hazırlanmış ve yürütülmüştür. Birimlerden gelen KİKS Uyum Eylem Planı 6’şar aylık gerçekleşme 

sonuçları Strateji Geliştirme Başkanlığınca konsolide edilerek İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme 

Kurulu’na sunulmuş ve üst yöneticinin onayı alındıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığına 

gönderilmiştir. 
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Öte yandan, Bakanlığımız Merkez birimlerinin yeni teşkilat yapısına geçiş sürecinin tamamlanarak iç 

kontrole ilişkin gerekli görevlendirmelerin yapılabilmesi ve bu görevlendirmeler neticesinde yeni Eylem 

Planının daha etkin ve verimli bir şekilde hazırlanabilmesi amacıyla “2019-2020 Dönemi Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” revize edilerek uygulama takvimi 

24.11.2020 tarihli makam oluru ile 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

2021 yılı içerisinde, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında bulunan eylemlere 

ilişkin aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir: 

2020 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin eylem planı gerçekleşme sonuçları ile 2021 yılı Ocak-Haziran 

dönemine ilişkin eylem planı gerçekleşme sonuçları gerek Merkez Birimleri gerekse İl Müdürlükleri 

tarafından gönderilmiş ve konsolide edilmiştir. 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin eylem planı 

gerçekleşme sonuçları 26.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda İç Kontrol İzleme ve 

Yönlendirme Kuruluna iletilmiştir. Kurul tarafından iletilen görüş ve değerlendirmeler neticesinde son 

şekli verilen izleme raporları üst yönetime sunularak Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) İç Kontrol Modülü uygulamaya alınmıştır. Merkez Birimlerinde personelin 

görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev tanım formlarının sisteme 

girilmesi, onaylanması ve bunun sistem aracılığı ile ilgilisine bildirilmesi; bu forma bağlı fonksiyonel 

teşkilat şemalarının ve görev dağılım çizelgelerinin oluşturulması sağlanmıştır. Diğer yandan Merkez 

Birimlerin alt süreç tanım formları ve iş akış şemalarının güncellenerek Yönetim Bilgi Sistemi iç kontrol 

modülüne girilmesi ve onaylanması sağlanmıştır. 

Merkez Birimlerde ve İl Müdürlüklerinde operasyonel riskler yılda en az bir kez gözden geçirilerek yeni 

risk ve kontrol faaliyetleri yönünden güncellenmektedir. Birimlerden alınan raporlar doğrultusunda 

Bakanlığımız Konsolide Risk Raporu hazırlanarak İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu’na 

sunulmuştur. 

Ön Mali Kontrol İşlemleri 

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ön Mali Kontrol 

İşlemleri Yönergesi ile Bütçe, Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi ön mali kontrol, bütçe, 

kesin hesap ve raporlama işlemlerine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçler ile bunlarla ilgili raporlama 

faaliyetlerinin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsayacak şekilde 

düzenlenmiştir. Bakanlığımız Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi gereğince; ön mali kontrol görevi, 

yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca yerine 

getirilmektedir.  

Bu kapsamda, Bakanlığın mali karar ve işlemleri, harcama birimleri tarafından Bakanlığın bütçesi, bütçe 

tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 

ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilmiştir. 

Buna göre; 

• Kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanması 

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

evrakı ve sözleşme tasarıları 

• Ödenek gönderme belgeleri 

• Ödenek aktarma işlemleri 

• Kadro dağılım cetvelleri 
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• Seyahat kartı listeleri 

• Seyyar görev tazminatı cetvelleri 

• Geçici işçi pozisyonları 

• Yan ödeme cetvelleri 

• Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri 

• Yurt dışı kira katkıları 

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

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

kontrole tabi tutulmaktadır. 

Bakanlığımız Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi doğrultusunda harcama birimlerinin, 11 adet taahhüt 

evrakı ve sözleşme tasarısı, 1 adet yan ödeme cetveli vizesi, 1 adet sözleşmeli personel sayı ve 

sözleşmeleri, 16 adet yurtdışı görev yollukları, 41 adet ödenek aktarma işleminin ön mali kontrolü 

gerçekleştirilmiştir. Harcama birimlerine mali konular ile yönetmelik taslaklarına ilişkin olarak 64 adet 

görüş bildirilmiştir. 

 

II. AMAÇLAR VE HEDEFLER 

 

A. Temel Politika ve Öncelikler 

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI (2019-2023) 

Bakanlığımızın On Birinci Kalkınma Planında sorumlu olduğu politika paragraflarına izleyen tabloda yer 

verilmiştir. 

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

İlgili 

Bölüm/Referans 

Sorumlu Olunan Politika 

Numaraları 

İlgili Bölüm/Referans 

 
 
 
 
 

2.1. İSTİKRARLI VE 
GÜÇLÜ EKONOMI 

 

2.1. İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi 177  

2.1.1. Makroekonomik Politika 
Çerçevesi 

189, 190, 206, 207, 208 

2.1.3. Ödemeler Dengesi 233.1, 233.4 

2.1.6. Maliye Politikası 261.1, 261.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Rekabetçi Üretim ve 

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

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

2.2.1.1.2. Yüksek Kurumsal 

Kapasite 

309.1, 309.3, 309.5, 309.6, 309.9, 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  
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2.2. REKABETÇİ 
ÜRETIM VE 
VERIMLILIK 

 

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  

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, 351.4, 352.1, 353.2  

2.2.1.2. Öncelikli Sektörler  
2.2.1.2.1. Kimya 

360.1, 360.2, 360.5, 361.1, 361.2  

2.2.1.2.3. Elektronik 369.1, 369.2, 371.2 

2.2.1.2.4. Makine-Elektrikli 

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

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, 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,  

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, 452.3, 452.4  

2.2.3.4. Fikri Mülkiyet  
Hakları 

 
456.8, 457.1, 457.2, 461.3  

 

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

2.2.3.12. Yönetim  
Danışmanlığı 

534.1, 535.1  

2.4. YAŞANABİLİR 
ŞEHİRLER, 

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ÇEVRE 

2.4.1. Bölgesel Gelişme 
669.1, 669.2, 669.3, 669.5, 670.1, 670.2, 
 670.3, 671.1, 672.1 
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ORTA VADELİ PROGRAM (2022-2024)  

MAKROEKONOMİK HEDEFLER VE POLİTİKALAR 

Büyüme Politika ve Tedbirleri 

1. Makroekonomik istikrar, düzenleyici çerçeve ve iş ortamı güçlendirilerek sanayi sektöründe teknoloji 

seviyesi yüksek sabit sermaye yatırımları ve doğrudan yabancı yatırımlar özendirilecektir. 

2.Yatırım teşvik sisteminde sadeleşme sürecine devam edilecek; yenilikçi ve katma değerli üretime 

yönelen, öz sermaye ağırlıklı gerçekleştirilen, küresel değer zincirinin bir parçası olan ve bölgesel 

kümelenme öncelikleriyle uyumlu yatırımlara münhasıran destek sağlanacaktır. 

3.KOBİ'ler başta olmak üzere firmaların modern teknolojiler ve iş modelleriyle çalışma kapasiteleri 

geliştirilecek, verimlilikleri artırılacak, bölgesinde veya sektöründe rekabetçi olan ve hızlı büyüyen 

KOBİ'lerin kurumsal gelişim projeleri önceliklendirilecek, salgın sonrası dönemdeki yeni düzene 

uyumlarını hızlandırmak için KOBİ'lerin dijital dönüşüm projeleri desteklenecektir. 

4.Hazine taşınmazlarının tahsis süreçlerine ilişkin gerekli yasal ve idari prosedürler tamamlanarak 

yatırımcıların kullanımına sunulacak, bölgesel koşullar göz önünde bulundurularak belirlenecek 

sektörlerde yatırım teşvik uygulamalarının değerlendirilmesine ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik 

politikalar hayata geçirilecektir. 

5.Sanayileşme İcra Komitesi tarafından yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferi içeren kamu alımları ve 

politikaları yoluyla Ar-Ge'den ticarileşmeye kadar uçtan uca tüm süreci kapsayacak özel modeller 

geliştirilerek, öncelikli sektörlerde kritik bileşenler başta olmak üzere üretimdeki yerli katkı oranı 

artırılacaktır. 

6.Fikri mülkiyet varlıklarının değerlemesine dönük çalışmalar hızlandırılacak, değerlenmiş ve patent 

gibi gayri maddi varlıkların şirket bilançolarına ve ülke ekonomisine katkısı artırılacak, üniversitelerde, 

araştırma kurumlarında ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye 

etkin bir şekilde aktarılması sağlanacaktır. 

7.Başta yükselen ve yıkıcı teknolojiler olmak üzere yeni açılacak çağrılar ile Teknoloji Odaklı Sanayi 

Hamlesi Programının uygulanmasına etkin şekilde devam edilecek, desteklenmekte olan projeler için 

yenilikçi finansman modelleri geliştirilecektir. 

8.Çığır açıcı teknolojilere yönelik yeni Ar-Ge projeleri başlatılacak, kuantum, yapay zekâ, biyoteknoloji, 

genetik, yeni nesil nükleer enerji gibi alanlarda öncül araştırmalar desteklenecektir. 

9.Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin niteliği artırılarak Ar-Ge ve yenilik kapasitesi güçlendirilecek, 

teknolojik standartların belirlendiği yurtdışı komitelerde özel sektörün daha fazla temsil edilmesi teşvik 

edilecektir. 

10.Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği, büyük ölçekli yerli ve yabancı yatırımların yer alacağı, etkin 

yönetişim modeline sahip yeni nesil endüstri ve teknoloji bölgeleri kurulacaktır. 

11.Yüksek katma değerli üretimin canlandırılması ve ihracatı destekleme amacıyla yeni pazarlara 

erişimi kolaylaştıracak ana ulaştırma ve lojistik koridorları geliştirilecek ve iyileştirilecektir. 
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12.Türkiye'deki mevcut yatırımcılar ile düzenli aralıklarla «yatırım ortamı değerlendirme anketleri» 

gerçekleştirilerek yatırım ortamına ilişkin sorunlar ilk elden tespit edilecek ve yatırımcıların önerileri 

alınacaktır. 

13.Düşük teknolojili ürünlerin yoğun olduğu sektörlerde kalite, tasarım ve markalaşmayı sağlayacak 

politikalar izlenerek ihracatın katma değeri artırılacaktır. 

Yeşil Dönüşüm Politika ve Tedbirleri 

1.Sanayi, ticaret, ulaştırma, çevre ve enerji alanlarında yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomiye geçişi 

destekleyici yeni yaklaşımlar, dış finansman imkânları da dikkate alınarak destek ve kredi teşvik 

mekanizmaları çerçevesinde hayata geçirilecek; başta geri dönüşüm teknolojileri olmak üzere verimlilik 

artıran ve sera gazı emisyon artışını sınırlamayı hedefleyen yatırımlar desteklenerek uluslararası ticaret 

alanında iklim değişikliği politikalarıyla uyumlu şekilde ihracatın rekabet gücü artırılacaktır. 

2.Yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla Ar-Ge çalışmaları desteklenerek yeşil üretim için gerekli 

teknolojiler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. 

3.Yeşil OSB ile yeşil endüstri bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir 

sanayi ve döngüsel ekonomi alanları oluşturulmasına hız verilecektir. 

4.Finansal sektörün düzenleyici çerçevesi sanayinin yeşil dönüşümünü kolaylaştıracak şekilde 

geliştirilecektir. 

5.Çevreye duyarlı yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu rehber 

hazırlanarak yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecektir. 

6.Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla enerji ve üretim kaynaklarını 

verimli bir şekilde kullanan, çevre dostu üretime yönelik yatırımlar desteklenecektir. 

7.Sıfır atık uygulamaları hane halkını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak ve üretimin kritik 

alanlarındaki ihtiyacın dışında kalan atık ithalatının azaltılmasına yönelik tedbirler alınacaktır 

İstihdam Politika ve Tedbirleri 

1. İstihdam teşviklerine ilişkin etki değerlendirmesi yapılarak teşviklerin sade ve etkin bir yapıya 

kavuşturulması, makroekonomik hedefler ve bütçe ile uyumu sağlanacaktır. 

2.Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanları başta olmak üzere geleceğin işlerine yönelik farkındalık 

geliştirilecek, bu alanların bölgesel ve sektörel dönüşümünde mevcut istihdam durumu, yeni istihdam 

olanakları ve becerilere yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

3.Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek için yenilikçi eğitim sektör işbirlikleri artırılarak mesleki 

eğitim programlarının aynı zamanda dijital ekonominin değişen gereklerine cevap verecek şekilde 

uyumlaştırılması sağlanacaktır. 

4.Öğrencilere yönelik staj ve diğer yetenek yönetimi faaliyetleri yaygınlaştırılacak; mesleki rehberlik 

desteklenecek, öğrencilerin iş hayatına geçiş öncesi kariyer farkındalıkları kariyer merkezleri ile 

güçlendirilerek reel sektörün talep ettiği temel becerileri ve yetkinlikleri artırılacaktır. 
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5.Hayat boyu öğrenme programlarının çeşitliliği artırılacak, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile koordineli 

olarak meslek standartları belirlenerek kazanımların ulusal ve uluslararası alanda geçerli olacak şekilde 

belgelendirilmesi ile bireylerin niteliklerinin artırılması sağlanacaktır. 

6.Reel sektörün ihtiyaç duyduğu kalfa ve usta talebini karşılamak üzere "Mesleki Eğitim Merkezleri" 

güçlendirilecek, yaygınlaştırılacak ve örgün eğitim, yaygın eğitim, tamamlama eğitimi ve serbest 

öğrenme yoluyla edinilen kazanımların belgelendirilmesi sağlanacaktır. 

7.Ülkenin beşerî sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla okullar arası başarı farkları azaltılarak ve okul 

öncesi eğitim yaygınlaştırılarak eğitimde fırsat eşitliği artırılacak, temel eğitim güçlendirilecek, tüm 

kademe ve sınıf seviyelerinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerini iyileştirecek eğitimler 

çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır. 

8.Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin üretken duruma getirilmesi ve sürdürülebilir gelir 

elde edebilmelerine yönelik çalışmalar yapılacak ve bu amaçla aktif işgücü programları etkin bir 

biçimde kullanılacaktır. 

9.Reel sektöre yönelik beceri temelli bir iş analiz yöntemi geliştirilerek mesleklerin beceri envanterleri 

çıkarılacak ve eşleştirme sistemi beceriler özelinde geliştirilecektir. 

10.Girişimcilik eğitimlerinin aktif işgücü programları içindeki payı artırılacak, girişimcilere yönelik 

danışmanlık hizmetleri dijital imkânlardan da faydalanılarak geliştirilecektir. 

11.Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hayata geçirilecektir. 

12.Kadınlar, gençler ve engelliler gibi özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına girişlerini ve 

kalıcı olmalarını hedefleyen iş Kulübü Programları yaygınlaştırılacaktır. 

13.Kadınların, ekonomik hayata etkin katılımını teminen, iş kurma ve geliştirme süreçlerinin 

kolaylaştırılması, e-ticaret platformlarında daha fazla yer almalarının teşvik edilmesi ve kadın 

kooperatifçiliği güçlendirilerek destekleyici hizmetlerin sunulması ile kadınlarda finansal okuryazarlığın 

geliştirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülecektir. 

14.İş ve aile yaşamını uyumlaştırmak ve işgücüne katılımı teşvik etmek amacıyla kaliteli, ekonomik ve 

kolay erişilebilir çocuk, engelli ve yaşlı bakım imkânları yaygınlaştırılacaktır. 

15.İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışma hayatında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayacak düzeyde 

güncellenerek rehberler ve yeni teknolojiler aracılığı ile her büyüklükteki işyerine uygulanabilirliği 

sağlanacaktır. 

Fiyat İstikrarı Politika ve Tedbirleri 

1.Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi amacıyla enflasyon hedeflemesi uygulamasına devam 

edilecektir. Bu doğrultuda, Merkez Bankası tarafından para politikası araçları enflasyon görünümüne 

göre fiyat istikrarı hedefi gözetilerek kullanılacaktır. 

2.Fiyat İstikrarı Komitesi, arz yönlü ve yapısal sorun alanlarına odaklanacak ve uygulanacak politikaların 

koordinasyonunu sağlayarak etkinliğini artıracaktır. 
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3.Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar, ilgili yılın enflasyon tahminiyle uyumlu olarak belirlenerek 

enflasyon ataleti azaltılacaktır. 

4.Enerji piyasaları başta olmak üzere şeffaflık ve rekabet odaklı uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. 

5.Piyasada sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamak amacıyla başta gıda fiyatlarına yönelik Erken Uyarı 

Sistemi olmak üzere büyük veri ve veri analiz sistemleri oluşturularak etkin bir şekilde kullanılacaktır. 

6.Gıda arz güvenliğini sağlayarak fiyat istikrarını korumak amacıyla, tarım arazilerinin korunması ve 

etkin kullanımı çalışmalarına devam edilecek, ekilebilir ve sulanabilir alanların artırılması için yatırımlar 

artırılarak sürdürülecek, tohum, gübre, yem, ilaç ve mazot gibi girdi maliyetlerinin yanı sıra finansman 

yükünü hafifletici, teknoloji odaklı dönüşümü sağlayıcı programlar uygulamaya konulacaktır. 

7.Gıda ürünlerinin tarladan sofraya soğuk zincir sistemiyle güvenli bir biçimde, en az fireyle ve makul 

fiyatlarla ulaşmasını sağlamak amacıyla bütüncül bir yaklaşımla hal ve kooperatifçilikte iyileştirmeler 

yapılarak dağıtımın kayıtlı ve en az lojistik maliyetli olmasına yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 

8.Tarımsal üretim planlamasına katkı sağlanması, üretimde öngörülebilirliğin artırılması, fiyat 

dalgalanmalarının önüne geçilmesi, çiftçinin ürettiği ürünü değer fiyattan satabilmesi, sanayinin ihtiyaç 

duyduğu kalitede ürünü tedarik edebilmesi için tarım-sanayi entegrasyonunu sağlamaya yönelik çiftçi 

ve sanayicinin yazılı akite olan güvenini artıracak sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştirilecektir. 

Ödemeler Dengesi Politika ve Tedbirleri 

1.Başta Gümrük Birliği olmak üzere mevcut Tercihli Ticaret Anlaşmalarının ve Serbest Ticaret 

Anlaşmalarının hizmet ticareti ve dijital ticareti de kapsayacak şekilde güncellenmesi ve kapsamlarının 

genişletilmesi suretiyle ticaret ortaklarımızla ekonomik ve ticari ilişkiler derinleştirilecektir. 

2.Öncelikli sektörlere yönelik ticari ve ekonomik ilişkilerimiz, "Girişimci ve İnsani Dış Politikamız" 

çerçevesinde derinleştirilip çeşitlendirilecek; Afrika ve Latin Amerika'ya yönelik ortaklık ve açılım 

politikalarımız ile "Yeniden Asya" girişimimiz somut hedefler doğrultusunda hayata geçirilmeye devam 

edilecektir. 

3.Mal ve hizmet ihracatımızın menzilini arttırma, ülkemize coğrafi olarak uzak ihracat potansiyeli 

yüksek ülkelerle ticaretimizi geliştirme hedefine yönelik olarak "Uzak Ülkeler Stratejisi" hayata 

geçirilecektir. 

4.Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, iş dünyası ve finansman unsurlarını temel alan bütüncül 

yaklaşımımız sürdürülecek, bölgesel ve çok taraflı işbirliği platformlarından en etkin şekilde istifade 

edilerek ticari bağlarımız çeşitlendirilecektir. 

5.KOBİ'lerin, kadın ve genç girişimcilerin ihracatını artırmaya yönelik özel programlar uygulanacaktır. 

6.ihracat yükünün daha hızlı ve kaliteli lojistik sunumuyla hedef pazarlara ulaştırılmasını teminen 

ihracat odaklı izinli gönderici sistemi yaygınlaştırılacaktır. 
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7.Başta e-ihracat olmak üzere hizmet ihracatına yönelik destekler etkinleştirilecek ve yeni destek 

mekanizmaları geliştirilecektir. 

8.Yurt Dışı Lojistik Merkezler üzerinden ihracatçıların potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına 

erişimi hızlandırılacaktır. 

9.Aralıklı olarak ihracat yapan firmaların ihracatta sürekliliğini sağlamaya yönelik makine öğrenmesi ve 

davranış bilimlerini temel alan çalışmalar yürütülecektir. 

10.Ülkemizin hizmet ihracatı potansiyelinden azami seviyede faydalanılması amacıyla çok taraflı ve ikili 

anlaşmalar yoluyla uluslararası işbirliği imkânları artırılacaktır. 

11.Serbest bölgelere yüksek teknoloji içeren yatırımlar çekilerek ülkemizin rekabet gücü artırılacaktır. 

12.Türk Eximbank fonlama imkânları, dış ticaret dengemizin geliştirilmesini sağlayacak yatırım 

projelerinin finansmanında ve başta KOBİ'ler olmak üzere firmaların ihracat finansmanı ihtiyaçlarını 

karşılamakta kullanılacaktır. Bu amaca uygun olarak Türk Eximbank, uluslararası en iyi uygulamalar 

dikkate alınarak yeniden yapılandırılacaktır. 

13.Ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası firmaların Ar-Ge ve Tasarım Merkezi yatırımları 

özendirilecektir. 

14.Petrol ve doğal gaz kaynağı aramaları hızlandırılarak sürdürülecektir. 

15.Ülkemizdeki endüstriyel ve metalik maden cevherlerinin katma değeri yüksek ara ve uç ürünlere 

dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır. 

16.Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılacak, endüstriyel işletmelerin enerji 

verimliliklerinin artırılması desteklenecektir. 

17.Hedef Pazar ülkelerin seçilmiş şehirlerinden konaklama kapasitesinin yüksek olduğu turistik 

bölgelerimize doğrudan tarifeli uçuş seferlerinin artırılması ve sürdürülmesine yönelik uluslararası 

havayolu şirketleri ve tur operatörleri ile birlikte tanıtım ve pazarlama faaliyetinde bulunulacaktır. 

18.Turizmin 12 aya ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması amacıyla farklı turizm ürünlerini aynı anda sunan 

ve bütüncül olarak planlanmış turizm alanları oluşturularak nitelikli yatak kapasitesi artırılacaktır. 

19.Değişen tüketici eğilimleriyle teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi 

amacıyla sağlık, gastronomi, festival, kültür, eko-turizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet turizmi gibi 

alternatif turizm ürünleri belirlenecek, talebin yüksek olduğu pazar ülkeler tespit edilerek tanıtım 

faaliyetleri yürütülecektir. 

20.Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünün artırılması ve imajının güçlendirilmesi için kamu ve kültür 

diplomasisi faaliyetleri yoğunlaştırılacak, ülkemizin üçüncü ülkelerle ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve 

ülkemiz hak ve menfaatlerinin azami ölçüde gözetilmesini teminen ticaret diplomasisi araçları ile 

bölgesel ve çok taraflı işbirliği platformları etkin bir şekilde kullanılacaktır. 
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Finansal İstikrar Politika ve Tedbirleri 

1.Teknolojik imkân ve araçlar, nitelikli insan kaynağıyla birleştirilerek finansal sektörün boyutuna, 

karmaşıklığına ve gelişimine uygun "denetleyici teknolojiler" odaklı yeni denetim uygulama ve 

metodolojileri hayata geçirilecektir. 

2.Basel Komitesinin 2023 yılı başında uygulamaya koymayı planladığı "Basel III Final" düzenlemesi başta 

olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli mutabakatlar sağlanarak, banka ve banka dışı mali 

sektörün uluslararası düzenlemelere uyum sağlaması ve bu kapsamda ülke tercihlerine uygun hazırlık 

yapılabilmesi için gerekli mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilecektir. 

3.Katılım finans düzenlemelerinin hayata geçirilmesi ve banka dışı mali kuruluşların faaliyetlerine 

yönelik yasal altyapı geliştirilerek, bu sektörlerdeki kuruluşların finansal sistemdeki paylarının 

artırılması için gereken çalışmalar yapılacaktır. 

4.Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum kapsamında, yeşil bankacılık uygulamalarının geliştirilmesi için 

strateji oluşturma, kurumsal yapılanma, risk yönetimi, raporlama ve kamuoyuna açıklama alanlarında 

rehberler hazırlanacaktır. 

5.Katılım finans sektöründeki sürdürülebilirlik ve sosyal finans faaliyetlerinin stratejik planlaması ve 

uygulaması sağlanacaktır. 

6.Ülke içinde finansal alanda kullanılan teknoloji ekosisteminin geliştirilmesini ve finans sektöründe 

dünyada dijitalleşmede öncü ülkeler arasında olmasını destekleyecek şekilde bilgi sistemlerine ilişkin 

mevzuatın güncellenmesine devam edilecektir. 

7.Türkiye'deki finans ekosistemine destek hizmeti veren kritik finansal teknoloji firmalarının denetim 

kapsamına alınarak üçüncü taraflardan kaynaklanan risklerin en aza indirilmesi ve yerli ve milli ürün ve 

hizmetlerin kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

8.Yatırım taahhütlü avans kredileri yerli üretime ve yeşil yatırımlara dönük yeni bir çerçeveye 

oturtulacaktır. 

9.Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları ilgili 

paydaşlarla finansal teknoloji ve dijital kanallar da dâhil edilerek güncellenecektir. 

10.İç borçlanmada sabit getirili ve TL cinsi enstrümanlara ağırlık verilerek döviz cinsi borçlanmanın payı 

azaltılacaktır. 

11.Yakın izleme ve donuk alacak grubunda yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilebilmesine yönelik 

mevzuat değişikliği tamamlanarak bilanço dışına aktarma imkânı sağlanacaktır. 

12.Dijital paranın teknolojik, ekonomik ve hukuki yapıları çalışmalarının sonuçları da değerlendirilerek 

Dijital Lira Araştırma Geliştirme Projesi birinci faz pilot bulguları doğrultusunda, daha yaygın ve geniş 

katılımlı ileri aşama pilot testlere devam edilecektir. 

13.Tahvil Garanti Fonu oluşturulacak ve bu suretle reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçları 

kolaylaştırılacaktır. 



 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu 

 
 

52 
 

14.Ödemeler alanında faaliyet gösteren Fintek kuruluşlarının Merkez Bankasınca işletilen ödeme 

sistemlerine ve kamusal nitelikteki veri tabanlarına erişimi sağlanacaktır. 

15.İstanbuI Finans Merkezinin Fintek alanında küresel merkez olmasını güçlendirecek şekilde ödemeler 

alanında düzenleyici deney alanı kurulacaktır. 

16.Fintek girişimlerinin desteklenmesi için İstanbul Finans Merkezinde Finans ve Teknoloji Üssü 

kurulacaktır. 

Kamu Maliyesi Politika ve Tedbirleri 

1.Program döneminde, mali disipline kararlılıkla devam edilerek kaynakların verimli kullanılması 

sağlanacak ve belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişiklikler hayata geçirilecek, kamu 

kesimi borçlanma gereği ve kamu borç stokunun GSYH'ya oranı düşürülecek ve maliye politikasının 

sürdürülebilirliği güçlendirilecektir. 

2.Kamu harcama politikasının çok yıllı bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde, belirlenen politika öncelikleri 

ve kamu idarelerine tahsis edilen ödenek tavanları doğrultusunda yürütülmesi esas olacaktır. 

3.Harcama gözden geçirmelerine devam edilecek, harcama programlarının etkinliği artırılacak ve 

harcamalar kontrol altında tutulacaktır. Kamu hizmetleri, bütçe imkânları içinde kalınarak ayrılan 

kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine 

getirilecektir. 

4.Harcama önceliği geliştirme konusunda toplumun beklentilerine daha fazla odaklanan, kamu 

kaynakları ile kamu hizmetleri arasındaki bağı güçlendiren, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıran ve 

2021 yılı bütçesiyle birlikte hayata geçirilen performans esaslı program bütçe sistemi, paydaşlardan 

alınan geri dönüşler doğrultusunda geliştirilecek, çıktı ve sonuç odaklı bütçeleme yaklaşımlarının 

yaygınlaşması sağlanacaktır. 

5.Özel hesap uygulamalarının hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılması, bu 

kriterleri karşılamayan uygulamaların kademeli olarak kaldırılması, döner sermaye işletmelerinin 

aşamalı şekilde merkezi yönetim bütçesine dâhil edilerek bütçe hakkının genişletilmesi sağlanacaktır. 

6.Kamu gelir politikaları kamu harcamaları için ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanması, ekonomik 

kalkınma ve sosyal adaletin desteklenmesi, ekonominin uluslararası düzeyde rekabet gücünün 

artırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, yurtiçi tasarruflara katkı sağlanması ve fiyat istikrarının 

kalıcı olarak tesis edilmesi hedefleri doğrultusunda yürütülecektir. 

7.Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergilemede 

adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde verginin tabana yayılması ve gönüllü 

uyumun artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir. 

8.Vergisel teşvikler ile istisna ve muafiyetlerin etkinlik prensibi gözetilerek gözden geçirilmesi 

çalışmaları sürdürülecektir. 
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9.Vergi mevzuatının güncel gereksinimleri karşılayan, anlaşılır, kolay uygulanabilir ve sade bir yapıya 

kavuşturulması hedefi çerçevesinde temel vergi kanunlarının gözden geçirilmesi çalışmalarına devam 

edilecektir. 

10.Dijital ekonominin sağlıklı ve tam olarak kavranması ve vergilendirilmesine yönelik çalışmalara 

devam edilecektir. 

11.Kamu gelirlerine yönelik tahsilat performansı artırılacak, vergi denetiminde risk odaklı ve uzaktan 

denetim sistemleri uygulamaya alınacaktır. 

12.Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kapsamlı bir program uygulamaya konulacaktır. 

13.Kamu mâliyesine yönelik uygulama sonuçlarının şeffaf ve ayrıntılı bir şekilde paylaşılmasına yönelik 

çalışmalar kapsamında daha detaylı ve açıklayıcı vergi istatistikleri düzenli olarak kamuoyuyla 

paylaşılacaktır. 

14.KİT'ler; makroekonomik, sektörel ve sosyal politikaların yanı sıra içinde bulundukları piyasa şartlarını 

dikkate alarak kamu mâliyesine en az yük getirecek şekilde faaliyetlerini sürdürecektir. 

15.Sosyal yardımlarda mükerrerliklerin engellenmesi, kamu kaynaklarında etkinliğin sağlanması 

amacıyla sosyal yardım verilerinin tamamı Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine entegre edilecek, 

sosyal yardımlarda bütüncül yapı güçlendirilecektir. 

16.Sosyal güvenlik sisteminde aktüeryal dengeyi bozucu uygulamalardan kaçınılacak, sistemin mali 

sürdürülebilirliği güçlendirilecektir. 

17.Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin, gereksiz kullanımı önlemek üzere, ilaç, tıbbi 

cihaz ve tedavi harcamaları daha akılcı hale getirilecektir. 

18.Sağlık hizmet sunucularının davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek, risk analizi 

ve veri madenciliği alanlarında yazılım, donanım ve eğitim altyapısı güçlendirilecektir. 

19.Sağlık hizmetlerinin geri ödemelerinde "Risk Paylaşım Modeli"ni destekleyen proje çalışmalarına 

başlanacak ve kaynak kullanımında klinik kalitenin de değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

20.Devlet Malzeme Ofisi ile birlikte Sağlık Market Uygulamasının kapsamı genişletilerek ilaç ve medikal 

malzeme tedarik zinciri daha da güçlendirilecektir. 

21.Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadele edilerek prim tabanı genişletilecektir. 

22.Taşıt bazlı masraf yönetim modeli başta olmak üzere Kamu Filo Yönetim Sisteminin uygulama 

modelleri kamu idarelerine yaygınlaştırılmaya devam edilecektir. 

23.Mükellef hizmetlerinin geliştirilmesi ve mükellef hizmetleri yönetiminin etkin, güncel ve hızlı bir 

şekilde merkezi olarak yönetilebilmesi için yeni nesil iletişim kanalları kullanılarak mükelleflere sürekli 

hizmet sunumu yapılması sağlanacaktır. 
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2021 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMI 

Bakanlığımızın 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında sorumlu olduğu tedbir ve faaliyet 

bilgilerine izleyen tabloda yer verilmiştir. Programın izleme ve raporlama faaliyetleri Cumhurbaşkanlığı 

Plan Program İzleme ve Değerlendirme Sistemi (CPPİDS) üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 11: 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı  
 

Tedbir No Tedbir Faaliyet 

 
297.2. 

 
Sanayileşme İcra Kurulu, Plan kapsamında öncelikli 
sektörlere ilişkin belirlenen hedeflere ulaşmak için:  
• Sanayileşme politikalarına ilişkin ortak stratejilerin 
geliştirilmesi,  
• İlgili kamu kurumları arasında eşgüdümün ve 
koordinasyonun sağlanması,  
• Sanayi stratejilerine ilişkin uygulamaların izlenmesi,  
• Kamu alımlarına ilişkin özel modeller geliştirmek dâhil 
yerli üretimin artırılması amacıyla esas ve usullerin 
belirlenmesi,  
• Kamu idarelerinin belirlenen modellere uygun olarak 
ortak alım yapmak dâhil farklı yöntemleri 
uygulamalarının sağlanması konularında görevli ve 
yetkili olacaktır. Belirlenen görevlerin yerine getirilmesi 
için gerekli bütçe kaynaklarının oluşturulması ve bu 
kaynakların İcra Kurulu kararları ile etkin ve verimli bir 
şekilde kullanılması sağlanacaktır. 

 

 
1.Sanayileşme İcra Komitesi 
sekretaryası kapsamında, İlgili 
kurumlarla iş birliği halinde Komitenin 
öncelikli olarak ele alacağı konular 
belirlenecek ve Komite yıllık gündem 
önerileri oluşturacaktır. 
2.Sanayileşme İcra Komitesinin yıllık 
gündemine bağlı olarak belirlenecek 
kurumlarda Sanayileşme 
Koordinasyon birimlerinin 
oluşturulması sağlanacaktır. 

302.1. 

 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde girişim 
sermayesi kaynağı (fonların fonu) oluşturulacaktır. 

 
1.Teknoloji ve İnovasyon Fonu 
kapsamında yapılacak yatırım süreçleri 
takip edilecektir. 

302.3. 

 
Teknoloji tabanlı girişimlere yönelik girişim sermayesi 
fonları güçlendirilecektir. 

 
1.Birinci çağrı kapsamındaki fonların 
yatırım süreçleri izlenecektir. 

302.5. 

 
Kalkınma ajansları tarafından bölgesel potansiyelleri 
hayata geçirebilecek, büyüme potansiyeli taşıyan 
şirketlere sermaye katkısı yapılarak bölgelerin 
gelişmesine ve rekabet güçlerinin yükseltilmesine katkı 
sağlayacak bölgesel girişim sermayesi uygulaması pilot 
olarak belirlenecek illerde başlatılacak ve bölge 
planlarında belirlenen önceliklerle uyumlu olarak 
yürütülecektir. 
 

 
1.Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından 
finansman imkânı kısıtlı, yenilikçi ve 
rekabet gücü yüksek olan girişimlere 
kaynak sağlamak üzere yatırım 
yapılacaktır.  
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303.1. 

 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteklerinden 
imalat sanayiine ayrılan pay kademeli olarak yüzde 75’e, 
öncelikli imalat sanayii sektörlerine ayrılan pay ise yüzde 
50’ye çıkarılacaktır. Destekler yalınlaştırılacak, hibe 
yerine faizsiz, uzun vadeli, geri ödemeli destek 
modellerine kademeli olarak geçilecektir. 

 
1.İmalat sanayi ve orta yüksek, yüksek 
teknolojili imalat sanayi sektörlerine 
yönelik olarak KOSGEB desteklerindeki 
önceliklendirme sürdürülecektir. 
2. Proje teklif çağrılarında On Birinci 
Kalkınma Planında yer alan sektörlere 
öncelik tanınacaktır. 
 

303.2. 

 
Yatırım teşvik sistemi kapsamında, öncelikli sektörlerde 
belirlenecek ürünlerin üretimine yönelik bankalar 
tarafından kullandırılan yatırım kredilerinde ilave destek 
sağlanacaktır. 

1.Bölgesel ve stratejik yatırımlar için 
faiz desteği ve istihdam destekleri 
avantajlı oran ve sürelerde 
uygulanacaktır. 
2.Proje Bazlı Teşvik Sistemi 
uygulamalarına devam edilecektir. 

309.3. 
KOBİ’lerin verimliliğini artırmak ve dijital dönüşümlerine 
katkı sağlamak amacıyla Model Fabrika (KOBİ Yetkinlik 
Merkezi) Danışmanlık Destek Programı uygulanacaktır. 

1.Faaliyete geçen Model Fabrika ve 
Yenilik Merkezleri organizasyonları 
kapsamında KOBİ'ler desteklenecektir.  

309.10. 

 
 
 
 
Teknopark yönetici şirketlerinin, teknoparklarda yer alan 
şirketlerin ve teknoloji transfer ofislerinin kurumsal 
kapasiteleri artırılacaktır. 

1.Tüm Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerinin katılım sağladığı 
Koordinasyon toplantılarında kapasite 
geliştirmeye yönelik çalışmalara 
devam edilecek, görece olgun 
teknoparklar ile diğer teknoparklar 
arasında tecrübe paylaşımları tesis 
edilecek, bina destekleri 2021 yılında 
da sağlanacak, Ar-Ge Merkezleri ile 
Teknopark firmalarının işbirlikleri 
geliştirilerek Teknopark firmalarına 
destek olunacaktır. 

311.1. 

 
 
 
 
 
 
 
İmalat sanayiine ilişkin veriye dayalı analiz ve planların 
yapılması, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin düzenli 
izlenmesi amacıyla, sektör ve firma düzeyinde toplanacak 
verilerin kapsamı, toplanma yöntemi ve analizine ilişkin 
“Ulusal Sanayi Veri Master Planı” hazırlanacaktır. 

1.Girişimci Bilgi Sistemi (GBS) 
kapsamında Ulusal Sanayi Veri Planı 
hazırlanarak yayımlanacaktır.  
2.Sanayi Sicil Bilgi Sistemi kamu ve özel 
sektörün öncelikleri doğrultusunda 
geliştirilecek, sisteme diğer 
kurumlardan entegre edilebilecek 
verilere ilişkin kurumlar arası iş birliği 
ve protokol çalışmalarına devam 
edilecektir. 
3.Girişimci Bilgi Sistemi (GBS) 
kapsamında imalat sanayi firmalarına 
yönelik olarak veriye dayalı analizler 
yapılacaktır. 
4.İmalat Sanayiine ilişkin veriye dayalı 
analiz kapsamında; Türkiye İmalat 
Sanayiinin 2015-2019 Dönemi Analizi 
ve Sektörel Peformans Gelişimi kitabı 
ile 81 ili için hazırlanmakta olan İl 
Sanayi Durum Raporu revize edilerek 
her yıl düzenli olarak yayımlanacaktır. 



 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu 

 
 

56 
 

311.5. 

 
 
 
 
 
İmalat sanayiinin mevcut ve önümüzdeki dönem üretim 
yapısında tedariki gerekli ve kritik görülen 
hammaddelerin belirlenmesi ve bunların arz güvenliğini 
sağlayacak politikaların uygulanması amacıyla ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları ile STK’ların katılımlarıyla bir 
yönetişim mekanizması kurulacaktır. 

1.İmalat sanayiinin ihtiyaçları 
doğrultusunda hammadde tedarikine 
ilişkin uzun dönemli planlama ve takip 
faaliyetlerinin kurumlar arası 
koordinasyon ile gerçekleştirilmesini 
sağlamak üzere usul ve esaslar 
belirlenecektir. Bu çerçevede İmalat 
sanayiinin ihtiyaçları doğrultusunda 
hammadde tedarikine ilişkin uzun 
dönemli planlama ve takip 
faaliyetlerinin kurumlar arası 
koordinasyon ile gerçekleştirilmesini 
sağlamak üzere gerekli mevzuat 
düzenlemesi yapılacak ve bir 
planlama, takip ve koordinasyon 
mekanizması oluşturulacaktır. 

312.1. 

 
Verimlilik Gelişim Haritaları oluşturulacaktır. 

1.Verimlilik Gelişim Haritası Projesi 
çerçevesinde güncelleme yapılarak 
firmalardan veri toplanacak ve veriler 
analiz edilerek raporlanacaktır. 

313.2. 

 
 
 
 
İmalat sanayi sektörlerine yönelik teknik düzenlemeler 
ve standartlara uygun üretim yapma konusunda 
bilinçlendirme ve rehberlik çalışmaları yürütülecektir. 

1.Yerli üreticilerimize ve 
ithalatçılarımıza mevzuatın 
gerektirdiği yükümlülükler ve piyasaya 
arz ettikleri ürünlerin tüketici 
güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde 
tasarlanması ve üretilmesi konusunda 
ilgili paydaşlarla iş birliği içerisinde 
bilgilendirme amaçlı toplantılar ve 
firma ziyaretleri yapılmaya devam 
edilecektir. 

313.4. 

 
Standardizasyon alanında yürütülen çalışmalara 
paydaşların etkin katılımını sağlamak amacıyla teknik 
altyapı oluşturulacaktır. 

1.Online Standardizasyon Platformu 
Projesi kapsamında standardizasyon 
uygulamasının geliştirme sürecinde 
yazılım kodlama aşaması 
tamamlanacaktır. 

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. 

 
1.Risk analizi temelli ve istatistiksel 
metotlara dayalı denetim modeli 
oluşturulacak ve buna ilişkin idari 
düzenleme tamamlanacaktır. 

313.14. 

 
 
Endüstriyel Metroloji alanı düzenlenecektir. 

 
1.Endüstriyel Metroloji alanının 
düzenlenmesine ilişkin altyapı 
çalışmalarına başlanacaktır. 
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319.1. 

 
Programların etkinliğinin analiz edilmesi amacıyla 
değerlendirme ve etki analizi çalışmaları 
gerçekleştirilecek, yapılan etki analizleri düzenli olarak 
Sanayileşme İcra Kuruluna sunulacaktır. 

 
1.Teşvik Uygulama ve Yabancı 
Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 
uygulanan teşvik uygulama 
politikalarının etki değerlendirmesi 
yapılacaktır.  

320.1. 

 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 
öncelikli sektörlerde desteklenecek ürünler stratejik 
öncelik, teknolojik gelişmişlik seviyesi, gelecek 
potansiyeli, teknolojik gelişime etki seviyesi, cari açığa 
etkisi, teknik yeterlilik ve yetkinlik, yerli üretim kriterleri 
çerçevesinde belirlenerek ilan edilecektir. 

 
1.Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı etkinliği artırılarak 
yaygınlaştırılacaktır. 

320.2. 

 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı uçtan uca bir 
destek mekanizması şeklinde hayata geçirilecektir. 
Program kapsamında, Ar-Ge ve yatırım destekleri ile 
vergi teşvikleri tek pencere üzerinden sağlanacaktır. 
Yatırımların sürdürülebilir yüksek katma değer 
üretmesini temin etmek amacıyla, işletme dönemine dair 
finansman paketleri, ihracat destekleri gibi tamamlayıcı 
unsurlar da Program kapsamına dâhil edilecektir. 

 
1.Program kapsamında desteklenen 
firmalara yönelik işletme döneminde 
ihracat desteklerinin sağlanabilmesine 
ilişkin analiz çalışmaları yapılacaktır. 

322.2. 

 
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 iş birliği ve entegrasyonu artırılacaktır. 

 
1.On altı OSB (On üç OSB Projesi ve üç 
Ergene Havzası OSB Projesi) ve beş KSS 
projesi kredi mekanizmasıyla 
desteklenerek yatırımcıların hizmetine 
sunulacaktır.  

322.4. 

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

 
1.Kamu yatırım desteği ve AB fonları 
ile İzmir ve Adana illerinde Yenilik 
Merkezleri kurulacaktır. 

322.5. 

 
 
KOBİ’lerin verimlilik dönüşümünün sağlanması için 
OSB’lerde Verimlilik Destek Programı uygulanacaktır. 

 
1.Faaliyete geçen Model Fabrika ve 
Yenilik Merkezleri aracılığıyla 
OSB'lerdeki firmaları da içerecek 
şekilde KOBİ'lerin verimlilik dönüşümü 
desteklenecektir.  

322.9. 

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

 
1.Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) 
politika uygulamalarının etki 
değerlendirmesi yapılacaktır. 
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322.11. 

 
 
Öncelikli sektörler ve dijitalleşme alanlarındaki yenilikçi 
girişimcilere yönelik hedef ve performans odaklı teknoloji 
geliştirme merkezleri kurulacaktır. 

 
1.TEKMER Programı’na ilişkin 
bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. 
2.Başvuruların kontrolü ve yerinde 
incelenmesi işlemleri yürütülecektir. 
3.Kabul edilen başvurulara yönelik 
destekleme süreçleri yürütülecektir. 
 

322.18. 

 
 
 
 
Yeni sanayi alanlarının üretimine hız kazandırılacaktır. 

1.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 
sanayi alanlarının önceden 
belirlenmesi, uygun alanların 
lekelenmesi için görüşmelere hız 
verilecektir. 
2. Belediyeler ile istişarelere ağırlık 
verilecektir. 
3.Organize sanayi bölgelerinin 
belediyelere katkı sağlamasına yönelik 
düzenleme yapılacaktır. 

322.19. 

 
 
 
 
 
 
Sanayinin daha çevre dostu olması; yeşil bir sanayi 
ekosistemine dönüşümü için çalışmalar yapılacaktır. 

 
1.Şehir içinde kalmış sanayi sitelerinin 
dönüşümüne yönelik çalışmalara 
devam edilecektir.  
2.Geri dönüşüm sanayi bölgeleri 
kurularak, atık ayrıştırma ve yeniden 
sanayiye kazandırılması 
hızlandırılacaktır. 
3.Arıtma tesisi yatırımlarının 
desteklenmesine devam edilecektir. 
4.Yerel yönetimlerin atık toplama 
konusunda daha etkin çalışması için 
görüşmeler yapılacaktır. 
 

322.20. 
 
Kalkınmada görece geri kalmış yörelerde sanayinin 
gelişimi desteklenecektir. 

1.Organize sanayi bölgeleri içinde 
üretime hazır üst yapıların inşası için 
destek sağlanacaktır.  

323.1. 

 
İmalat ve ihracat odağı niteliğindeki şehirlerin orta-
yüksek teknolojili ürünlerde değer zincirlerinin daha üst 
aşamalarına çıkması ve küresel değer zincirleriyle 
bütünleşmesi için kurumsallaşma, pazarlama, yenilik ve 
ulaşım altyapılarını desteklemek ve bu şehirlerde yaşam 
kalitesini yükselterek nitelikli işgücü istihdamını artırmak 
üzere “Üreten Şehirler Programı” geliştirilecektir. 

1.Program kapsamına alınan büyüme 
odağı niteliğindeki illerde programın 
yürütülmesine ilişkin Usul ve Esaslar 
hazırlanacaktır.  
2.Program çerçevesinde 
desteklenmesi uygun görülen projeler 
için kalkınma ajansları vasıtasıyla 
destek sağlanacaktır. 

326.7. 

 
İllerin ve bölgelerin öne çıkan yatırım fizibiliteleri 
Kalkınma Ajanslarının da katkısı alınarak belirlenecek ve 
bu yatırımların hayata geçirilmesi için Cumhurbaşkanlığı 
Yatırım Ofisi ile iş birliği içinde yatırımcılara tanıtımı 
yapılacaktır. 

1.Hazırlanan fizibilitelerin yurtiçi ve 
yurtdışı tanıtımına yönelik faaliyetler 
gerçekleştirilecektir.  
2.İllerin ve bölgelerin öne çıkan yatırım 
fizibilitelerinin Kalkınma Ajanslarının 
katkısıyla hazırlanmasına devam 
edilecektir. 
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327.1. 

 
Proje bazlı teşvik sisteminde ülkemize ilk defa gelen, 
stratejik ürünlerin üretimini amaçlayan, küresel değer 
zincirine entegrasyon sağlayan, teknolojik seviyeyi ve 
ihracat kapasitemizi artıran yatırımlara öncelik verilmesi 
sağlanacaktır. 
 
 

 
1.Proje Bazlı Teşvik Sistemi 
uygulamasına ilişkin çalışmalara 
devam edilecektir. 

341.1. 

 
 
Sanayide kullanılan verimsiz elektrik motorlarının verimli 
olanlarla değiştirilmesine yönelik destekleme 
mekanizması oluşturulacaktır. 

1.Geliştirilen destekleme mekanizması 
kullanılarak, 7 OSB'de (Ankara ASO 1. 
OSB, Antalya, Adana Hacı Sabancı, 
Bursa, Gebze, İzmir Kemalpaşa, Uşak) 
KOBİ'lerdeki verimsiz elektrik 
motorları verimlileri ile 
değiştirilecektir.  

345.1. 

 
 
 
Yerli dijital teknoloji geliştirici ve uygulayıcıların 
yetkinlikleri ile ürün ve hizmet portföylerine yönelik 
envanter oluşturulacaktır. 

 
1.Mevcut dijital teknoloji envanterinin 
biyoteknoloji, nanoteknoloji, 
nörobilim gibi diğer yüksek teknoloji 
yetkinlikleriyle genişletilmesine ve 
envanterin yaşayan bir veritabanı 
haline getirilmesine yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilecek ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı veri tabanına 
entegrasyonu sağlanacaktır. 

345.4. 

 
 
 
 
 
Öncelikli sektörlerde dijital dönüşüm alanında 
deneyimsel eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak, 
farkındalık çalışmaları yürütecek ve teknoloji tedarikçileri 
ile kullanıcıları bir araya getirecek Yetkinlik ve Dijital 
Dönüşüm Merkezleri OSB ve TGB’lerde oluşturulacaktır. 

 
1.Ulusal ve Uluslararası fon kaynakları 
kullanılarak Yetkinlik ve Dijital 
Dönüşüm Merkezleri 
yaygınlaştırılacaktır.  
2. Bu merkezler oluşturulacak destek 
programı kapsamında 
desteklenecektir. 
3.Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm 
Merkezleri aracılığıyla dijital dönüşüm 
kapsamında eğitim ve danışmanlık 
hizmetleri sunulacaktır. 
 
 

345.5. 

 
 
Başta KOBİ’ler olmak üzere, işletme özelinde dijital 
dönüşüm yol haritalarının hazırlanmasını sağlamak 
amacıyla dijital dönüşüm alanında yetkin ve akredite 
edilmiş danışman havuzu oluşturulacaktır. 

 
1.Dijital dönüşüm alanında yetkin ve 
akredite edilmiş eğitim programı 
oluşturulacak ve bu program 
kapsamında dijital dönüşüm 
uzmanlarının yetiştirilmesi 
sağlanacaktır.  
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345.7. 

 
 
İmalat sanayinde dijital dönüşüme altyapı oluşturmak 
üzere; sanayiye yönelik akıllı dijital teknolojileri geliştiren 
KOBİ’ler ve bu teknolojileri iş süreçlerine adapte etmek 
isteyen sanayi sektörü KOBİ’lerinin projeleri KOSGEB 
KOBİGEL Destek Programı kapsamında desteklenecektir.     

 
1.İş süreçlerine akıllı dijital 
teknolojileri adapte edecek sanayi 
sektörü KOBİ'lerine yönelik proje teklif 
çağrısı ilan edilecektir.  
2.Sanayiye yönelik akıllı dijital 
teknoloji geliştiren KOBİ'lere yönelik 
proje teklif çağrısı ilan edilecektir. 
3.İlan edilen çağrılar kapsamında 
kabul edilen projelerin 
desteklenmesine başlanacaktır. 

346.1. 

 
 
 
 
İlgili meslek kuruluşları ile devletin de katılım sağladığı, 
üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların uygulamalar geliştirip 
kullanıcılara ulaşabileceği, firmalara dijital altyapı ve 
hizmetlerin merkezi olarak sunulacağı endüstriyel bulut 
platformu ilk etapta otomotiv sektörü için kurulacaktır. 
Bu iş modeli, elde edilecek tecrübe doğrultusunda diğer 
öncelikli sektörlere yaygınlaştırılacaktır. 

 
1.Başta KOBİ'ler olmak üzere imalat 
sanayi işletmelerinin veri saklama ve 
işleme ihtiyaçlarının uygun 
maliyetlerle karşılanmasına yönelik 
endüstriyel bulut platformu 
oluşturulması fizibilite çalışmaları 
tamamlanacaktır. 
2. Yapılacak fizibilite çalışmalarının 
sonuçları doğrultusunda endüstriyel 
bulut platformuna ilişkin model 
belirlenecektir. 
3.Endüstriyel bulut platformunun pilot 
uygulaması başlatılacaktır. 

348.1. 

 
Desteklere ilişkin çıktı ve etki odaklı izleme ve 
değerlendirme sistemleri geliştirilecek ve Ar-Ge, yenilik 
ve girişimcilik destek programlarına ilişkin etki analizleri 
yapılacaktır. 

 
1. Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek 
programlarına yönelik bir etki 
değerlendirme çalışması yapılacaktır. 

348.2. 

 
Ar-Ge ve yenilik destekleri, hazırlanacak teknoloji yol 
haritaları doğrultusunda öncelikli sektör ve kritik 
teknoloji alanları kesişimine yoğunlaşacaktır. 

1. Yapay zekâ, biyoteknolojik ilaç, 
büyük veri-bulut bilişim, motor 
teknolojileri ve ileri malzeme 
teknolojileri alanlarında hazırlanan 
teknoloji yol haritaları doğrultusunda 
çağrı planları güncellenecektir. 

349.1. 

 
Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip 
nitelikli insan kaynağının üniversite sanayi iş birliği ile 
yetiştirilmesi sağlanacak ve sanayide doktoralı 
araştırmacı istihdamı teşvik edilecektir. 

 
1.Sanayi Doktora Programı 
kapsamında çağrıya çıkılacak olup 
doktora öğrencileri desteklenecektir. 

350.3. 

 
 
Öncelikli sektörlerde yetkinliği olan araştırma 
altyapılarının 6550 sayılı Kanun kapsamına alınması 
sağlanacaktır. 

1.Üniversitelerdeki uygulama ve 
araştırma merkezlerinin araştırma 
faaliyet alanları tespit edilecek ve 
bunlar arasında öncelikli sektörlerde 
faaliyet gösterenlerden uygun 
görülenlerin 6550 sayılı Kanun 
kapsamında yeterlik değerlendirme 
süreci başlatılacaktır.  
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350.4. 

 
Araştırma altyapılarının, özel sektör Ar-Ge merkezleri ve 
kamu Ar-Ge birimleri ile iş birliği içinde oluşturduğu 
yüksek teknoloji platformlarının ticarileşme potansiyeli 
yüksek araştırma projeleri, Mükemmeliyet Merkezleri 
Programı kapsamında desteklenecektir. 

1. Mükemmeliyet Merkezi Destek 
Programı kapsamında destek kararı 
verilen Araştırma Programlarının 
desteklenme süreci başlatılacak ve 
gelişmeler Teknoloji Kazanım Yol 
Haritaları dikkate alınarak performans 
odaklı izlenecektir. 

350.6. 

 
 
 
TTO’ların kurumsal yapısı ve insan kaynağı kapasitesi 
geliştirilerek performans odaklı olarak desteklenecektir. 

1.Belirlenmiş performans göstergeleri 
çerçevesinde teknoloji transfer ofisleri  
(TTO) hedef ve başarım odaklı olarak 
desteklenecektir. Bu çerçevede 
Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme 
Programı kapsamında desteklenen 28 
TTO'nun izleme ve performans 
değerlendirme faaliyetleri 
gerçekleştirilecektir. 

350.8. 

 
Araştırma altyapılarından Ar-Ge ve yenilik proje hizmeti 
alan KOBİ’lere finansman desteği sağlamak üzere Yenilik 
Destek Kuponu programı uygulamaya konulacaktır. 

 
1.Ar-Ge yenilik süreçlerinde araştırma 
altyapılarından destek alabilecek KOBİ 
profili belirlenerek çağrıya çıkılacaktır. 

350.10. 

 
 
Öncelikli sektörler başta olmak üzere araştırma 
altyapılarının, alanlarına göre kendi aralarında ve sanayi 
ile ulusal ve bölgesel düzeyde iş birliği yapmasına imkân 
verecek Ar-Ge platformlarının oluşturulması 
sağlanacaktır. 

 
1.6550 sayılı Kanun kapsamındaki 
araştırma altyapılarının iş 
ekosisteminde yer alan diğer ulusal 
ve/veya uluslararası kamu ve özel 
araştırma merkezleri ile iş birliğini 
artıracak platformların oluşturulması 
için yönlendirme ve destek 
sağlanacaktır. 

351.1. 

 
 
 
Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması Programı kapsamında 
öncelikli sektörlere özel önem verilerek firma 
konsorsiyumlarının yüksek teknolojili ürün geliştirme ve 
ticarileştirmesi desteklenecektir. 

 
1.Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması 
(SAYEM) Programı kapsamında Faz 1 
sürecinde yenilik ağları oluşturan 
konsorsiyumlar arasından uygun 
bulunanlar için Faz 2 çağrısı açılacak ve 
bu çağrı kapsamında başvuru 
değerlendirme ve izleme süreçleri 
yürütülecektir. 
2.Program kapsamında yeni bir SAYEM 
1.Faz çağrısı hazırlanacaktır. 

351.3. 

 
Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ve 
patent ile korunan teknolojilerin lisanslama veya devir 
yolu ile Türkiye’de yerleşik firmalara aktarılması 
sağlanacaktır. 

1.Patent Tabanlı Teknoloji Transferi 
Destekleme Programı kapsamında 
desteklenmeye başlanan projeler 
izlenecektir. 
2.Program kapsamında iki yeni çağrı 
açılacaktır. 
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351.4. 

 
 
 
Özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile TGB’lere 
uygulanan desteklerin süresi uzatılacak ve desteklerin 
performans odaklı sunulmasına yönelik çalışmalar 
yürütülecektir.  

 
1.Özel sektör Ar-Ge ve Tasarım 
merkezleri ile TGB’lere uygulanan 
desteklerin süresinin uzatılması 
yönünde mevzuat çalışması 
yapılacaktır. 
2. Ar-Ge Merkezleri ve TGB'lerin 
belirlenecek kriterler çerçevesinde 
çıktıları performans endeksi ile takip 
edilecektir. 

352.2. 

 
 
Büyük firmaların; tedarikçisi konumundaki KOBİ’lerin, Ar-
Ge projelerini yönlendirdiği ve eş-finansman sağladığı bir 
destek programı oluşturulacaktır. 

1.2020 Yılında gerçekleştirilen Siparişe 
Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ 
Destekleme çağrısında kabul edilen 
projelerin izleme faaliyetleri 
yürütülecektir. 
2.İki adet Siparişe Dayalı Ar-Ge 
Projeleri için KOBİ Destekleme 
çağrısına çıkılacaktır. 

352.3. 

 
 
Yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri 
geliştirebilen başlangıç firmaları ilk aşaması mentörlük 
desteği olacak şekilde aşamalı bir program çerçevesinde 
desteklenecektir. 

1.Bireysel Genç Girişim Programı 
(BİGG) kapsamında iki çağrı açılacak ve 
uygun görülen projelere teknogirişim 
şirketi kurulmasına yönelik sermaye 
desteği sağlanacaktır. 
2. Desteklenen BİGG programı 
projelerinin ve mentor arayüz 
kuruluşlarının izleme süreçleri 
yürütülecektir. 

353.1. 

 
 
 
Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal 
veya uluslararası firmaların Türkiye’de kuracağı öncül Ar-
Ge laboratuvarları desteklenecektir. 

 
1.Firmalara Öncül Ar-Ge 
Laboratuvarları Destekleme 
Programının tanıtımı yapılacak, 
alınacak başvurular değerlendirmeye 
tabi tutulacaktır. 
2.Program kapsamında 
desteklenmekte olan projelerin 
izlemesi gerçekleştirilecektir. 
  

355.1. 

 
Kritik teknolojilerde insan gücü ile özel sektörün teknoloji 
geliştirme ve adaptasyon yeteneğine ilişkin mevcut 
durum analizini de kapsayan ve teknolojilerin gelişme 
potansiyeli ile uzun vadeli arz ve talep dinamiklerini 
dikkate alan teknoloji yol haritaları hazırlanacaktır. 

 
1. Kritik teknolojilere ilişkin hazırlanan 
teknoloji yol haritaları esas alınarak 
uygulama planları hazırlanacaktır. 

356.3. 

 
Kritik teknoloji alanlarında yetkinliği kanıtlanmış yurt dışı 
eğitim kurumlarına diğer alanlara göre farklılaşan destek 
miktarlarıyla lisansüstü öğrenci gönderilmesine yönelik 
burs programları oluşturulacaktır. 

 
1.Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı 
kapsamında başvurular alınacak ve 
öğrenciler desteklenecektir. 
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356.4. 

 
Kritik teknolojilerde ihtisaslaşmış programı olan 
üniversitelerde yurt dışından yetkin akademisyen ve 
araştırmacıların kısmi zamanlı olarak çalışması teşvik 
edilecektir. 

 
1.Konuk veya Akademik İzinli 
(Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme 
Programı kapsamında dört defa 
çağrıya çıkılacaktır.  

358.1. 

 
Kritik teknoloji alanlarında yenilikçi girişimcilere özel Ar-
Ge destek programı oluşturulacaktır. 

1. BİGG kapsamında öncelikli alanlarda 
tematik çağrı açılacak ve 
değerlendirmeler neticesinde uygun 
görülen projelere desteklenecektir. 

358.2. 

 
Büyük ölçekli firmaların ürün geliştirmeye yönelik olarak 
kritik teknoloji alanlarında yapacağı Ar-Ge çalışmalarını 
üniversite veya kamu araştırma kurumlarıyla 
gerçekleştirmesi halinde, projenin girişimciye yansıyan 
maliyetinin belirli bir bölümü kamu tarafından 
karşılanacaktır. 

1.Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek 
Programı kapsamında üniversite-
sanayi iş birliği konusunda 
farkındalığın artırılması amacıyla 
bilgilendirme ve proje hazırlama 
etkinlikleri düzenlenecektir. 
2.İki yeni patent lisans çağrısına 
çıkılacaktır. 

358.4. 

 
 
 
 
Kritik teknoloji alanlarında Ar-Ge ve yenilik iş birliği 
yapılacak stratejik ülkeler belirlenecek, bu ülkeler ile özel 
sektör-üniversite; özel sektör-özel sektör işbirliklerini 
içeren ikili ve çoklu Ar-Ge ve yenilik işbirlikleri 
desteklenecektir. 

1.Kritik teknoloji alanlarında Ar-Ge ve 
yenilik iş birliği yapılacak stratejik 
ülkeler belirlenecektir. 
2.Hâlihazırda iş birliği olan ülkeler ile 
sanayi ve üniversitelere yönelik ortak 
çağrılar oluşturulacaktır. 
3.İşbirliği bulunmayan 
ülkeler/kurumlar ile yeni bilimsel iş 
birliği anlaşmaları imzalanacaktır. 
4. Üye olunan çok taraflı iş birliği 
platformları aracılığı ile sanayi ve 
üniversitelerin Ar-Ge ve yenilik 
işbirliklerine katılımı desteklenecek ve 
yeni platformlara katılım için gerekli 
girişimler yapılacaktır. 

372.1. 

 
Yurt dışından satın alınan patentlere ilişkin maliyetler, 
alınan patent konusunda belirli bir süre içinde daha ileri 
seviyede bir patent geliştirilmesi şartına bağlı olarak 
desteklenecektir. 

 
1.Yurtdışından transfer edilen 
teknolojiyi özümseme kapasitesine 
sahip kuruluşları hedefleyen bir 
çağrıya çıkılacaktır. 

384.1. 

 
Otomotiv bilişim teknolojilerinde ulusal üretim ve Ar-Ge 
çalışmalarının gelişmesi için ulusal ortak proje 
platformlarının oluşturulması ve desteklenmesi 
sağlanacaktır. 
 

 
1.Mobilite Yazılım ve Donanım 
Geliştirme Merkezi kurulacaktır. 
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441.1. 

 
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. 

 
1.Yükseköğretim ve kamu kurumları 
bünyesindeki araştırma altyapılarına 
ilişkin güncel verilerin yer aldığı ve 
verilerin doğrulamasının sağlandığı 
envanter sistemine ilişkin hazırlıklar 
tamamlanacaktır. 

441.2. 

 
6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair 
Kanun kapsamında kritik teknolojilerde uzmanlaşmış 
altyapı sayısı artırılacaktır. 

1. 6550 sayılı Kanun kapsamında 
yeterlik değerlendirmesine tabi 
tutulacak araştırma altyapıları kritik 
teknolojilere yönelik yetkinlikleri de 
dikkate alınarak belirlenecektir. 

441.3. 

 
6550 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma altyapılarının 
çıktı ve etki odaklı performanslarının izlenmesine ve kritik 
teknoloji alanlarında ürün misyonları doğrultusunda 
çalışmalarını teşvik etmeye yönelik düzenlemeler 
yapılacaktır. 

1.6550 sayılı Kanun kapsamındaki 
araştırma altyapılarının, çıktı ve etkiyi 
dikkate alan ve kritik teknolojilerde 
ürün hedeflerinin belirlenmesi 
yönünde güncellenen performans 
izleme dokümanları kapsamında yıllık 
izleme süreci gerçekleştirilecektir. 

442.2. 

Yurt dışında üst seviye bilimsel ve teknolojik çalışmalar 
yürüten nitelikli araştırmacıların Uluslararası Lider 
Araştırmacılar Programı kapsamında Türkiye’ye 
gelmeleri ve araştırmacı yetiştirmeleri desteklenecektir. 

1.Uluslararası Lider Araştırmacılar 
Destek Programı kapsamında yeni 
çağrıya çıkılacaktır. 

442.6. 

 
Araştırma deneyimine sahip nitelikli insan kaynağının 
artırılmasını teminen kamu destekli Ar-Ge projelerinde 
daha fazla lisans, yüksek lisans ve doktora bursiyerinin 
yer alması sağlanacaktır. 

1. Stajyer Araştırmacı Burs Programı 
(STAR) kapsamında çağrıya çıkılacak ve 
desteklenen bursiyerlerin lisans, 
yüksek lisans ve doktora bursiyeri 
olarak projelerde yer alması 
sağlanacaktır. 

443.1. 

 
 
Temel bilimlere yönelik lisansüstü burs miktarı ve 
faydalanan sayısı artırılacaktır. 

1. Temel bilimler alanında ülkemizin 
lisansüstü seviyesinde ihtiyaç duyduğu 
bilim insanlarının yetiştirilmesini 
teşvik etmek amacıyla Yurt içi 
Lisansüstü Burs Programı kapsamında 
iki defa çağrıya çıkılacaktır. 

443.2. 

Özel sektör Ar-Ge merkezlerinin, üniversiteler ve 
araştırma altyapılarıyla birlikte yürütecekleri teknoloji 
hazırlık seviyesi 1-3 arasındaki araştırma projeleri 
desteklenecektir. 

1.Hedef odaklı destek mekanizmasının 
geliştirilebilmesi için mevzuat 
çalışmaları yapılacak, çağrı hazırlıkları 
tamamlanacaktır. 

443.3. 

 
Temel ve uygulamalı alanlarda katma değer açısından 
yüksek etki yaratması muhtemel öncül araştırma 
projeleri desteklenecektir. 

1.Ulusal Öncü Araştırmacılar ve 
Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) 
Projeleri Güçlendirme Destekleri 
kapsamında başvurular alınarak 
araştırmalar desteklenecektir. 
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443.4. 

 
 
 
 
 
 
Bilim alanlarına yönelik nitelikli çalışmalar ile öncü ve 
çığır açıcı araştırmaları desteklemek üzere ve özellikle 
temel bilimler alanında araştırmacı insan gücü 
kapasitesinin artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası 
eğitim ve araştırma temalı bilimsel etkinlikler 
gerçekleştirilecektir. 

 
1.TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma 
Enstitüsü tarafından temel bilim 
alanlarında, dünyanın önde gelen 
bilim insanlarının katılımıyla 
uluslararası düzeyde bilimsel 
etkinlikler gerçekleştirilecektir. 
2.TÜBA Yurtdışı Bilim İnsanı Davet 
Programı Kapsamında öncü ve çığır 
açıcı araştırmacıların ülkemizdeki bilim 
insanlarıyla bilim insanlarıyla bir araya 
geleceği çalıştaylar düzenlenecek, 
bilimsel tematik arama konferansları 
düzenlenecektir. 
3.Ulusal ve Uluslararası ölçekte, 
alanlarında öne çıkan uzman ve 
araştırmacıların veritabanı 
oluşturulacaktır. 
 

444.1. 

 
 
 
AB Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programlarına 
nitelikli projeler yoluyla katılımın sağlanması ve 
programların geri dönüş oranının artırılmasına yönelik 
tanıtım, bilgilendirme ve kapasite geliştirme çalışmaları 
ile destek ve ödül programları gerçekleştirilecek ve 
Avrupa Araştırma Alanına entegrasyonun sağlanmasını 
teminen ulusal programlar AB Çerçeve Programlarıyla 
uyumlu ve tamamlayıcı hale getirilecektir. 

 
1.Ufuk Avrupa Programına katılımla 
ilgili hazırlık çalışmaları yürütülecektir. 
2.Ufuk Avrupa Programının 
tanıtımının yapılacağı konferans 
düzenlenecektir.  
3. Bilgi Çoğaltıcıları Sisteminde yer 
alan kurum ve kuruluşlara üç kapasite 
geliştirme eğitimi verilecektir. 
4.Çerçeve Programlara yönelik sekiz 
uluslararası danışma grubu toplantısı 
yapılacaktır. 
5. Ufuk Avrupa Programına yönelik 
dokuz bilgi günü etkinliği 
düzenlenecektir. 

445.1. 

 
 
Deneyap Teknoloji Atölyeleri yaygınlaştırılacak, 50 bin 
gencin teknoloji eğitimi alması sağlanacaktır. 

 
1. Deneyap Teknoloji Atölye sayısı 
artırılacak, mevcut atölyelerin 
gelişimine yönelik mevzuat 
hazırlanacaktır. 
 
 

445.2. 

 
 
 
 
Bilim atölyeleri ve gezici bilim sergileri daha ulaşılabilir 
hale getirilerek yaygınlaştırılacaktır. 

 
1.Kamu kurumları ve yerel yönetimler 
için eğitim atölyeleri kurulması ve 
teknik ekipman desteği verilmesine 
yönelik mevzuat hazırlanacaktır. 
2.Antarktika temalı geçici sergi hayata 
geçirilecek ve Cumhurbaşkanlığı Millet 
Kütüphanesi içerisinde Tasarım ve 
Üretim Atölyesi, Teknoloji Atölyesi ve 
Çocuk Atölyesi açılacaktır. 
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446.1. 

 
Kutup araştırmalarına yönelik kurumsal kapasite 
geliştirilecek ve Antarktika’da üs kurulmasına ilişkin 
hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır. 

 
1.5.Ulusal Antarktika Bilim Seferi 
düzenlenecektir. 
2.Türk Bilim Üssü Çevresel Etki 
Değerlendirme Raporu hazırlanacak 
ve Antarktika Anlaşma Sistemi 
Sekretaryasına sunulacaktır. 
3. Kutup Araştırmaları alanında çağrıya 
çıkılacaktır. 

447.1. 

 
Milli Uzay Programı hazırlanarak uygulamaya 
konulacaktır. 

 
1.Milli Uzay Programı uygulamaya 
konularak uzay insanı yetiştirilmesi 
etüt çalışmasına başlanacaktır. 

447.2. 

 
Türkiye Uzay Ajansının kurumsal kapasitesi geliştirilerek 
etkinliği artırılacaktır. 

 
1.Türkiye Uzay Ajansının idari ve 
kurumsal kapasitesinin artırılmasına 
yönelik çalışmalara devam edilecektir. 
 

449.1. 

 
Kurumsal ve bireysel girişim sermayesi, kitle fonlaması, 
etki yatırımcılığı gibi alternatif finansman imkânları 
güçlendirilecek ve kullanımlarının artırılması 
sağlanacaktır. 
 

 
1.Bireysel girişim sermayesi ağlarına 
katılımın teşvik edilmesi için Türkiye 
genelinde bilgilendirme ve 
yönlendirme faaliyetleri 
yürütülecektir. 

450.1. 

 
Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminde yer alan tüm 
paydaşların faydalanabileceği, girişim bilgilerinin yer 
aldığı, yatırımcıların tanıtıldığı, girişimcilerin 
kullanabileceği kuluçka ve hızlandırma merkezleri 
hakkında bilgiler olan, girişimciliğe yönelik desteklerin 
özetlendiği, eğitimlerin listelendiği, gelişmelerin 
paylaşıldığı düzenli olarak güncellenen bir Türkiye girişim 
ekosistemi platformu kurulacaktır. 
 

 
 
 
1.Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu 
uygulamaya geçirilecektir. 

450.2. 

 
 
 
 
 
Girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik tüm 
paydaşlara hitabeden yapıların geliştirilmesine öncelik 
verilecektir. 

 
1.TGB’lerin bölge alanı dışında farklı 
lokasyonlarda ve şehir merkezlerinde 
kuluçka merkezi kurabilmesine ilişkin 
ikincil mevzuat çalışmaları 
tamamlanacaktır. 
2. TGB’lerin idare, Ar-Ge, atölye, 
kuluçka merkezi binaları ile altyapı 
inşaatları desteklenecek ve böylece 
yeni girişimciler için daha fazla uygun 
alan oluşturulması sağlanacaktır. 
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450.3. 

 
Kurumsal şirketlerin ve yöneticilerinin, erken aşama 
girişimlerine yönelik hızlandırma programlarına katılımını 
ve yatırımcı olmalarını, mentörlük desteği sunmalarını, 
sipariş desteği vermelerini özendirecek mekanizmalar 
geliştirilecektir. 

 
1.Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin 
yürütmüş oldukları faaliyetlerin 
denetimi yapılacaktır.  
2.Mentörlük rolü verilmiş olan 
merkezlerin gerçekleştirdikleri 
çalışmalar da faaliyet denetimi içinde 
değerlendirilecektir. 
 

450.5. 

 
Girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla bürokratik ve hukuki 
öngörülebilirlik artırılacak, mevzuat sadeleştirilecektir. 

 
1.Ulusal Girişimcilik Stratejisi 
hazırlanacaktır. 

452.1. 

 
İstanbul öncelikle bölgesel sonrasında ise küresel 
girişimcilik merkezlerinden birisi haline getirilecektir. Bu 
kapsamda yurt dışından girişim, girişimci ve ekosistem 
aktörlerinin ülkemize gelmesini cazip kılacak destekler ve 
düzenlemeler içeren Uluslararası İstanbul Girişimcilik 
Programı başlatılacaktır. 

 
1.Uluslararası İstanbul Girişimcilik 
Programı kapsamında hazırlanan 
İstanbul Uluslararası Girişimcilik 
Stratejisi paydaşlarla iş birliği halinde 
uygulamaya konulacaktır.   

452.4. 

 
 
 
 
Sosyal girişimcilikle ilgili düzenleme yapılacak, sosyal 
etkinin ölçülmesine yönelik kapasite artırılacak, analiz 
sonuçlarına göre iyi uygulamaların topluma katkıları 
oranında destek miktarlarının kademeli olarak artırılması 
sağlanacaktır. 

1.Sosyal girişimcilik potansiyelinin 
yüksek olduğu bölgelerde sosyal 
girişimcilik, sosyal inovasyon ve/veya 
sosyal sorumluluk konularında 
kapasite geliştirme ve farkındalık 
faaliyetleri düzenlenecektir. 
2.Sosyal girişimcilik potansiyelinin 
yüksek olduğu bölgelerde sosyal 
girişimcilik, sosyal inovasyon ve/veya 
sosyal sorumluluk alanlarında destek 
programları uygulamaya geçirilecektir. 

454.5. 

 
Hezarfen Projesi yaygınlaştırılacak, bu kapsamda 
modüler programlar geliştirilerek KOBİ’lerin sınai 
mülkiyet konusunda farkındalığı ve kapasitesi 
artırılacaktır. 

 
1. KOBİ’lerin sınai mülkiyet konusunda 
farkındalığı ve kapasitesinin artırılması 
için Hezarfen Projesi en az 5 farklı 
ilimizde uygulanacaktır. 

454.6. 

 
TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimleri 
yaygınlaştırılacak ve sınai mülkiyet paydaşlarına yönelik 
yapılacak farkındalık etkinliklerindeki rolü 
güçlendirilecektir. 

 
1. TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman 
Birimi personeline yönelik olarak 
eğiticilerin eğitimi programları 
düzenlenecektir. 
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455.3. 

 
Sınai mülkiyet haklarına ilişkin veri ve istatistiklerin 
kapsamlı olarak değerlendirildiği raporlar hazırlanacak, 
hak sahipleriyle düzenli olarak iletişim kurulacak, patent 
ve tasarımların satışı ve lisanslanmasıyla ilgili takip 
raporları oluşturulacak, genel ekonomik verilerle 
karşılaştırılmalı analizi yapılacaktır. 

 
1.Sınai mülkiyet haklarına ilişkin farklı 
türde verilerin ve bu verilere ilişkin 
analiz ve değerlendirmelerin yer 
alacağı Sınai Mülkiyet Raporu 
hazırlanacaktır. 

456.7. 

 
Yeni teknoloji alanlarında fikri mülkiyet korumasına ve 
uygulamalarına ilişkin dünyadaki gelişmeler izlenerek 
araştırma faaliyetleri yapılacak ve gerekli hallerde bu 
alana yönelik hukuki altyapı oluşturma çalışmaları 
yürütülecektir. 

1.Yeni ve güncel teknolojilerin fikri 
mülkiyet sistemine etkileri, mevzuat 
ihtiyaçları ve uluslararası alanda 
yaşanan gelişmeleri içeren rapor 
hazırlanacaktır.  

456.8. 

 
 
Ülkemiz için stratejik öneme sahip teknolojilere ilişkin 
sınai mülkiyet hak sahipliğinin Türkiye’de kalması için 
çalışmalar yapılacaktır. 

 
1.Sanayileşme İcra Kurulu görevleri 
kapsamında firma sahipliğindeki 
değişiklikler için mevzuat düzenlemesi 
yapılacaktır. 

456.9. 

 
Sanayide dijital dönüşümle ilgili yapılan patent 
başvurularına ilişkin bilgilerin yer alacağı ve 
araştırmacılarla paylaşılacağı bir veri tabanı 
oluşturulacaktır. 

1.Sanayide dijital dönüşümle ilgili 
uluslararası patent sınıfları 
belirlenerek bu alanda yapılan patent 
başvurularının yer aldığı bir veri tabanı 
oluşturulacaktır. 

456.10. 

 
 
 
TÜRKPATENT’in uluslararası patent araştırma ve 
inceleme otoritesi olarak kurumsal kapasitesi ve etkinliği 
artırılacaktır. 

 
1.TÜRKPATENT bünyesinde istihdam 
edilecek 120 Sınai Mülkiyet Uzmanına 
yönelik olarak kapsamlı patent 
araştırma ve inceleme eğitimleri 
gerçekleştirilecek; PCT Araştırma 
Uzmanları Grubu oluşturularak teknik 
alan bazında uzmanlaşma 
artırılacaktır.  

457.2. 

 
 
Patent başvuru ve tesciline yönelik desteklerin etki 
analizi çerçevesinde değerlendirilmesi yapılacaktır. 

 
1.Patent başvuru ve tesciline ilişkin 
desteklerin hangi kurum/kuruluşlar 
tarafından verildiği tespit edilerek, 
destek alan firmaların bilgileri temin 
edilecek ve etki değerlendirmesi 
yapılacaktır. 

458.3. 

 
 
Üniversiteler dâhil kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
patent, faydalı model, tasarım vb. fikri hakların envanteri 
çıkarılarak özel sektörün bu envanterden 
faydalanabilmesi için bilgilendirme çalışmaları yapılacak 
ve özel sektörün bu hakları talebi halinde ticarileştirmeye 
yönelik teşviklerde öncelik verilecektir. 

 
1.Kamu Fikri Mülkiyet Envanteri 
güncellenerek özel sektörün bu 
envanterden yararlanmasına yönelik 
çalışmalar yürütülecektir. 
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459.1. 

 
 
Fikri mülkiyet varlıklarının değerleme kapasitesi 
artırılacak, bankacılık ve muhasebe sisteminde kullanımı 
sağlanacaktır. 

 
1.Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu ve Kredi 
Garanti Fonuyla temasa geçilerek sınai 
mülkiyet varlıklarının bankacılık ve 
muhasebe sisteminde kullanımına 
yönelik çalışmalar yürütülecektir. 
 
 

459.2. 

 
 
Sınai mülkiyet varlıklarının ekonomik değere 
dönüştürülmesine yönelik olarak değerleme ve 
danışmanlık hizmetleri geliştirilecektir. 

1.Sınai mülkiyet değerleme faaliyetleri 
konusunda uluslararası kuruluşlarla iş 
birliği faaliyetleri yürütülerek Türk 
Sınai Mülkiyet Değerleme Mühendislik 
ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin 
(TÜRKSMD) değerleme konusunda 
kapasitesi artırılacaktır. 

461.1. 

 
 
Coğrafi işaretler alanında yönetişim süreçleri 
geliştirilecek, ticaretine yönelik yeni platformlar 
oluşturulacak, denetim faaliyetleri etkinleştirilecektir. 

1.Coğrafi işaretlerin denetimine ilişkin 
ilgili kurum ve kuruluşlarla ve 
üreticilerin katılımıyla 
çalıştaylar/seminerler 
gerçekleştirilecek ve denetim 
süreçlerindeki etkinlikler 
arttırılacaktır. 

461.2. 

 
İhracat potansiyeli bulunan tescilli coğrafi işaretli ürünler 
seçilerek, bu coğrafi işaretlerin yurt dışında tescil 
edilmesi sağlanacak ve tanıtımı yapılacaktır. 

 
1.İlgili kurum ve kuruluşlarla birlikte 
seçilen tescilli coğrafi işaretlerin tescil 
sahipleriyle birlikte çalışılarak 
başvuruları hazırlanacak ve AB'de 
tescili için çalışmalar hızlandırılacaktır. 

475.1. 

 
 
 
 
 
 
Siber güvenlik ekosisteminin faydalanması ve bu alanda 
katma değeri daha yüksek ürün ve çözümlerin 
geliştirilmesi amacıyla kamu araştırma kurumları ile 
üniversitelerin de dâhil olduğu siber güvenlik ürün ve 
teknoloji projeleri geliştirilecek ve bu projelerin çıktıları 
açık kaynak kodlu olarak siber güvenlik ekosistemiyle 
paylaşılacaktır. 

 
1.Beş yeni firma ekosisteme dâhil 
edilecek ve 10 firmaya ihracat desteği 
verilecektir. 
2.30 ürüne yönelik etiketleme 
yapılarak sertifika verilecektir. 
3.Kritik altyapılara yönelik Endüstriyel 
Kontrol Sitemleri Test Yatağı Merkezi 
kurulacaktır. 
4.Siber güvenlik kümelenmesi ile 
istişare ve iş birliği mekanizması 
geliştirilecektir. 
5.2021 yılında 1000 üniversite 
öğrencisine çevrimiçi ve sınıf içi 
ücretsiz eğitimler verilecektir. 
6.Son kullanıcı bilgisayarlarının yerli 
antivirüs, veri kaçağı önleme sistemi 
gibi siber güvenlik ürünlerinin entegre 
çalışabileceği, merkezi altyapı (Merge-
n) tasarımı tamamlanarak yazılımın 
geliştirilmesine başlanacaktır. 
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534.1. 

 
 
Yönetim danışmanlığı hizmetlerinden daha etkin 
faydalanılmasını teminen, kamu kuruluşlarına yönelik 
bilgilendirme ve eğitim programları düzenlenecektir. 
 

 
 
1.Yönetim danışmanlığından daha 
etkin faydalanılması için eğitim 
müfredatları hazırlanacaktır. 

535.1. 

 
 
Yönetim danışmanlığı alanında mesleki yeterliliklerin 
belgelendirilmesine yönelik organizasyonel yapı ve 
süreçler belirlenecektir. 

 
1.Yönetim danışmanlığı alanında 
mesleki yeterliliklerin 
belgelendirilmesine yönelik 
organizasyonel yapı ve süreçlerin diğer 
ilgili kurumlarla belirlenmesine yönelik 
çalışmalar başlatılacaktır. 

600.3. 

 
 
 
Kadınların ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi için 
kadın girişimcilere iş geliştirme süreçlerinde danışmanlık 
ve rehberlik hizmeti sunulacak, bu alandaki desteklerde 
kadınlara öncelik verilecektir. 

 
 
1.Hayata geçirilecek KOBİ Rehberliği 
ve Teknik Danışmanlık Sisteminde 
kadın girişimcilerin de etkin olarak 
danışmanlık ve rehberlik 
hizmetlerinden yararlanabilmesi için 
faaliyetler yürütülecektir. 
 

669.1. 

 
 
 
 
 
Bölge kalkınma idareleri ve kalkınma ajanslarının yapıları, 
görev ve yetkileri gözden geçirilerek, daha etkin ve 
verimli çalışmalarına yönelik düzenleme yapılacaktır. 

 
1.388 ve 642 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede değişiklik yapılmasına 
yönelik gerekli hazırlıklar 
tamamlanacaktır. 
2.Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları 
tarafından hazırlanan ve 2021-2023 
dönemini kapsayan yeni nesil Eylem 
Planlarının yürürlüğe girmesi amacıyla 
söz konusu Eylem Planları 
Cumhurbaşkanı onayına sunulacaktır. 

669.2. 

 
 
Bölgesel gelişmeye ilişkin kanun, kararname ve ikincil 
mevzuat gözden geçirilecek, uygulama araçları 
etkinleştirilecektir. 

 
1.Kalkınma Ajanslarının yönetim, 
danışma ve mali yapılarının etkinliğini 
artırmak ve destek süreçlerinde 
uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları 
gidermek amacıyla ajans mevzuatı 
gözden geçirilecektir. 
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669.5. 

 
 
 
 
 
 
Bölgesel gelişme politikalarının tasarım ve uygulama 
aşamalarında karar destek süreçlerini güçlendirecek il ve 
ilçe düzeyinde Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 
Araştırmasının güncellenmesi de dâhil olmak üzere 
araştırma, analiz ve raporlama çalışmaları yapılacaktır. 

 
1.İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik 
Gelişmişlik Endeksi Araştırmaları 
güncellenecek, çalışma sonuçlarının 
interaktif bir şekilde sunulduğu 
İnternet tabanlı bir platform 
oluşturulacaktır. 
2.Ülkemizde bölgesel gelişmişlik 
farklarını literatürde kabul görmüş 
ölçütler çerçevesinde inceleyen 
bölgesel gelişmişlik farkları raporu 
hazırlanacaktır. 
3.Kalkınma ajanslarının desteklerinin 
değerlendirilmesinde büyük veri 
kaynaklarının kullanımı 
yaygınlaştırılacak, desteklerin 
değerlendirilmesine yönelik kapsamlı 
raporlar hazırlanacaktır. 

670.1. 

 
 
Kalkınma Ajansı destekleri, yerel düzeydeki kurumların 
kapasitesinin geliştirilmesi, özel sektörün 
kurumsallaşması, sürdürülebilirliği ve verimliliğinin 
artırılması amacıyla yönetim danışmanlığı alanına 
odaklanacaktır. 

 
1.Kalkınma Ajansları tarafından 
yönetim danışmanlığı alanında destek 
programları tasarlanacak ve 
uygulanacaktır. 
2.Kalkınma ajansları tarafından 
tasarlanan yeni destek araçları 
uygulamaya geçirilecektir. 

670.2. 

 
 
 
 
 
Görece geri kalmış bölgelerde çevresine hizmet verme 
bakımından merkez olma işlevi taşıyan illerde Cazibe 
Merkezlerini Destekleme Programı uygulanmasına 
devam edilecektir. 

 
1.Cazibe merkezi olarak belirlenen 
illerde katma değeri yüksek üretim, 
teknoloji ihracat, istihdam ve 
yenilikçilik kapasitelerinin artırılması 
hedefi doğrultusunda Program 
uygulamasına devam edilecektir. 
2. Bakanlık tarafından Programın 2021 
yılı Usul ve Esasları hazırlanacaktır. 
3.Program kapsamında desteklenmesi 
teklif edilen projeler incelenecek ve 
desteklenmesi uygun görülen projeler 
için onay ve kaynak aktarım süreçleri 
tamamlanacaktır. 

671.1. 

 
 
 
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı adıyla yeniden 
tasarlanan Programın, özellikle toplumun dezavantajlı 
kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif 
katılımlarını sağlamak, üretkenlik ve yetenek gelişimini 
destekleyerek istihdam edilebilirliği artırmak amacıyla, 
sosyal girişimciliği ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini de 
teşvik edecek şekilde uygulanmasına devam edilecektir.  
 

 
1.Programın usul ve esasları 
hazırlanacaktır. 
2.2021 yılı Sosyal Gelişmeyi 
Destekleme Programı proje 
başvurularının alınması, 
desteklenmesi uygun görülen 
projelerin seçilmesi ve bütçelerinin 
tahsis edilmesi sağlanacaktır. 
3.Program kapsamında uygulanan 
projelerde izleme faaliyetleri 
yürütülecektir. 
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2023 SANAYİ VE TEKNOLOJİ STRATEJİ BELGESİ 

Tablo 12: 2023 Sanayi ve Teknoloji Hedefleri 

 

2023 SANAYİ VE TEKNOLOJİ HEDEFLERİ 

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

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

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

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

5. 2020 yılında %1,09 olan Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki oranının 2023’te %1,8’e çıkarılması 
hedeflenmektedir. 

6. Türkiye’de Ar-Ge insan kaynağı 2020 yılında tam zaman eşdeğeri cinsinden 199 bin, araştırmacı 
sayısı 150 bindir. Bu rakamların 2023 yılında sırası ile 300 bin ve 200 bine çıkarılması 
hedeflenmektedir. 

7. Avrupa Birliği tarafından hazırlanan Ar-Ge Liderlik Tablosu’nda (R&D Scoreboard) 2021 yılında en 
çok Ar-Ge harcaması yapmış 2.500 firma içerisinde Türkiye’den 7 firma bulunmaktadır. Bu rakamın 
kademeli olarak artırılarak 2023 yılına kadar Türkiye’den 23 firmanın dünyada en çok Ar-Ge 
harcaması yapan 2.500 firma arasında yer alması hedeflenmektedir. 

8. Türkiye’de profesyonel yazılım geliştirici sayısının 2018 yılında 140 bin civarında olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu sayı Almanya ve İngiltere’de yaklaşık 850 bin, Fransa’da 500 bin, Rusya’da 400 bin, 
Polonya’da 250 bin, Ukrayna’da ise 200 bin civarındadır. 2019 yılının sonunda bu sayı 143 bine 
çıkmış olup 2020 yılının sonunda ise yazılım geliştirici sayısı 158 bine ulaşmıştır. Dijital dönüşüm için 
gereken yazılım geliştirme yetenek kapasitesinin Türkiye’de 2023 yılına kadar 500 bin kişiyi geçmesi 
hedeflenmektedir. 

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

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

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

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

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

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

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

yükümlülüğü çerçevesinde yayımlanan kurumsal stratejik planımızın ana kaynaklarını teşkil etmişlerdir. 

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

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

Hedef 7.7: Bilişim sistemleri ve e-hizmet sunma imkanları geliştirilecek, sistemlerin güvenliği ve 

sürekliliği sağlanacak, paydaşlarla entegrasyon güçlendirilecektir. 
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

 

A. Mali Bilgiler 

 

A.1. Bütçe Uygulama Sonuçları 

Bakanlığımıza 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 11.918.182.000 TL ödenek tahsis 
edilmiştir. Yıl içerisinde gerçekleştirilen bütçe işlemleri ile 14.063.707.174 TL olarak gerçekleşen 
ödeneğin %95,84’ü 13.478.663.828 TL yılsonu itibarıyla harcamaya dönüşmüş olup kalan ödenek 
585.043.346 TL’dir. Kalan ödeneğin 348.554.814 TL’nin Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca 2022 
yılı bütçesine devren ödenek kaydedilmesi öngörülmektedir.  

 
Şekil 2: 2021 Yılı Harcamalarının Toplam Ödenek İçindeki Payı  

 
. 

 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 13: 2021 Mali Yılı Bütçesi Program Bazında Ödenek ve Harcama Dağılımı 

PROG. 
KODU 

AÇIKLAMA 
KURUM 

BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ 

TOPLAM 
ÖDENEK 

HARCAMA 

17 
Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların 
Desteklenmesi 

3.727.476.000 4.328.775.694 3.761.232.156 

27 Bölgesel Kalkınma 673.280.000 727.513.600 727.263.317 

44 
Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin 
Güvenliği ve Standardizasyonu 

201.802.000 199.192.125 198.517.407 

98 Yönetim ve Destek Programı 181.310.000 240.559.755 233.805.798 

99 Program Dışı Giderler 7.134.314.000 8.567.666.000 8.557.845.150 

GENEL TOPLAM 11.918.182.000 14.063.707.174 13.478.663.828 

 

 

PERSONEL 

GİDERLERİ

%2,78

SOSYAL GÜV. 

KURUM.DEVLET PRİMİ GİD.

%0,44

MAL VE HİZMET 

ALIMI

%0,50

CARİ TRANSFERLER

%49,08

SERMAYE 

GİDERLERİ

%0,39

SERMAYE 

TRANSFERLER

İ %35,47

BORÇ VERME

%7,19

KALAN 

ÖDENEK%4,16
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Tablo 14: 2021 Mali Yılı Bütçesi Program, Alt Program ve Faaliyet Düzeyinde Ödenek ve Harcama Dağılımı 

PROGRAM/ ALT PROGRAM FAALİYET 

KURUM 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

TOPLAM 

ÖDENEK 
HARCAMA 

KALAN 

ÖDENEK 

PROGRAM: 17- SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİM VE YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ 3.727.476.000 4.328.775.694 3.761.232.156 567.543.538 

106- YATIRIM POTANSİYELİNİN ARTIRILMASI VE 

YATIRIMLARIN TEŞVİKİ 

505- Yatırım ortamının iyileştirilmesi, uluslararası doğrudan 

yatırımların artırılması ile teşviklerin tanıtılması ve uygulanması 
24.681.000 22.871.043 22.720.470 150.573 

506- Yatırımlara Yönelik finansal ve istihdam destekleri 2.002.823.000 2.352.878.000 2.340.783.986 12.094.014 

170- SANAYİ VE VERİMLİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ 
507- Sanayi ve Verimlilik Alanlarının Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi 110.183.000 125.024.337 58.928.867 66.095.470 

867- Sanayileşme İcra Komitesi 1.000.000 1.000.000 - 1.000.000 

171- SANAYİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ 

508- Sanayi Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Planlama ve 

Koordinasyon 
27.553.000 28.257.320 22.599.653 5.657.667 

509- Endüstri Bölgelerinin Geliştirilmesi Faaliyetleri 10.000.000 22.811.000 12.189.193 10.621.807 

510- Kümelenme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 10.000.000 4.000.000 3.019.894 980.106 

511- Organize Sanayi Bölgelerinin Desteklenmesi 701.800.000 748.189.000 700.115.307 48.073.693 

512- Küçük Sanayi Sitelerinin Desteklenmesi 431.960.000 372.760.000 316.634.514 56.125.486 

869- Sanayide Ortak Hizmet Altyapılarının Desteklenmesi  1.000.000 1.000.000 - 1.000.000 

172- SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİLİM, 

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEKLERİ 

513- Sanayi Alanında Bilim, Teknoloji ve Yenilikçiliğe Yönelik 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
35.301.000 31.033.820 27.165.064 3.868.756 

515- Rekabet Öncesi İşbirliği Destekleri 32.533.000 65.626.600 - 65.626.600 

516- Tasarım Tescil Destekleri 739.000 2.562.000 - 2.562.000 

517- Temel Bilimler Mezunu Ar-Ge Personel Desteği 14.787.000 47.327.261 9.535.560 37.791.701 

518- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Desteği 136.338.000 152.388.000 152.050.072 337.928 

521- Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Rekabetçilik ve Yenilik 

Alanlarında AB Eş Finansmanlı Proje Destekleri 
120.144.000 75.609.000 63.625.777 11.983.223 

863- Teknoloji ve İnovasyon Amaçlı Fonların Desteklenmesi 28.665.000 28.665.000 28.665.000 - 

864- Teknolojik Ürün Yatırım Destekleri 29.575.000 223.154.547 3.198.800 219.955.747 

865- Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destekleri 7.394.000 22.618.766 - 22.618.766 
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PROGRAM/ ALT PROGRAM FAALİYET 

KURUM 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

TOPLAM 

ÖDENEK 
HARCAMA 

KALAN 

ÖDENEK 

868- Dijital Dönüşümün Desteklenmesi 1.000.000 1.000.000 - 1.000.000 

PROGRAM:27- BÖLGESEL KALKINMA 673.280.000 727.513.600 727.263.317 250.283 

169- BÖLGESEL KALKINMANIN KOORDİNASYONU VE 

DESTEKLENMESİ 

501- Bölgesel Kalkınmanın Planlanması ve Yönetişimi 14.502.000 14.090.600 13.840.317 250.283 

502- Kalkınma Ajanslarının Desteklenmesi 331.755.000 331.755.000 331.755.000 - 

503- Sosyal İçerikli Projelerin Desteklenmesi 166.023.000 166.023.000 166.023.000 - 

504- Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi 130.000.000 159.645.000 159.645.000 - 

861- Üreten Şehirlerin Desteklenmesi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - 

862- Bölgesel Kalkınma Amaçlı Fonların Desteklenmesi 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - 

870- Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirliğin Desteklenmesi 1.000.000 26.000.000 26.000.000 - 

PROGRAM:44- TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU 201.802.000 199.192.125 198.517.407 674.718 

173- SANAYİ ÜRÜNLERİ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN GÜVENLİĞİ VE 

GÜVENİLİRLİĞİ 

522- Yasal Metroloji Faaliyetleri 79.083.000 79.002.725 78.734.880 267.845 

523- Sanayi Ürünlerinde Piyasa Gözetimi ve Denetimi 122.719.000 120.189.400 119.782.528 406.872 

PROGRAM:98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI 181.310.000 240.559.755 233.805.798 6.753.957 

900- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER 

9000- Özel Kalem Hizmetleri 5.582.000 5.636.600 4.920.581 716.019 

9001- Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler 8.729.000 8.882.505 8.831.427 51.078 

9002- İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler 5.056.000 1.044.900 1.015.706 29.194 

9003- Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler 29.262.000 44.604.400 42.944.138 1.660.262 

9004- İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi 5.155.000 2.919.000 2.729.262 189.738 

9006- Genel Destek Hizmetleri 73.309.000 108.976.007 107.033.468 1.942.539 

9007- Diğer Destek Hizmetleri 17.750.000 29.037.768 28.978.134 59.634 

901- TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

9008- İç Denetim 2.152.000 2.344.022 2.330.746 13.276 

9009- Teftiş, İnceleme ve Soruşturma 11.609.000 13.062.346 12.967.482 94.864 

9010- Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri 4.384.000 5.088.810 4.556.367 532.443 

9011- Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi 727.000 823.632 767.181 56.451 

9012- Kurumsal Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri 17.595.000 18.139.765 16.731.306 1.408.459 

PROGRAM: 99- PROGRAM DIŞI GİDERLER 7.134.314.000 8.567.666.000 8.557.845.150 9.820.850 

903- HAZİNE YARDIMLARI 
9051- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna Hazine 

Yardımı 
4.864.772.000 6.265.674.000 6.265.674.000 - 
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PROGRAM/ ALT PROGRAM FAALİYET 

KURUM 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

TOPLAM 

ÖDENEK 
HARCAMA 

KALAN 

ÖDENEK 

9052- Türkiye Bilimler Akademisine Hazine Yardımı 22.122.000 22.122.000 22.122.000 - 

9060- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 

İdaresi Başkanlığına Hazine Yardımı 
1.812.342.000 1.812.342.000 1.812.342.000 - 

9062- GAP Bölge Kalkınma İdaresine Hazine Yardımı 93.600.000 94.600.000 94.599.600 400 

9067- Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına 

Hazine Yardımı 
92.355.000 92.355.000 92.354.900 100 

9068- Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına 

Hazine Yardımı 
122.753.000 152.753.000 152.752.650 350 

9069- Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına 

Hazine Yardımı 
94.799.000 96.249.000 96.249.000 - 

9078- Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığına Hazine Yardımı 31.571.000 31.571.000 21.751.000 9.820.000 

KURUM GENEL TOPLAMI 11.918.182.000 14.063.707.174 13.478.663.828 585.043.346 

 
Tablo 15: 2021 Mali Yılı Kurumsal ve Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Durumları 

 

KODU AÇIKLAMA 
KURUM BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 
TOPLAM BÜTÇE 

ÖDENEĞİ 
HARCAMA KALAN 

01 PERSONEL GİDERLERİ 363.630.000 392.285.758 390.586.882 1.698.876 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 58.016.000 62.002.242 61.870.193 132.049 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 56.026.000 76.283.400 70.665.171 5.618.229 

05 CARİ TRANSFERLER 6.001.855.000 7.268.480.774 6.902.193.723 366.287.050 

06 SERMAYE GİDERLERİ 244.561.000 102.007.000 54.528.527 47.478.473 

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 4.057.240.000 5.040.794.000 4.987.750.371 53.043.629 

08 BORÇ VERME 1.136.854.000 1.121.854.000 1.011.068.961 110.785.039 

TOPLAM 11.918.182.000 14.063.707.174 13.478.663.828 585.043.346 
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Tablo 16: 2021 Yılı Sermaye Giderleri, Sermaye Transferleri ve Borç Verme Ödenekleri 

 

 

EKONOMİK

I. DÜZEY
HARCAMA BİRİMİ SEKTÖR PROJE ADI 2021 KBÖ

2021 TOPLAM 

ÖDENEK

2021 YILI HARCAMA
PROJE ADI

İmalat.-Kobi ve Giriş. Hizmet Bina Onarımı (ve Ek Hizmet Binaları Onarımı)  4.500.000 2.264.000 2.239.895 Hizmet Bina Onarımı (ve Ek Hizmet Binaları Onarımı)  

Konut Lojman Onarımı  445.000 445.000 302.281 Lojman Onarımı  

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

İmalat.-Kobi ve Giriş. Büro Mefruşatı ve Demirbaş Alımı (Yeni Hizmet Binası)  1.000.000 2.000.000 1.382.191 Büro Mefruşatı ve Demirbaş Alımı (Yeni Hizmet Binası)  

YÖNETİM HİZMETLERİ G.M.(İL MÜD) İmalat.-Kobi ve Giriş. İl Müd. Bakım Onarım  200.000 200.000 187.086 İl Müd. Bakım Onarım  

DKH/Sos.-Kobi ve Giriş. Bayburt Kamulaştırma Bayburt Kamulaştırma

İmalat.-Kobi ve Giriş. San. Bölg. Mekansal Yön. Bilg. Sis. (OSB ve EB'lerde Coğrafi Bilgi Sistemi) 3.500.000 San. Bölg. Mekansal Yön. Bilg. Sis. (OSB ve EB'lerde Coğrafi Bilgi Sistemi) 

İmalat.-Kobi ve Giriş. San. Bölg. Mekansal Yön. Bilg. Sis. (OSB ve EB'lerde Coğrafi Bilgi Sistemi) 5.000.000 8.000.000 2.348.907 San. Bölg. Mekansal Yön. Bilg. Sis. (OSB ve EB'lerde Coğrafi Bilgi Sistemi) 

İmalat.-Kobi ve Giriş. E - Yatırım Teşvik ve Yabancı Sermaye Sistemi (2021ADI E-TUYS Geliştirilmesi) 1.750.000 750.000 744.307 E - Yatırım Teşvik ve Yabancı Sermaye Sistemi (2021ADI E-TUYS Geliştirilmesi)

İmalat.-Kobi ve Giriş. Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminin (KAYS) Geliştirilmesi 1.500.000 1.500.000 1.494.667 Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminin (KAYS) Geliştirilmesi

İmalat.-Kobi ve Giriş. Merkez Birimler ve İl Müdürlükleri Donanım Alımı 3.972.000 Merkez Birimler ve İl Müdürlükleri Donanım Alımı 

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

Müdürlükleri TABLET Alımı)
2.000.000

Piyasa Gözetimi ve Denetimi  İçin Donanım Alımı (2021 ADI Merkez Birimler ve İl 

Müdürlükleri TABLET Alımı)

İmalat.-Kobi ve Giriş. Yazılım/Lisans Alımı/Uzatımı 3.000.000 Yazılım/Lisans Alımı/Uzatımı 

İmalat.-Kobi ve Giriş. Elektronik Belge Yönetim Sistemi 500.000 Elektronik Belge Yönetim Sistemi

İmalat.-Kobi ve Giriş. Merkez Birimler Kat Yazıcıları Alımı 2.250.000 Merkez Birimler Kat Yazıcıları Alımı

İmalat.-Kobi ve Giriş. Yeni Güvenlik Cihazları Alımı 2.000.000 Yeni Güvenlik Cihazları Alımı

İmalat.-Kobi ve Giriş. Sistem Güvenlik Hizmet Alımı 2.000.000 Sistem Güvenlik Hizmet Alımı

İmalat.-Kobi ve Giriş. Biltek Web Portalının Gelişirilmesi 2.000.000 Biltek Web Portalının Gelişirilmesi 

İmalat.-Kobi ve Giriş. Süresi Biten Güvenlik ve Loglama Yazılımlarının Lisans Uzatımı ile Yeni Lisans Alımı 2.000.000 Süresi Biten Güvenlik ve Loglama Yazılımlarının Lisans Uzatımı ile Yeni Lisans Alımı 

İmalat.-Kobi ve Giriş.
Endüstri Bölgeleri  ve Endüstri Bölgeleri İhtyaçlarının Tespiti (Muhtelif ,Ceyhan Enerji 

İhtisas) Etüd  
5.000.000 22.800.000

Endüstri Bölgeleri  ve Endüstri Bölgeleri İhtyaçlarının Tespiti (Muhtelif ,Ceyhan Enerji 

İhtisas) Etüd  

Organize Sanayi Bölgesi 5.000.000 20.060

Kamulaştırma Endüstri Bölgeleri Kamulaştırma 5.000.000 11.000 12.189.193 Endüstri Bölgeleri Kamulaştırma 

İmalat.-Kobi ve Giriş. OSB Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi (YENİ) 1.000.000 1.000.000 660.800 OSB Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi (YENİ)
DKH/Sos.-Kobi ve Giriş. Yenilikçi Girişimcilik Araş. ve Etki Anlz. *** Yenilikçi Girişimcilik Araş. ve Etki Anlz. ***

DKH/Sosyal-Tekn.Araş. Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİ)  250.000 250.000 Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİ)  

Diğer Araştırmalar 80.365.000 Diğer Araştırmalar 

AVRUPA BİRLİĞİ GEN.MÜD. (IPA) Diğer Araştırmalar 80.000.000 Diğer Araştırmalar 

İmalat.-Kobi ve Giriş. Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri Araştırma ve Etki Analizleri  (Yenilikçi) 1.500.000 1.500.000 221.840 Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri Araştırma ve Etki Analizleri  (Yenilikçi) 

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

Model. Sis. 10m İ+Sanayi ve Teknoloji Açık Veri Platformu Kur. 1m
12.500.000 10.563.000 1.144.117

Girişimci Bilgi Sistemi'nin Geliştirilmesi(1,5m) (Veriye Dayalı Karar Alma ve Analitik

Model. Sis. 10m İ+Sanayi ve Teknoloji Açık Veri Platformu Kur. 1m

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

500.000 500.000
Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Haritalarının Hazırlanması Projesi 

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

+Verimlilik Belgelendirme Sistem Kurulumu YENİ 1.5 milyn)
7.500.000 7.400.000

Verimlilik Akademisi Projesi (Verimlilik Uzaktan Eğitim Platformunun hazırlanması 1 m

+Verimlilik Belgelendirme Sistem Kurulumu YENİ 1.5 milyn)

İmalat/Stand.ve Kalite Ulusal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Veri Tabanının Geliştirilmesi  1.472.000 1.472.000 1.237.605 Ulusal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Veri Tabanının Geliştirilmesi  

İmalat.-Kobi ve Giriş. Yükselen ve Yıkıcı Teknolojilere Yönelik İhtiyaç Analizi 1.000.000 1.000.000 Yükselen ve Yıkıcı Teknolojilere Yönelik İhtiyaç Analizi

İmalat.-Kobi ve Giriş. Çalışan Dostu İşletmeler 500.000 500.000 Çalışan Dostu İşletmeler 

İmalat.-Kobi ve Giriş. Sanayi Sicil Bilgi Sis. Geliştirilmesi Projesi 3.000.000 Sanayi Sicil Bilgi Sis. Geliştirilmesi Projesi

İmalat.-Kobi ve Giriş. Kritik Hammadde Platformu Projesi 1.000.000 1.000.000 Kritik Hammadde Platformu Projesi 

Bölgesel Gelişme Bölge Kalkınma İdareleri Yatırım İzleme Sistemi 2.247.000 Bölge Kalkınma İdareleri Yatırım İzleme Sistemi

Bölgesel Gelişme Araştırma Giderleri 100.000 200.000 175.230 Araştırma Giderleri 

İmalat.-Kobi ve Giriş. Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu 2.000.000 2.000.000 Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu 

İmalat.-Kobi ve Giriş. Özel Sektöre Yönelik Bilgi ve İletişim Güvenliği 1.000.000 1.000.000 398.840 Özel Sektöre Yönelik Bilgi ve İletişim Güvenliği 

Sanal Teknopark 1.000.000 379.000 Sanal Teknopark

TOPLAM 244.561.000 102.007.000 54.528.527

SANAYİ BÖLGELERİ GENEL MÜD.

30.263.000 29.781.508

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE VERİMLİLİK 

GEN MÜD

AR-GE TEŞVİKLERİ GENEL MÜD.

MİLLİ TEKNOLOJİ G.M.
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YÖNETİM HİZMETLERİ G.M.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KALKINMA AJANSLARI G.M.
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İmalat.-Kobi ve Giriş. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 49.635.000 152.000.000 152.000.000 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

İmalat.-Kobi ve Giriş. Küme Kapasite Geliştirme ve Destek Prog. (Kümelenme)  10.000.000 4.000.000 3.019.894 Küme Kapasite Geliştirme ve Destek Prog. (Kümelenme)  

İmalat.-Kobi ve Giriş. OSB Teknoloji Geliştirme Projesi 5.000.000 5.000.000 5.000.000 OSB Teknoloji Geliştirme Projesi 

İmalat.-Kobi ve Giriş. OSB'lerde Bedelsiz Arsa Tahsisi  3.000.000 189.000 OSB'lerde Bedelsiz Arsa Tahsisi  

İmalat.-Kobi ve Giriş. IPA-Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı  (IPA II) 40.000.000 74.355.000 62.481.478 IPA-Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı  (IPA II)

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

İmalat.-Kobi ve Giriş. Uygulamalı KOBİ Verimlilik Eğitim Merkezi Projesi (Model Fabrika) 29.000.000 37.000.000 Uygulamalı KOBİ Verimlilik Eğitim Merkezi Projesi (Model Fabrika) 

İmalat.-Kobi ve Giriş. Yenilik Merkezleri Projesi 11.000.000 3.000.000 Yenilik Merkezleri Projesi

TÜBİTAK ------- (Hazine Yardımları) 2.859.246.000 3.654.246.000 3.654.246.000 TÜBİTAK ------- (Hazine Yardımları)

TÜBA ----------- (Hazine Yardımları) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 TÜBA ----------- (Hazine Yardımları)

KOSGEB ------- (Hazine Yardımları) 14.795.000 14.795.000 14.795.000 KOSGEB ------- (Hazine Yardımları)

Uzay Ajansı ----- (Hazine Yardımları) 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Uzay Ajansı ----- (Hazine Yardımları)

Bölgesel Gelişme Kalkınma Ajansları 331.755.000 331.755.000 331.755.000 Kalkınma Ajansları

İmalat.-Kobi ve Giriş. Cazibe Merkezleri 130.000.000 159.645.000 159.645.000 Cazibe Merkezleri

İmalat.-Kobi ve Giriş. Üreten Şehirler Programı 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Üreten Şehirler Programı 

İmalat.-Kobi ve Giriş. Bölgesel Kalkınma Fonu 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Bölgesel Kalkınma Fonu

GAP Bölge Kalkınma İdaresi ------- (Hazine Yardımları) 48.936.000 49.936.000 49.936.000 GAP Bölge Kalkınma İdaresi ------- (Hazine Yardımları)

DAP Bölge Kalkınma İdaresi ------- (Hazine Yardımları) 86.924.000 86.924.000 86.924.000 DAP Bölge Kalkınma İdaresi ------- (Hazine Yardımları)

KOP Bölge Kalkınma İdaresi ------- (Hazine Yardımları) 119.697.000 149.697.000 149.697.000 KOP Bölge Kalkınma İdaresi ------- (Hazine Yardımları)

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi ---- (Hazine Yardımları) 87.563.000 87.563.000 87.563.000 DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi ---- (Hazine Yardımları)

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

MİLLİ TEKNOLOJİ G.M. Teknoloji ve İnovasyon Fonu 28.665.000 28.665.000 28.665.000 Teknoloji ve İnovasyon Fonu

TOPLAM 4.057.240.000 5.040.794.000 4.987.750.371

İmalat.-Kobi ve Giriş. Organize Sanayi Bölgesi 479.800.000 589.407.000 546.881.721 Organize Sanayi Bölgesi 

İmalat.-Kobi ve Giriş. Küçük Sanayi Sitesi  431.955.000 372.755.000 316.634.514 Küçük Sanayi Sitesi  

İmalat.-Kobi ve Giriş. Ergene Havzası OSB Projeleri 193.000.000 89.257.000 89.218.688 Ergene Havzası OSB Projeleri 

İmalat.-Kobi ve Giriş. Rize KSS Dönüşümü  2.000 2.000 Rize KSS Dönüşümü  

İmalat.-Kobi ve Giriş. Kastamonu KSS Dönüşümü  1.000 1.000 Kastamonu KSS Dönüşümü  

İmalat.-Kobi ve Giriş. Samsun KSS Dönüşümü 1.000 1.000 Samsun KSS Dönüşümü

İmalat.-Kobi ve Giriş. Tokat KSS Dönüşümü 1.000 1.000 Tokat KSS Dönüşümü

İmalat.-Kobi ve Giriş. OSB Kamulaştırma İşlemleri  20.000.000 58.336.000 58.334.038 OSB Kamulaştırma İşlemleri  

TEŞVİK UYG. VE YAB. SER. G.M. Maliye Bakanlığı Yurtdışı borç verme (Kıbrıs) 12.094.000 12.094.000 Yurtdışı borç verme (Kıbrıs)

TOPLAM 1.136.854.000 1.121.854.000 1.011.068.961

5.438.655.000 6.264.655.000 6.053.347.859
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AR-GE TEŞVİKLERİ GENEL MÜD.

SANAYİ BÖLGELERİ GENEL MÜD.

AVRUPA BİRLİĞİ GEN.MÜD. (IPA)

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE 

VERİMLİLİK GEN MÜD

STRATEJİ GELİŞTİRME BŞK.
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Tablo 17: 2021 Yılı Bütçesinin Birim Bazında Ödenek ve Harcama Tablosu 

 

BİRİM ADI 
EKO 

KOD 
AÇIKLAMA 

KURUM 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

 TOPLAM 

ÖDENEK 
GİDER 

 KALAN 

ÖDENEK 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 7.734.000 7.980.622 7.251.327 729.295 

  

01 PERSONEL GİDERLERİ 5.086.000 5.183.284 5.182.062 1.222 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 520.000 642.338 641.354 984 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.128.000 2.155.000 1.427.911 727.089 

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 57.409.000 71.031.105 70.087.567 943.538 

  

  

  
  

  

01 PERSONEL GİDERLERİ 29.739.000 37.342.564 37.292.136 50.428 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 5.700.000 6.856.741 6.848.659 8.082 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 14.862.000 20.959.800 20.870.279 89.521 

05 CARİ TRANSFERLER 1.153.000 1.153.000 1.152.126 874 

06 SERMAYE GİDERLERİ 5.955.000 4.719.000 3.924.367 794.633 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 41.012.000 54.854.400 47.532.019 7.322.381 

  

  

  
  

01 PERSONEL GİDERLERİ 5.809.000 6.533.400 6.532.438 962 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 967.000 1.044.000 1.033.224 10.776 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.764.000 6.764.000 5.596.968 1.167.032 

06 SERMAYE GİDERLERİ 31.472.000 40.513.000 34.369.388 6.143.612 

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI 11.609.000 13.062.346 12.967.482 94.864 

  

  

  

01 PERSONEL GİDERLERİ 9.391.000 10.921.148 10.921.147 1 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.205.000 1.355.198 1.355.198 0 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.013.000 786.000 691.137 94.863 

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI  6.739.536.000 8.140.591.505 8.130.720.427 9.871.078 

  
  

  
  

  

01 PERSONEL GİDERLERİ 7.491.000 7.659.505 7.659.501 4 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.141.000 1.141.000 1.140.745 255 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 82.000 67.000 16.181 50.819 

05 CARİ TRANSFERLER 3.850.781.000 4.456.683.000 4.446.863.000 9.820.000 

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 2.880.041.000 3.675.041.000 3.675.041.000 - 

HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4.384.000 5.088.810 4.556.367 532.443 

  

  
  

01 PERSONEL GİDERLERİ 3.381.000 4.057.200 3.770.539 286.661 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 531.000 559.610 559.609 1 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 472.000 472.000 226.219 245.781 

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ  727.000 823.632 767.181 56.451 

  

  
  

01 PERSONEL GİDERLERİ 404.000 471.450 471.443 7 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 75.000 78.182 78.179 3 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 248.000 274.000 217.559 56.441 

SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  30.474.000 23.972.737 22.639.970 1.332.767 

  

  
  

01 PERSONEL GİDERLERİ 22.533.000 19.433.737 19.421.119 12.618 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2.837.000 2.823.000 2.820.524 2.476 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.104.000 716.000 398.327 317.673 
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BİRİM ADI 
EKO 

KOD 
AÇIKLAMA 

KURUM 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

 TOPLAM 

ÖDENEK 
GİDER 

 KALAN 

ÖDENEK 

  06 SERMAYE GİDERLERİ 4.000.000 1.000.000 - 1.000.000 

AR-GE TEŞVİKLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 181.228.000 226.455.281 184.105.880 42.349.401 

  

  

  
  

  

  

01 PERSONEL GİDERLERİ 17.746.000 13.740.210 13.738.831 1.379 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2.163.000 1.962.810 1.961.851 959 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5.543.000 4.613.000 3.849.744 763.256 

05 CARİ TRANSFERLER 15.526.000 49.889.261 9.535.560 40.353.701 

06 SERMAYE GİDERLERİ 80.615.000 250.000 - 250.000 

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 59.635.000 156.000.000 155.019.894 980.106 

SANAYİ BÖLGELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.162.813.000 1.164.017.320 1.049.189.760 114.827.560 

  
  

  

  
  

  

01 PERSONEL GİDERLERİ 16.076.000 16.927.055 16.924.890 2.165 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2.477.000 2.598.765 2.598.761 4 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 500.000 731.500 727.094 4.406 

06 SERMAYE GİDERLERİ 11.000.000 28.811.000 12.870.053 15.940.947 

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 8.000.000 5.189.000 5.000.000 189.000 

08 BORÇ VERME 1.124.760.000 1.109.760.000 1.011.068.961 98.691.039 

METROLOJİ VE SANAYİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 30.549.000 27.880.400 27.733.842 146.558 

  
  

  

  

01 PERSONEL GİDERLERİ 23.216.000 21.581.600 21.580.005 1.595 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3.449.000 3.087.300 3.086.333 967 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.384.000 411.500 297.538 113.962 

05 CARİ TRANSFERLER 2.500.000 2.800.000 2.769.966 30.034 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 137.632.000 93.349.765 80.069.896 13.279.869 

  
  

  

  
  

  

01 PERSONEL GİDERLERİ 14.647.000 14.350.600 14.349.411 1.189 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.988.000 1.902.165 1.901.190 975 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 496.000 1.606.000 1.337.818 268.182 

05 CARİ TRANSFERLER 500.000 1.135.000 - 1.135.000 

06 SERMAYE GİDERLERİ 80.000.000 - - - 

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 40.001.000 74.356.000 62.481.478 11.874.522 

TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.025.754.000 2.374.999.043 2.362.760.149 12.238.894 

  

  

  
  

  

01 PERSONEL GİDERLERİ 19.346.000 18.828.870 18.828.185 685 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2.795.000 2.745.973 2.745.601 372 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 790.000 546.200 402.377 143.823 

05 CARİ TRANSFERLER 1.990.729.000 2.340.784.000 2.340.783.986 14 

08 BORÇ VERME 12.094.000 12.094.000 - 12.094.000 

KALKINMA AJANSLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.075.287.000 1.161.970.600 1.161.724.801 245.799 

  
  

  

  
  

01 PERSONEL GİDERLERİ 8.830.000 10.533.600 10.531.620 1.980 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.130.000 1.312.000 1.309.896 2.104 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 695.000 545.000 328.904 216.096 

05 CARİ TRANSFERLER 61.387.000 87.837.000 87.836.150 850 

06 SERMAYE GİDERLERİ 2.347.000 200.000 175.230 24.770 
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BİRİM ADI 
EKO 

KOD 
AÇIKLAMA 

KURUM 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

 TOPLAM 

ÖDENEK 
GİDER 

 KALAN 

ÖDENEK 

  
07 SERMAYE TRANSFERLERİ 1.000.898.000 1.061.543.000 1.061.543.000 - 

MİLLİ TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 116.104.000 352.920.713 39.528.510 313.392.203 

  
  

  

  

  

  

01 PERSONEL GİDERLERİ 2.139.000 5.486.600 5.485.516 1.084 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 285.000 684.800 683.686 1.114 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 9.513.000 1.305.400 1.096.667 208.733 

05 CARİ TRANSFERLER 71.502.000 313.399.913 3.198.800 310.201.113 

06 SERMAYE GİDERLERİ 4.000.000 3.379.000 398.840 2.980.160 

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 28.665.000 28.665.000 28.665.000 - 

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 80.709.000 102.051.600 36.288.896 65.762.704 

  

  
  

  

  
  

01 PERSONEL GİDERLERİ 6.549.000 12.377.800 12.376.476 1.324 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 901.000 1.516.200 1.514.413 1.787 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.392.000 10.832.000 10.110.547 721.453 

05 CARİ TRANSFERLER 6.895.000 14.390.600 9.683.898 4.706.702 

06 SERMAYE GİDERLERİ 24.972.000 22.935.000 2.603.562 20.331.438 

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 40.000.000 40.000.000 - 40.000.000 

YURTDIŞI TEŞKİLATI 107.000 399.000 287.187 111.813 

  
  

  

01 PERSONEL GİDERLERİ - 287.000 286.369 631 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ - 5.000 818 4.183 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 107.000 107.000 - 107.000 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜKLERİ 215.114.000 242.258.295 240.452.568 1.805.727 

  
  

  

  
  

01 PERSONEL GİDERLERİ 171.247.000 186.570.135 185.235.191 1.334.944 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 29.852.000 31.687.160 31.590.153 97.007 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 12.933.000 23.392.000 23.069.901 322.099 

05 CARİ TRANSFERLER 882.000 409.000 370.237 38.763 

06 SERMAYE GİDERLERİ 200.000 200.000 187.086 12.914 

TOPLAM 11.918.182.000 14.063.707.174 13.478.663.828 585.043.346 
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Şekil 3: Son Beş Yıl Ödenek Harcama Durumu Grafiği 

 

 
 
 
A.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 539’uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü ile genel bütçe 

kapsamındaki kamu idarelerine temel mali tablolardan “Bilanço”, “Faaliyet Sonuçları Tablosu”, Öz 

Kaynak Değişim Tablosu” ve “Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu” hazırlama 

yükümlülüğü getirilmiştir.  

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki söz konusu temel mali tablolar, Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca yönetilen Yönetim Bilgi Sisteminden (YBS) hesap dönemi kapandıktan sonra 

alınabilmektedir.  

5018 sayılı Kanuna göre ise hesap döneminin kapatılması bütçe giderleri dışındaki işlemler açısından 

Mart ayı sonuna kadar uzayabildiğinden hâlihazırda da hesap dönemi kapanmadığından Bakanlığımıza 

ait temel mali tablolar YBS’den alınamamış, dolayısıyla Faaliyet Raporuna eklenememiştir. 

Diğer taraftan, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 313’üncü maddesi ile Merkezi Yönetim 

Muhasebe Yönetmeliğinin 538 inci maddelerinde yer alan hükümler uyarınca Bakanlığımız İnternet 

sayfasında kamuoyuna ayrıca sunulmaktadır.  

Bu kapsamda, Bakanlığımız 2020 yılı temel mali tabloları YBS’den alınarak İnternet sayfamızda 

kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 

2021 hesap döneminin kapanmasını müteakip Bakanlığımız 2021 yılı temel mali tabloları da süresi 

içinde İnternet sayfamızda kamuoyuyla paylaşılacaktır. 

2021 Yılı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması İcmal Tablosunda da gösterildiği gibi 

Bakanlığımızca yapılan bütçe giderlerinin türleri, ödenekleri ve harcama tutarları aşağıdaki gibi 

gerçekleşmiştir. 
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“01 Personel Giderleri” için Bakanlık bütçesine 363.630.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 

yapılan ödenek aktarmaları sonucunda toplam ödenek 392.285.758 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu 

ödeneğin %99,57’si olan 390.586.882 TL yılsonu itibarıyla harcamaya dönüşmüştür.  

“02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için Bakanlık bütçesine 58.016.000 TL ödenek 

tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan ödenek aktarmaları sonucunda toplam ödenek 62.002.242 TL 

olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin %99,79’u olan 61.870.193 TL yılsonu itibarıyla harcamaya 

dönüşmüştür.  

“03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için Bakanlık bütçesine 56.026.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl 

içerisinde yapılan ödenek aktarmaları sonucunda toplam ödenek 76.283.400 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Bu ödeneğin %92,64’ü olan 70.665.171 TL yılsonu itibarıyla harcamaya dönüşmüştür.  

“05 Cari Transferler” için Bakanlık bütçesine 6.001.855.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 

yapılan ödenek aktarmaları sonucunda toplam ödenek 7.268.480.774 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu 

ödeneğin %94,96’sı olan 6.902.193.723 TL yılsonu itibarıyla harcamaya dönüşmüştür. Harcanamayan 

348.554.813,64 TL’lik ödeneğin ise Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca Bakanlığımız 2022 yılı 

bütçesine devren ödenek kaydedilmesi öngörülmektedir.  

“06 Sermaye Giderleri” için Bakanlık bütçesine 244.561.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 

yapılan ödenek aktarmaları sonucunda toplam ödenek 102.007.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu 

ödeneğin %53,46’sı olan 54.528.527 TL yılsonu itibarıyla harcamaya dönüşmüştür.  

“07 Sermaye Transferleri” için Bakanlık bütçesine 4.057.240.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl 

içerisinde yapılan ödenek aktarmaları sonucunda toplam ödenek 5.040.794.000 TL olarak 

gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin %98,95’i olan 4.987.750.371 TL yılsonu itibarıyla harcamaya 

dönüşmüştür. 

“08 Borç Verme” için Bakanlık bütçesine 1.136.854.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.  Yıl içerisinde 

yapılan ekleme ve düşmeler sonucunda toplam ödenek 1.121.854.000 TL olarak gerçekleşmiştir.  Bu 

ödeneğin %90,12’si olan 1.011.068.961 TL yılsonu itibarıyla harcamaya dönüşmüştür. 

 

A.3. Mali Denetim Sonuçları 

Bakanlığımız bütçesi çerçevesinde yapılan tüm harcamalar, iç ve dış denetime tabidir. Bu mali 

kontroller harcama öncesi ve harcama aşamasında yapılan kontroller ile TBMM adına Sayıştay 

Başkanlığınca gerçekleştirilen harcama sonrasında yapılan mal ve hesap denetimleridir.  

Her mali yılın sonunda, geçmiş yılın bütçe harcamalarına ilişkin “Kesin Hesap Kanun Teklifi” müteakip 

yıl bütçesi ile birlikte görüşülmek üzere TBMM’ye sunulmakta ve yasalaşmaktadır.  

Bakanlığımıza ait hesaplar 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca Sayıştay Başkanlığı tarafından 

denetlenmektedir. Sayıştay Başkanlığınca Bakanlığımız 2021 yılı hesaplarının denetimine devam 

edildiğinden henüz Bakanlığımıza intikal etmiş bir denetim raporu bulunmamaktadır. 
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Bakanlığımız 2020 yılı hesapları üzerine yürütülen denetimler sonucunda 2020 yılı Taslak İdare Denetim 

Raporu hazırlanmış ve 2021/Mayıs ayı içerisinde Bakanlığımıza ulaşmıştır. Taslak Denetim Raporuna 

ilişkin görüş ve cevaplarımız 2021/Haziran ayında ve mevzuatta belirlenen süre içerisinde 

Sayıştay Başkanlığına iletilmiştir.  

Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan ve www.sayistay.gov.tr İnternet sayfasının “Raporlar/Kamu İdareleri 

Denetim Raporları/Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri/2020” bölümünde yayımlanan 

Bakanlığımız 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda; Bakanlığımızca sunulan geçerli finansal raporlama 

çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tabloların tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği 

kanaatine varıldığı, herhangi bir “denetim bulgusu” tespit edilmediği, mali rapor ve tablolara verilen 

görüş ile ilgili olmayan iki bulgu olduğu belirtilmiş ve bu bulgulara “B. Diğer Bulgular” bölümünde yer 

verilmiştir.  

 
A.4. Diğer Hususlar 

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

verilmiştir. 

 

Tablo 18: Mülkiyeti Bakanlığa Ait Olan Araçlar (31.12.2021 tarihi itibarıyla) 

 

Cinsi Merkez Taşra Toplam 

Otomobil 8 104 112 

Otobüs 2 - 2 

Kamyonet 4 123 127 

Toplam 14 227 241 

 
 
 
Tablo 19: Kiralanan Araçlar (31.12.2021 tarihi itibarıyla) 

 

Cinsi Merkez Taşra Toplam 

Otomobil 31 3 34 

Kamyonet 10 81 91 

Toplam 41 84 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sayistay.gov.tr/
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Tablo 20: Yıllar İtibarıyla Merkez Birimleri Gider Dağılımı 

 

 

 
 
 
*  Su ve doğalgaz tüketim verileri, Bakanlık hizmet binalarında bulunan elektronik kartlı sayaçlara alınan 
miktara göre düzenlenmiştir.  
** Kişi başı bütünleşik iletişim hizmeti hesaplanırken tüm personel (Merkez ve İl Müdürlükleri) dikkate 
alınmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gider Türü Birim 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Personel Sayısı Adet 1.823 1.818 1.798 

Elektrik Tüketim Miktarı  kw/saat 4.910.419 3.774.102 4.177.281 

Kişi Başı Elektrik Tüketim Miktarı  kw/saat 2.693 2.075 2.323 

Su Tüketim Miktarı*  m3 37.295 27.620 50.501 

Kişi Başı Su Tüketim Miktarı  m3 20,45 15,19 28,08 

Doğalgaz Tüketim Miktarı* m3 606.698 590.424 762.194 

Kişi Başı Doğalgaz Tüketim Miktarı  m3 333 325 424 

Telefon Gideri  TL 297.651 172.422 145.683 

Kişi Başı Telefon Gideri  TL 163,3 94,84 81,03 

İnternet Gideri  TL 72.638 289.016 142.244 

Geniş Alan Ağı Bütünleşik İletişim Hizmeti TL 4.907.486 3.525.530 5.115.413 

Kişi Başı Bütünleşik İletişim Hizmeti** TL 1.295 910 1.327 

Kiralanan Taşıtların Sayısı  Adet 25 26 41 

Kiralanan Taşıtların Gideri TL 2.723.738 3.266.011 4.971.581 

Personel Servis Sayısı Adet 76 76 57 

Personel Servis Gideri TL 4.745.068 4.641.440 3.361.173 

Toplam Taşıt Gideri TL 7.468.806 7.907.451 8.332.754 

Kişi Başı Ulaşım Gideri TL 4.097 4.349 4.213 

Yurtiçi Görev Yollukları TL 2.684.922 1.549.603 2.108.351 

Yurtdışı Görev Yollukları TL 1.940.179 332.774 578.842 

Görev Yollukları Toplamı TL 4.625.101 1.882.377 2.687.193 

Kişi Başı Görev Yollukları TL 2.538 1.035 1.495 
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Tablo 21: Yıllar İtibarıyla İl Müdürlükleri Gider Dağılımı 
 

Gider Türü 

 

Birim 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Personel Sayısı Adet 2.068 2.056 2.058 

Elektrik Tüketim Miktarı * kw/saat 1.061.672 1.130.968 1.068.131 

Kişi Başı Elektrik Tüketim Miktarı  kw/saat 802 875 871 

Su Tüketim Miktarı ** m3 20.523 12.700 11.860 

Kişi Başı Su Tüketim Miktarı  m3 17 12 12 

Doğalgaz Tüketim Miktarı *** m3 114.035 135.650 111.233 

Kişi Başı Doğalgaz Tüketim Miktarı  m3 134 156 153 

Telefon Gideri **** TL - 146.185 84.343 

Kişi Başı Telefon Gideri  TL - 71 41 

İnternet Gideri TL - - 9.501 

Mülkiyeti Bakanlığa Ait Taşıtların Sayısı  Adet 229 221 227 

Mülkiyeti Bakanlığa Ait Taşıtların Gideri ***** TL 2.152.310 1.987.833 2.258.822 

Kiralanan Taşıtların Sayısı  Adet 72 72 84 

Kiralanan Taşıtların Gideri  TL 5.657.843 6.528.030 8.703.057 

Toplam Taşıt Gideri  TL 7.810.153 8.515.863 10.961.879 

Kişi Başı Ulaşım Gideri****** TL 3.776 4.146 5.326 

Yurtiçi Görev Yollukları TL 2.286.235 977.112 975.652 

Yurtdışı Görev Yollukları TL 3.528 - - 

Görev Yollukları Toplamı TL 2.289.763 977.112 975.652 

Kişi Başı Görev Yollukları TL 1.107 476 475 

 

 

* 2021 yılı elektrik tüketim miktarı 40 İl Müdürlüğü ve 1.226 personel için hesaplanmıştır. 

** 2021 yılı su tüketim miktarı 31 İl Müdürlüğü ve 979 personel için hesaplanmıştır. 

*** 2021 yılı doğalgaz tüketim miktarı 27 İl Müdürlüğü 723 personel için hesaplanmıştır. 

**** 2021 yılı telefon gideri 81 İl Müdürlüğü 2.058 personel için hesaplanmıştır. 

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

******Kişi başı ulaşım gideri; Bakanlık araçlarının tamir ve bakım giderleri, araçların yakıt giderleri, 

kiralanan taşıtların ve şoförlerin ücret giderleri toplanmış olup Bakanlık İl Müdürlükleri toplam personel 

sayısına bölünerek elde edilmiştir. 
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B. Performans Bilgileri 

 

B.1. Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri 

 
Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri 2021 yılı Performans Programında yer alan program sınıflandırması dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede 
hazırlanan Program, Alt Program ve Faaliyetler Tablosu aşağıdadır. Hizmet birimlerinin faaliyetleri kapsamında yürütülen iş, işlem ve süreçlere ilişkin detay 
bilgilere izleyen bölümde yer verilmiştir. 
 
Tablo 22: Program, Alt Program ve Faaliyetler Tablosu 
 

Program Alt Program Faaliyet Faaliyet Açıklamaları 

Bölgesel Kalkınma 
 

Bölgesel 
Kalkınmanın 
Koordinasyonu ve 
Desteklenmesi 
 

Bölgesel Kalkınma 
Amaçlı Fonların 
Desteklenmesi 

Bölgesel Kalkınma Amaçlı Fonların Desteklenmesi faaliyeti kapsamında; katma değeri yüksek 
mal ve hizmet üreten işletmeler ortaya çıkarılacak, finansman ihtiyacı olan ve büyüme 
potansiyeli taşıyan girişimlere sermaye katkısı yapılarak söz konusu girişimlerin gelişmesi ve 
rekabet güçlerinin yükseltilmesine katkı sağlanacaktır. 

Bölgesel 
Kalkınmanın 
Planlanması ve 
Yönetişimi 

Bölgesel Kalkınmanın Planlanması ve Yönetişimi faaliyeti kapsamında; bölgeler arası 
gelişmişlik farklarının dengeli bir yapıya kavuşturulması, bölgesel ve yerel kalkınmanın 
hızlandırılması ve sürdürülebilir dengeli bir gelişmenin sağlanması amaçlarıyla bölgesel 
politika tasarımına temel teşkil edecek ve karar alma süreçlerine girdi sağlayacak nitelikte 
araştırma ve analiz çalışmaları yürütülmekte, bölgesel kalkınma amaçlı yürütülen destek 
programlarının uygulanması sağlanmaktadır. 

  
Cazibe 
Merkezlerinin 
Desteklenmesi 

Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi faaliyeti kapsamında; ülke sathında daha dengeli bir 
yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten 
geri kalmış ve göç veren bölgelerde bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma 
değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin 
artırılması gibi amaçlarla destek faaliyeti yürütülmektedir. 
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Program Alt Program Faaliyet Faaliyet Açıklamaları 

Bölgesel Kalkınma 
 

Bölgesel 
Kalkınmanın 
Koordinasyonu ve 
Desteklenmesi 
 

Kalkınma 
Ajanslarının 
Desteklenmesi 

Kalkınma Ajanslarının Desteklenmesi faaliyeti kapsamında; bölge planlarında belirlenen 
önceliklerin hayata geçirilmesi, bölgelerin ülkemizin genel büyümesi, gelişmesi, refah ve 
istikrarına katkısının artırılması, sosyal uyum ve adaletin temini ve küresel rekabet şartlarına 
adaptasyonun sağlanması gibi amaçlarla ülkemizde bulunan 26 adet Kalkınma Ajansı 
desteklenmektedir. 

Kurumsal Dönüşüm 
ve 
Sürdürülebilirliğin 
Desteklenmesi 

Valilikler, il özel idareleri ve belediyeler gibi mahalli idarelerce yerel ve bölgesel kalkınma 
açısından önem arz eden hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş kamu şirketlerindeki mevcut 
kurumsal, yönetsel, finansal sorunlar ile kapasite kullanımı düşüklüğü, yüksek yatırım 
maliyetleriyle hayata geçirilmiş tesislerin sürdürülebilirlik açısından desteklenmesi ihtiyacını 
ortaya çıkarmış olup aksi takdirde yapılan bu yatırımların atıl kalması ve kaynakların ziyanı 
söz konusu olabilecektir. Bir kısmı dış kaynak kullanımı, bir kısmı ise mahalli idarelerin öz 
kaynakları ya da borçlanma yoluyla inşa edilen bu tesislerin sürdürülebilir hale getirilmesi ve 
gelir getirici bir yapıya dönüştürülebilmesi için “Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik 
Destek Programı” adı altında bir destek programının uygulanması hedeflenmektedir. 
Programla, hem söz konusu tesislerin işlerlik kazanması hem de yerel istihdam ve kalkınma 
bakımından olumlu sonuçlara ulaşılması hedeflenmektedir. 

Sosyal İçerikli 
Projelerin 
Desteklenmesi 

On Birinci Kalkınma Planında yer alan “671 Sosyal Destek Programı yeniden yapılandırılacak 
ve uygulaması yaygınlaştırılacaktır” tedbirinin amacına matuf olarak toplumun dezavantajlı 
kesimlerinin (çocuk, genç, kadın, yaşlılar, engelliler vd.) ekonomik ve sosyal hayata daha aktif 
katılımlarını sağlamak, üretkenlik ve yetenek gelişimini destekleyerek istihdam edilebilirliği 
artırmak gibi amaçlarla sosyal girişimciliği ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini de teşvik edecek 
şekilde Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) yürürlüğe konulmuş ve tüm illerde 
uygulanmaya başlanmıştır. Bahsedilen amaçlar çerçevesinde destek faaliyetleri 
yürütülmektedir. 
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Program Alt Program Faaliyet Faaliyet Açıklamaları 

Bölgesel Kalkınma 
 

Bölgesel 
Kalkınmanın 
Koordinasyonu ve 
Desteklenmesi 
 

Üreten Şehirlerin 
Desteklenmesi 

On Birinci Kalkınma Planında yer alan “323. İmalat ve ihracat odağı niteliğindeki şehirlerin 
orta-yüksek teknolojili ürünlerde değer zincirlerinin daha üst aşamalarına çıkması ve küresel 
değer zincirleriyle bütünleşmesi için kurumsallaşma, pazarlama, yenilik ve ulaşım 
altyapılarını desteklemek ve bu şehirlerde yaşam kalitesini yükselterek nitelikli işgücü 
istihdamını artırmak üzere “Üreten Şehirler Programı" geliştirilecektir.” tedbirinin amacına 
matuf olacak şekilde Üreten Şehirler Destek Programı oluşturulmuştur. Bu kapsamda 
sanayinin gelişim ve büyümesinin merkezinde bulunan şehirlerimizi uluslararası alanda 
rekabetçi bir üretim yapısına kavuşturabilmek amacıyla işletmelerin küresel üretim 
sistemleri ile entegrasyonunun kuvvetlenmesi, şehirlerin uluslararası erişilebilirliğinin ve 
kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sanayi, teknoloji ve yenilik altyapıları ile beşeri 
sermaye ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik destek faaliyetleri 
yürütülecektir. 

Sanayinin 
Geliştirilmesi, 
Üretim ve 
Yatırımların 
Desteklenmesi 

Yatırım 
Potansiyelinin 
Artırılması ve 
Yatırımların Teşviki 
 

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

Uluslararası doğrudan yatırımlara ilişkin hizmetler, yatırımların karşılıklı teşviki ve 
korunmasına ilişkin anlaşmaların müzakerelerinin yürütülmesi ve anlaşmaların imzalanması, 
yatırım ortamının iyileştirilmesi hizmetleri, OECD çok uluslu şirketler rehberi Türkiye ulusal 
temas noktası faaliyetleri, yatırım teşvik sistemi ve yatırım ortamının yurt içinde ve yurt 
dışında tanıtımına yönelik hizmetler yürütülmektedir. 

Yatırımlara Yönelik 
finansal ve 
istihdam destekler 

Ülkemizde gerçekleştirilecek yatırımların artırılmasına ilişkin politika ve program 
geliştirilmesi ve bu çerçevede yatırım teşvik mevzuatı ile doğrudan yabancı yatırım 
mevzuatının hazırlanması, yatırım teşvik belgesi işlemleri ve teşvik uygulamaları 
kapsamındaki desteklerin ödenmesine yönelik işlemler yürütülmektedir. 
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Sanayinin 
Geliştirilmesi, 
Üretim ve 
Yatırımların 
Desteklenmesi 
 

Sanayi ve 
Verimliliğin 
Geliştirilmesi 

Sanayi ve Verimlilik 
Alanlarının 
Düzenlenmesi ve 
Geliştirilmesi 

Sanayi sektörüne yönelik politika ve hedefler oluşturulması, bunlara ilişkin strateji belgeleri 
hazırlanması, kamu alımları yoluyla yerli sanayinin teknolojik gelişimine katkı sağlanması, 
Model Fabrikalar ve Yenilik Merkezleri ile KOBİ’lerin dijital dönüşümünün hızlandırılması, 
teknolojik dönüşüm ile birlikte toplam faktör verimliğine ulaşılması, katma değeri yüksek 
ürünler üretilmesi, dışa bağımlılığın ve cari açığın azaltılması, sanayi sektörüne ilişkin 
araştırmalar, etki analizleri, yayınlar ve etkinlikler aracılığıyla verimlilik ve imalat sanayiine 
rehberlik edilmesi ve ürünlerin piyasa arzından önce uygunluğunun sağlanması çalışmaları 
yürütülmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sanayileşme İcra 
Komitesi 

14.10.2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sanayileşme İcra Komitesi 
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” kapsamında On Birinci Kalkınma Planı ile ilgili 
programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda; yerli üretimin ve teknolojik 
kabiliyetlerin kamu alımları yoluyla geliştirilmesini sağlamak, üreticilerin yatırım, üretim ve 
finansman süreçlerini kolaylaştırmak ve rekabetçiliklerini artırmak amacıyla kararlar almak 
üzere Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK) kurulmuştur. Sanayileşme İcra Komitesi’nin kararları 
çerçevesinde On Birinci Kalkınma Planı ile Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde imalat sanayisi 
için öngörülen amaçlara ulaşmada kamu alımlarının etkin bir rol oynaması 
hedeflenmektedir. 

Sanayi Altyapısının 
Geliştirilmesi 
 

Endüstri 
Bölgelerinin 
Geliştirilmesi 
Faaliyetleri 

4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu ve ilgili Yönetmeliği kapsamında yürütülen faaliyetlerle 
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 verilmektedir. 

 
Küçük Sanayi 
Sitelerinin 
Desteklenmesi 

15.03.2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatiflerinin Kredi Kullanımına İlişkin Yönetmelik ve 15.03.2019 tarihli ve 30715 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi 
İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmelik 
kapsamında; Kalkınma Planlarına uygun olarak küçük sanatkâr ve orta büyüklükteki 
sanayicinin modern işyerlerine kavuşması ve verimliliklerinin arttırılması amacıyla sanayi 
siteleri desteklenmektedir. Şehir merkezi içerisinde gürültü oluşturan, kent estetiğine 
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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. 

Sanayinin 
Geliştirilmesi, 
Üretim ve 
Yatırımların 
Desteklenmesi 
 

 
Sanayi Altyapısının 
Geliştirilmesi 
 

Kümelenme 
Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi 

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

 

 

Organize Sanayi 
Bölgelerinin 
Desteklenmesi 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri kapsamında; 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 çeşitli destekler sunulmaktadır. Ülkemiz sanayisinin planlı, çevreye duyarlı 
hale getirilmesi ve yatırımcıların ilk yatırım maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmektedir. 

 

Sanayi Altyapısının 
Geliştirilmesine 
Yönelik Planlama 
ve Koordinasyon 

01.12.2018 tarihli ve 30612 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Alanlarının 
Belirlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında yerli ve yabancı yatırımcılar için yatırım yeri 
bulma sorununun çözülmesi amacıyla hazır yatırım alanları belirlenmesi, ilân edilecek bu 
alanların daha sonra talep edilmesi halinde yeniden yer seçimi sürecine tabi olmadan 
EB/OSB/SS vb. amaçlarla kullanılmasına imkân sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, ilan 
edilen OSB’lerde firmalara iş geliştirme, kamu destekleri, proje hazırlama, üniversite ile 
işbirliği, yalın üretim, verimlilik, teknoloji yönetimi, kümelenme ve dijitalleşme konularında 
destek verecek Yenilik Merkezleri kurulması hedeflenmektedir. 

 

Sanayide Ortak 
Hizmet 
Altyapılarının 
Desteklenmesi 

Sanayi ve teknoloji bölgelerinde rekabetçiliğin ve verimliliğin geliştirilmesi için ihtiyaç 
duyulan test, kalibrasyon, prototipleme gibi ortak hizmetlerin sunulması ve kalitesinin 
artırılmasına yönelik projeleri desteklemek üzere Sanayide Ortak Hizmet Altyapıları Destek 
Programı adı altında bir destek programının uygulanması hedeflenmektedir. Programın 
uygulanmasıyla, sanayi alanında ürün geliştirme sürecinde prototipleme, test gibi hizmetlere 
ulaşımın kolaylaşması ve teşvik edilmesi suretiyle katma değer üretiminin artırılması, sanayi 
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bölgelerinde kümelenmiş firmaların ortak ihtiyaçlarının karşılanarak zaman ve maliyet 
açısından daha uygun hizmet almalarının sağlanması hedeflenmektedir. 

Sanayinin 
Geliştirilmesi, 
Üretim ve 
Yatırımların 
Desteklenmesi 
 

Sanayinin 
Geliştirilmesine 
Yönelik Bilim, 
Teknoloji ve Yenilik 
Destekleri 

Dijital Dönüşümün 
Desteklenmesi 

Sanayi üretimimizde geleneksel sanayinin ağırlıklı olması nedeniyle üretilen katma değerin 
düşüklüğü sorununun dijital dönüşüm uygulamalarıyla ortadan kaldırılması, bir yandan 
yüksek teknolojili ürünler üretirken diğer yandan da üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesi ile 
yüksek katma değer üretimi amaçlanmakta bu amaca matuf olarak Sanayide Dijital Dönüşüm 
Destek Programının uygulamaya konulması hedeflenmektedir. Sanayide Dijital Dönüşüm 
Programı ile değer zincirlerinin dijitalleştirilmesine ve çarpan etkisine sahip projelere 
odaklanılması, sektörlerde birden fazla oyuncuyu veya sektörün bir kısmını etkileyebilecek 
projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Firmaların tedarik ağlarına yönelik projeler ve 
sanayi bölgeleri gibi kümelerde çok sayıda firmaya yönelik projeler bu kapsamda 
değerlendirilecektir. 

Rekabet Öncesi 
İşbirliği Destekleri 

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

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

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

Sanayinin 
Geliştirilmesi, 
Üretim ve 
Yatırımların 
Desteklenmesi 

Sanayinin 
Geliştirilmesine 
Yönelik Bilim, 
Teknoloji ve Yenilik 
Destekleri 

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

AB ve T.C. Hükümeti arasında akdedilen Uluslararası Anlaşmalara dayanılarak, KOBİ ve 
girişimcileri hedef alan; “iş ortamının iyileştirilmesi, araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik 
kapasitesinin güçlendirilmesi” hedefine katkı sağlamak üzere, uygun taraflarca sunulan 
rekabetçilik ve yenilik odaklı projelere finansman desteği sağlanmaktadır. 
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Sanayinin 
Geliştirilmesi, 
Üretim ve 
Yatırımların 
Desteklenmesi 

Tasarım Tescil 
Destekleri 

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna 
dayanılarak kurgulanan “Tasarım Tescil Desteği; “Türk Tasarımı” kimliğinin tanınmasını ve 
yerleşmesini sağlamak amacıyla, Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin önerileri doğrultusunda 
Bakanlığımızca belirlenen kriterlere sahip ulusal ve uluslararası tasarım yarışmalarında 
sergilenen gerçek kişilere ait tasarımların tescillerine ilişkin giderlerin Bakanlığımızca 
ödenmesine yönelik bir destek programıdır. 

Sanayinin 
Geliştirilmesine 
Yönelik Bilim, 
Teknoloji ve Yenilik 
Destekleri 
 

Teknoloji 
Geliştirme 
Bölgeleri Desteği 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 8’inci maddesi uyarınca teknoloji 
geliştirme bölgelerinin kurulabilmesi için ihtiyaç duyulan arazinin temini, altyapı ve idare 
binalarının inşa edilmesine ilişkin giderlerin bölge yönetici şirketlerince karşılanamayan kısmı 
Bakanlığımız bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanmaktadır. 

Teknoloji ve 
İnovasyon Amaçlı 
Fonların 
Desteklenmesi 

Ülkemizin teknolojik gelişimi ve katma değerli büyüme stratejisine katkı sağlanması amacıyla 
oluşturulacak Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile teknoloji odaklı şirketlere, işletmelere veya 
fonlara sermaye katkısı yapılacaktır. 

Teknolojik Ürün 
Tanıtım ve 
Pazarlama 
Destekleri 

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna 
dayanılarak uygulamaya konulan Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı ile 
Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan prototiplerin yurt içi ve yurt dışı fuarlar ile e-ticaret 
sitelerinde tanıtılmasına yönelik faaliyetler desteklenmeye devam edilecektir. 

Teknolojik Ürün 
Yatırım Destekleri 

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna 
dayanılarak uygulamaya konulan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile Türkiye'de 
kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar veya 
yurtdışındaki kurum/kuruluş veya fonlar tarafından desteklenerek başarıyla tamamlanmış 
olan Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin üretimine yönelik 
yatırımlar, TGB’lerde başlatılıp sonuçlandırılan, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya 
çıkan teknolojik ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar, Türkiye'de veya yurtdışında 
özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan 
teknolojik ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar desteklenmektedir. 
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Temel Bilimler 
Mezunu Ar-Ge 
Personel Desteği 

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

Tüketicinin 
Korunması, Ürün 
ve Hizmetlerin 
Güvenliği ve 
Standardizasyonu 

Sanayi Ürünleri ve 
Ölçü Aletlerinin 
Güvenliği ve 
Güvenilirliği 

Sanayi Ürünlerinde 
Piyasa Gözetimi ve 
Denetimi 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetleri, tüm dünyada ve ülkemizde güvenli ürün arz 
etmenin yanı sıra ekonomik bir enstrüman olarak da kullanılmaktadır. PGD faaliyetleri 
kapsamında, denetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi, etkin denetim stratejilerinin 
geliştirilmesi, test ve muayene sürelerinin kısaltılması ve PGD alanında faaliyet gösteren 
laboratuvarların sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmekte, ülkemizin AB adaylık 
sürecinde malların serbest dolaşımı faslı kapsamında PGD alanında Avrupa ülkelerine benzer 
uygulamalar gerçekleştirilmektedir. 

Yasal Metroloji 
Faaliyetleri 

Yasal metroloji faaliyetleri kapsamında; ticaret, çevre, sağlık gibi toplumsal hayatımızda 
önem ihtiva eden alanların düzenlenmesinde rol oynayan ölçü ve ölçü aletlerine ilişkin 
muayene ve denetim işlemleri gerçekleştirilmekte, ölçü aletlerinin teknik düzenlemelerine 
uygun olarak piyasaya arz edilmeleri ve kullanımdayken doğru ayarlı çalışması 
sağlanmaktadır. 
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Yönetim ve Destek 
Programı 
 

Teftiş, Denetim Ve 
Danışmanlık 
Hizmetleri 

Hukuki 
Danışmanlık ve 
Muhakemat 
Hizmetleri 

İdarenin eylem ve işlemlerinin yargısal denetime konu olması halinde Bakanlığın taraf olduğu 
adlî ve idari davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, 
dava ve icra işlemlerini takip etmek görevleri faaliyet kapsamında yerine getirir. İdari 
işlemlerin yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurlarından biri veya birkaçıyla sakat 
olmaması için önleyici faaliyette bulunulmakta, diğer Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar 
tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her 
türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü 
uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince sorulacak hususları inceleyip hukukî 
mütalaa bildirilmektedir. 

İç Denetim 

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, denetimler 
gerçekleştirilecektir. 

Kamuoyu 
İlişkilerinin 
Yürütülmesi 

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

Teftiş, Denetim Ve 
Danışmanlık 
Hizmetleri 

Kurumsal 
Uluslararası İşbirliği 
Faaliyetleri 

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

Teftiş, İnceleme ve 
Soruşturma 

Bakanlığımız Merkez ve taşra teşkilatı, bağlı, ilgili ve koordine edilen kuruluşları ile Organize 
Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Endüstri 
Bölgeleri, Kalkınma Ajansları, Bölge Kalkınma İdareleri Mühendis Odaları ve İrtibat Büroları 
denetimlerine devam edilecektir. Denetimlerde kurumların idari kapasitelerini geliştirmeleri 
amacıyla rehberlik fonksiyonu çerçevesinde önerilerde bulunulacaktır. 
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Program Alt Program Faaliyet Faaliyet Açıklamaları 

Yönetim ve Destek 
Programı 

Üst Yönetim, İdari 
ve Mali Hizmetler 

Bilgi 
Teknolojilerine 
Yönelik Faaliyetler 

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

Diğer Destek 
Hizmetleri 

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

Genel Destek 
Hizmetleri 

Bakanlık Merkez Birimlerine sivil savunma, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, genel evrak, arşiv, 
taşıma, ulaşım, satın alma vb genel destek hizmetleri sunulacaktır. 

İnsan Kaynakları 
Yönetimine İlişkin  

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

Faaliyetler İnşaat 
ve Yapı İşlerinin 
Yürütülmesi 

Kiralama, alım, satım, bakım ve onarım vb hizmetler sunulacaktır. 

 Üst Yönetim, İdari 
ve Mali Hizmetler 

Özel Kalem 
Hizmetleri 

Bakanlık üst yönetiminin ihtiyaç duyduğu hizmetler sunulacaktır. 
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Program Alt Program Faaliyet Faaliyet Açıklamaları 

Yönetim ve Destek 
Programı 

Strateji Geliştirme 
ve Mali Hizmetler 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrolü Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 
mevzuatlara dayanılarak Bakanlığımızda stratejik yönetim ve yönetim bilgi sistemi 
geliştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. 5018 sayılı Kanuna dayanılarak idarenin 
amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik 
ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının 
doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir 
olarak üretilmesini sağlamak üzere iç kontrol sisteminin kurulması çalışmaları 
yürütülmektedir. İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında iç kontrol 
sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması, geliştirilmesi ve izlenmesi çalışmaları 
gerçekleştirilmektedir. 5018 sayılı Kanuna dayanılarak Üst Yönetim tarafından belirlenen 
amaç, hedef, ilke ve talimatlara uygun olarak; Bakanlık bütçesinin, Program Bütçe ve 
Performans Programının, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun, Bakanlık bütçe 
uygulama sonuç raporunun, Bakanlık kesin hesabı, Bakanlık idare hesabının hazırlanması ile 
taşınır ve taşınmaz işlemleri, alacakların takip ve tahsiline ilişkin işlemlerin planlaması, 
yönlendirilmesi, koordine edilmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

Program Dışı 
Giderler 
 

Hazine Yardımları 
 

Hazine Yardımı  
(DAP, DOKAP,  
GAP, KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi 
Başkanlıkları, 
KOSGEB, TUBA, 
TÜBITAK ve TUA)   

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödenek, olması halinde yıl içerinde 
yapılan ödenek aktarmaları kapsamında ilgili idarelerce talep edilen ve Strateji ve Bütçe 
Başkanlığınca serbest bırakılan tutarlar ilgili idarelere hazine yardımı olarak ödenmektedir. 

 



 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu 

 
 

100 

B.1.1. Sanayi Genel Müdürlüğü Faaliyetleri 

 
Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında yürütülen çalışmalara aşağıda yer verilmiştir. 

Sanayi Politikaları ve Strateji Faaliyetleri 

On Birinci Kalkınma Planı hedef ve politikaları kapsamında toplam 26 tedbir ile ilgili çalışmalar Sanayi 

Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülmektedir. Söz konusu tedbirlerden 16 adedi ile ilgili 

çalışmalar tamamlanmış olup 10 adedi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.  

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında Sanayi Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yer 

alan 4 adet tedbirin izleme ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Söz konusu tedbirlere ilişkin bilgilerin üçer 

aylık dönemlerde Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme ve Değerlendirme Sistemi (CPPİDS)'ne giriş 

işlemleri tamamlanmıştır. 

III.180 Gün İcraat Programı kapsamında, Sanayi Genel Müdürlüğü sorumluluğunda “Sanayi sicil 

sisteminin güncel ihtiyaçlara göre geliştirilmesi” başlığı altında bir eylem yer almıştır. Eylem içeriğindeki 

“Sanayi Sicil Sisteminde yapılabilecek geliştirmelerin tespit edilmesi” ve “Sistem geliştirmeleri için 

uygun mevzuat (6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu), yazılım ve donanım altyapısının geliştirilmesi” ile ilgili 

çalışmalar planlanan sürede tamamlanmıştır. 

V.180 Gün İcraat Programı kapsamında, “Sektörel Teknik Komitelerin etkinliklerini artırılmasına yönelik 

iyileştirme çalışmalarının yapılması” ve “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nde değişiklik 

yapılması” başlıkları altında iki eylem yer almıştır. Söz konusu eylemler ile ilgili çalışmalar devam 

etmektedir. Eylemlerin 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi koordinasyonunda hazırlanan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım 

Stratejisi (2021-2023) Belgesinde Bakanlığımızın sorumlu olduğu eylemler kapsamında Bakanlık temas 

noktası olarak gerekli koordinasyon faaliyetleri yürütülmüştür.  

Dış İlişkiler 

KEK (Karma Ekonomik Komisyon) Anlaşmaları kapsamında Sanayi Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren 

hususlarda görüş bildirilmiştir. Bazı ülkelerle KEK Anlaşmaları altında yürütülmekte olan Sanayi Çalışma 

Grubunda toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

Gümrük Birliğine ilişkin 06.03.1995 tarih ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi kararının Türkiye’nin AB’nin 

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

Ticaret Anlaşmaları müzakerelerine katılım sağlanmış ve görüş bildirilmiştir. 

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

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 9 uncu maddesi kapsamında; sınır ticaretine konu olan sanayi 

ürünlerinin ve kotalarının tespitine yönelik olarak sanayi ürünlerine ilişkin görüş verilmiştir.  

Rusya ile deri ve deri ürünleri ticareti kapsamındaki veriler güncellenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik, Bilimsel, 

Teknik ve Kültürel Alanlarda İşbirliğine ilişkin 2022-2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program Eylem 

Planı müzakerelerine katılım sağlanmıştır.  
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Sanayi Yatırımları ve İstihdam Politikaları Faaliyetleri  

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

Bakanlığımızca verilen kamu yararı kararı kapsamında 2021 yılında 10 yeni başvuru alınmıştır. 4 tanesi 

2021 yılı başvurusu, 4 tanesi önceki yıllara ilişkin başvurular olmakla birlikte 2021 yılı içerisinde Bakan 

onayı ile toplam 8 kamu yararı kararı verilmiştir. Münferit sanayi alanları hakkında kamu yararı kararı 

alınmasında izlenecek usul ve esasların belirlenmesi amacıyla genelge hazırlanmasına yönelik 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İthal Edilen Makinalara yönelik uygulanacak gümrük vergisini konu 

alan makine listesi çalışması tamamlanmıştır.  

213 sayılı Vergi Usul Kanunu 315 ve 317 nci maddeleri kapsamında ilgili firmalarda amortisman oranı 

kapsamında 6 adet değerlendirme çalışması gerçekleştirilmiştir. 

2021 yılında kimya sektöründe 11, gıda sektöründe 1, ilaç sektöründe 1, seramik sektöründe 1, kağıt 

sektöründe 2 adet stratejik yatırım teşvik dosyası incelenmiştir. 

2021 yılında KOSGEB Tekno-Yatırım destekleri kapsamında; Tekstil sektöründe 1 adet, Tıbbi Cihaz, 

Elektrikli Teçhizat ve Elektronik sektöründe 98 adet, Kimya sektöründe 25 adet, İlaç sektöründe 6 adet, 

Gıda sektöründe 2 adet başvuru dosyası incelenmiş, ilgili kurullarda 10 personel görev yapmıştır.  

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamle Projeleri kapsamında 32 adet proje değerlendirilmiştir. 

Raporlama Faaliyetleri 

2021 yılında Kimya Sektör Raporu, Gıda ve İçecek Sektör Raporu, İlaç Sektör Raporu, Cam Sektör 

Raporu, Kağıt Sektör Raporu, Mobilya Sektör Raporu, Elektrik-Elektronik Sektör Raporu, Seramik Sektör 

Raporu, Tekstil-Hazırgiyim ve Deri Ürünleri Sektör Raporu, Asansör Sektörü Raporu, Demir Çelik Sektör 

Raporu hazırlanarak Bakanlığımız İnternet sayfasında yayımlanmıştır. 

Demir Çelik, Ferrokrom, Çinko, Alüminyum, Bakır, Değerli Metaller, Döküm, Nadir Toprak Elementleri, 

Raylı Sistemler, Grafit Elektrot, DRI sektörleri finans analizi, dış ticaret analizi, kümelenme, Ar-Ge ve 

rekabet yeteneği bakımından incelenerek analiz raporları hazırlanmıştır.  

Ülkemizde metaller ağırlıklı ilk Kritik Hammadde raporu hazırlanmıştır. 

Sektörel Faaliyetler 

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında 4 adet A tipi muayene kuruluşu ilk kez 

yetkilendirilmiş ve 10 adet A tipi muayene kuruluşunun da yetki süresi uzatılmıştır.  

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında A tipi muayene kuruluşlarının denetimine devam 

edilmiş ve 14 adet denetim gerçekleştirilmiştir.  

Ana Metal, Gemi İnşa ve Raylı Sistemler sektörlerine ilişkin (24/25/30) alanlarında ilgili alt sektörlerine 

ilişkin 15 adet sektör raporu hazırlanmıştır. Sektör raporu hazırlanan alanlara yönelik 45 adet firma 

ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

Sektörel Teknik Komite toplantıları gerçekleştirilmiştir. 
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Elektrik-Elektronik ve Tıbbi Cihaz Sektörlerine ilişkin (NACE 26.51, 26.52, 26.70, 26.20, 26.30, 26.40, 

26.80, 26.11, 26.12, 27.51, 27.90, 27.11, 27.12, 27.20, 27.52, 27.31, 27.32, 27.33, 2740, 26.60 ve 32.50) 

alanlarında alt sektörlerine ilişkin 21 adet rapor hazırlanmıştır. Sektör raporu hazırlanan alanlara 

yönelik 26 adet firma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

Makine sektörü konusunda 55 adet ülke raporu, 25 adet firma kartı raporu ve 5 adet makine alt sektör 

raporu hazırlanmıştır. 

Otomotiv Sektörüne ilişkin 29.10 alanlarında 1 adet sektör raporu hazırlanmış olup sektör raporu 

hazırlanan alanlara yönelik 16 adet firmaya ziyaret gerçekleştirilmiştir.  

Ana Metal, Gemi İnşa ve Raylı Sistemler sektörlerine ilişkin (24/25/30) alanlarında ilgili alt sektörlerine 

ilişkin 15 adet sektör raporu hazırlanmıştır. Sektör raporu hazırlanan alanlara yönelik 45 adet firma 

ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

Kimya sektöründe 5 adet firma ziyareti gerçekleştirilmiş ve 10 adet firma kartı hazırlanmıştır.  

Gıda ürünlerinin imalatı ve içeceklerin imalatı sektörüne ilişkin 10.61- Öğütülmüş hububat ve sebze 

ürünleri imalatı, 10.82- Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı ve 10.92 Ev hayvanları için hazır gıda 

imalatı alanlarında alt sektörlere ilişkin 3 adet firma kartı hazırlanmıştır. Bu alanlara yönelik 3 adet firma 

ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı sektörüne ilişkin 21.10- Temel 

eczacılık ürünleri imalatı, 21.20- Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı alanlarında alt sektörlere ilişkin 10 

firma kartı hazırlanarak 2 firma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

Cam, seramik, çimento, tekstil, hazırgiyim ve kağıt sektörlerinde toplam 80 adet firma kartı hazırlanmış 

ve bu sektörlere ilişkin olarak 25 adet firma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

Onaylanmış Kuruluş ve Teknik Servislere Yönelik Faaliyetler 

2021 yılı içinde muhtelif tarihlerde görevlendirilmiş olan 37 adet kuruluş nezdinde, 19 adet yerinde, 8 

adet çevrimiçi denetim yapılmıştır. Teknik servis faaliyetleri kapsamında 21 değerlendirme/denetim 

faaliyeti gerçekleştirilmiştir.  

Belgelendirme Faaliyetleri, Yerli Üretimin Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalar ve Tip Onay İşlemleri 

2021 yılı Ocak – Aralık ayları arasında belge tarihine göre 17.026 sanayi işletmesi sanayi siciline kayıt 

edilerek Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmiştir. 8.890 kayıt iptal edilmiştir. Sanayi siciline kayıtlı 159 bini 

aşkın sanayi işletmesinin faaliyetlerinin takibi ve bilgilerin güncellenmesi için önemli olan ve her 

yılbaşından itibaren Nisan ayı sonuna kadar verilmesi zorunlu olan (Küresel salgın sebebi ile YİC verilme 

süresi Haziran ayının 15’ine kadar uzatılmıştır.) 2021 yılı Yıllık İşletme Cetvelinin verilme oranı %92 

olmuştur. 2021 Ocak-Aralık ayları arasında TOBB tarafından 16.516 adet Yerli Malı Belgesi 

düzenlenmiştir. 

2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliğinde değişiklik çalışmalarına yönelik çeşitli kurum/kuruluş görüşleri 

değerlendirilmiş ve ilgi görüşlerle yerli malı tebliğ taslağı oluşturulmuş olup Aralık ayı itibarıyla 

Kurumların görüşüne sunulmuştur. Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (MARTOY-

2007/46/AT) küçük serilerde imalat yapılması halinde bazı muafiyetler tanınarak araçlara Küçük 

Serilerde Ulusal Tip Onayı belgesi verilmesini mümkün kılmaktadır. Bu kapsamda, yapılan başvurular 

değerlendirilmiş, Bakanlık Makamına sunulmuş ve uygun görülen firmalar için küçük seri izinleri 

verilmiştir. 
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Mevzuat Çalışmaları 

Tablo 23: 2021 Yılında Yayımlanan Yönetmelikler Listesi 

 
No Yönetmelik Adı  Resmî Gazete Tarih ve Sayısı 

1 Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği (3584 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) 

02.03.2021 
31411 

 
2 

Tarım ve Orman Araçlarının Fonksiyonel Güvenlik 
Gereklilikleri Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği 
(AB/2015/208)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik  

01.04.2021 
31441 

 
3 

Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi 
Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı 
Yönetmeliği (AB/2015/96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik  

01.04.2021 
31441 

 
4 

Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi 
ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’te 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  

01.04.2021 
31441 

 
5 

Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman 
Araçlarının Tip Onayı İle İlgili Yönetmelik 
(AB/1322/2014)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  

01.04.2021 
31441 

 
6 

Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının 
Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/2015/68)’te Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik  

01.04.2021 
31441 

7 
Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili 
Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (2020/740/AB) 

17.04.2021 
31457 

8 Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik   

11.07.2021 
 31538 

9 Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

21.08.2021 
31575 

 
10  Aerosol Kaplar Yönetmeliği (75/324/EEC) 

13.08.2021 
31567 

 
 
11  

Sanayi Dışı Yeni veya Mevcut Binalarda Sıcak Su Üretimi 
ve Ortam Isıtması İçin Kullanılan Isı Jeneratörlerinin 
Performansı ve Sanayi Dışı Yeni Binalarda Dahili Sıcak Su 
Dağıtımı ve Isı Yalıtımına Dair Yönetmelik (78/170/At)’in 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 

17.09.2021 
31601 

 
12  Motorlu Araçların ve Römorklarının Kütle ve Boyutları ile 

İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1230/2012)’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 

13.08.2021 
 31567 
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Tablo 24: 2021 Yılında Yayımlanan Tebliğler Listesi 

 
No  Tebliğ Adı  Resmî Gazete Tarih ve Sayısı 

1 Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda 
Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme 
Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye 
Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ 
(2008/1275/AT) (SGM:2021/13) 

 
25.03.2021 

31434 (Mükerrer) 

2 Elektronik Ekranların Çevreye Duyarlı Tasarım 
Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2021/AB) (SGM:2021/5) 

25.03.2021 
31434 (Mükerrer) 

3 Soğutma Cihazlarının Çevreye Duyarlı Tasarım 
Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2019/AB) (SGM:2021/7) 

25.03.2021 
31434 (Mükerrer) 

4 Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır 
Makinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine 
Dair Tebliğ (2019/2023/AB) (SGM:2021/3) 

25.03.2021 
31434 (Mükerrer) 

5 Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım 
Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2022/AB) (SGM:2021/1) 

25.03.2021 
31434 (Mükerrer) 

6 Elektrik Motorlarının ve Değişken Hız Sürücülerinin 
Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ 
(2019/1781/AB) (SGM:2021/16) 

28.04.2021 
31468 

7  Elektrik Motorlarının ve Değişken Hız Sürücülerinin 
Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğde 
(2019/1781/AB) (SGM:2021/16) Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ  

 
29.06.2021 

31526 

8 Bilgisayarlar ve Bilgisayar Sunucuları ile İlgili Çevreye 
Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (AB) 617/2013) 
(SGM:2021/14) 

25.03.2021 
31434 (Mükerrer) 

9 Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair 
Tebliğ (2019/2017/AB) (SGM:2021/2) 

25.03.2021 
31434 (Mükerrer) 

10 Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ 
(2019/2016/AB) (SGM:2021/8) 

25.03.2021 
31434 (Mükerrer) 

11 Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır 
Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ 
(2019/2014/AB) (SGM:2021/4) 

25.03.2021 
31434 (Mükerrer) 

12 Elektronik Ekranların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ 
(2019/2013/AB) (SGM:2021/6) 

25.03.2021 
31434 (Mükerrer) 

13 Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Çevreye 
Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ 
(2019/2024/AB) (SGM:2021/9) 

25.03.2021 
31434 (Mükerrer) 

14 Sunucular ve Veri Depolama Ürünleri ile İlgili Çevreye 
Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ 
(2019/424/AB) (SGM:2021/15) 

25.03.2021 
31434 (Mükerrer) 

15 Kaynak Ekipmanları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım 
Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1784/AB) 
(SGM:2021/17) 

25.03.2021 
31434 (Mükerrer) 

16 Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Enerji 
Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2018/AB) 
(SGM:2021/10) 

25.03.2021 
31434 (Mükerrer) 

17 Havalandırma Ünitelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım 
Gerekliliklerine Dair Tebliğ (1253/2014) (SGM:2021/18) 

25.05.2021 
31491 
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18 Konut Tipi Havalandırma Ünitelerinin Enerji 
Etiketlemesine Dair Tebliğ (1254/2014) (SGM:2021/19) 

25.05.2021 
31491 

19 Hava Isıtma Ürünleri, Soğutma Ürünleri, Yüksek Sıcaklık 
Proses Çillerleri ve Fankoil Üniteleri ile İlgili Çevreye 
Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2016/2281) 
(SGM:2021/20) 

25.05.2021 
31491 

20  Işık Kaynaklarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ 
(2019/2015/AB) (SGM:2021/12) 

06.08.2021 
 31560 

21  Işık Kaynaklarının ve Ayrı Kontrol Donanımlarının Çevreye 
Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ 
(2019/2020/AB) (SGM:2021/11) 

06.08.2021 
31560 

22 Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro VI) 
Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim 
Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama 
Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-
2013/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 
SGM-2021/22) 

15.10.2021 
31629 

23  Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 
ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine 
Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili 
Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (No: SGM-
2021/29) 

 
 

28.12.2021 
31703 

24  Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılan İçten Yanmalı 
Motorlar İçin Emisyon Limitleri ve Tip Onayı Hakkında 
Teknik ve Genel Gerekliliklere Dair Tebliğ (2017/654/AB) 
(SGM:2021/24) 

23.12.2021  
31698 

25  Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılmış ve Kullanımda 
Olan İçten Yanmalı Motorlardan Kaynaklanan Gaz 
Halindeki Kirleticilerin İzlenmesine Dair Tebliğ 
(2017/655/AB) (SGM:2021/25) 

23.12.2021  
31698 

26  Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılan İçten Yanmalı 
Motorlar İçin Emisyon Limitleri ve Tip Onayı Hakkında 
İdari Gerekliliklerin Belirlenmesine Dair Tebliğ 
(2017/656/AB) (SGM:2021/26) 

23.12.2021  
31698 

27 Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya 
Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar İle İlgili Birleşmiş 
Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Teknik 
Düzenlemelerinin Uygulamaya Konulmasına ve Bazı 
Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SGM-
2009/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-
2021/28) 

30.11.2021 
 31675 

28  İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli 
Motosikletlerin Tip Onayına Yönelik Araç Fonksiyonel 
Güvenlik Şartları Hakkında Yönetmelik (AB/3/2014)’Te 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

30.12.2021 
31705 (2. Mükerrer) 

29  
İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli 
Motosikletlerin Tip Onayına Yönelik Çevresel Ve Tahrik 
Ünitesi Performans Şartları Hakkında Yönetmelik 
(AB/134/2014)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   

30.12.2021 
31705 (2. Mükerrer) 
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30  İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli 
Motosikletlerin Tip Onayına Ve Piyasa Gözetimine İlişkin 
İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik (AB/901/2014)’te 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik     

30.12.2021 
31705 (2. Mükerrer) 

31 İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli 
Motosikletlerin Tip Onayına Yönelik Araçların Yapısı Ve 
Genel Gereklilikleri Hakkında Yönetmelik (AB/44/2014)’te 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  

30.12.2021 
31705 (2. Mükerrer) 

33  

 

 

İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli 
Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi 
Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’te Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik         

30.12.2021 
31705 (2. Mükerrer) 

34  İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli 
Motosikletlerin Tip Onayına ve Piyasa Gözetimine İlişkin 
İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik (AB/901/2014)’te 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  

30.12.2021 
31705 (2. Mükerrer) 

 

Savunma Sanayi Faaliyetleri 

5201 sayılı “Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi 

Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun” gereğince; harp silah ve mühimmatı üretecek kurum ve 

kuruluşlara ilişkin 62 Kuruluş İzni, 78 Üretim İzin Belgesi verilmesine yönelik Milli Savunma Bakanlığına 

görüş verilmiştir. Üretim İzni verilmesi hususunda 54 firmanın Milli Savunma Bakanlığı ile müştereken 

denetimleri gerçekleştirilmiştir. 

5202 sayılı “Savunma Sanayi Güvenliği Kanunu” gereğince harp silah ve mühimmatı üretecek 

kuruluşlara, Tesis Güvenlik Belgesi verilmesi hususunda Milli Savunma Bakanlığı ile müştereken 189 

savunma sanayi firmasının denetimi yapılmıştır. 

Çevre ve İklim Değişikliği Faaliyetleri 

29.09.2021-02.10.2021 tarihlerinde Bakanımız Sayın Mustafa VARANK’ın açılışını gerçekleştirdiği 

İstanbul Fuar Merkezinde Demir, Çelik, Metal Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarına (Metal Expo) 

katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda 30.09.2021 tarihinde Bakanlığımız himayelerinde, Türk Yapısal Çelik 

Derneği tarafından, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği ile koordineli olarak ve Metal Expo’nun desteğiyle 

çalıştay gerçekleştirilmiştir. 

Yeşil yatırımların ülkemize çekilmesi ve ilgili tüm politika alanlarında yeşil dönüşümün desteklenmesini 

hedefleyen bir yol haritası niteliğindeki Yeşil Mutabakat Eylem Planına ilişkin Cumhurbaşkanlığı 

Genelgesi 16.07.2021 tarihli ve 31543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.  

“1.1.1. Sınırda Karbon Düzenlemesine tabi olabilecek öncelikli imalat sanayi sektörlerinde sera gazı 

salımının azaltılmasını desteklemek amacıyla ülkemiz yol haritasının veya faaliyetlerinin belirlenmesi” 

eylemi çerçevesinde hazırlanan, “Demir-Çelik Sektöründe Yeşil dönüşüm Analizi” kamu yatırım projesi 

kabul edilmiştir. Çalışmaların 2022 yılında başlaması ve 2023 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. 

Çelik üreticilerinin küresel rekabetinin korunması, tesislerin modernizasyon ihtiyaçları, çelik ürün 

haritasının oluşturulması ve ülkemizin 2030 ve 2050 yılları sektörel projeksiyonunu ortaya koymak 
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amacıyla, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türk Çelik Sektörü için Uzun Dönem Sıfır Karbon 

Yol Haritası Geliştirme Projesi konusunda çalışmalar yürütülmüştür. 

Nitelikli İşgücü Faaliyetleri 

22.12.2021 tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürüttüğü “Ulusal Genç İstihdamını 

Geliştirme Eylem Planı (2020-2023)” çerçevesinde, üniversite öğrencisi veya mezunlarının staj 

yapmalarının ve staj yaparken de ücret ve sosyal güvenlik haklarının sağlanması konusunda alınan 

eylem kararının çerçevesini çizmek ve yol haritasını belirlemek üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 29.03.2017 tarihinde “300 OSB’ye 300 Teknik Kolej” 

başlığı ile imzalanan Protokol kapsamında organize sanayi bölgelerinde özel Mesleki ve Teknik Eğitim 

veren Anadolu Lisesi (Teknik Kolej) açılması ile sanayide ihtiyaç duyulan eğitim niteliğinin artırılması 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde toplam 45 adet Teknik Kolejde eğitim 

faaliyeti sürdürülmektedir. 

Sanayi İşbirliği Projeleri  

Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslara tabi olarak gerçekleştirilen kamu 

ihalelerinde; sanayi ve teknolojinin bütünsel bir yaklaşım ile değerlendirmesi amacıyla sanayi katılımı 

ve teknoloji yönetimi süreci Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. 

Kamu idarelerinin ulaşım, sağlık ve enerji başta olmak üzere yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferi 

sağlamaya yönelik mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerinin SİP uygulaması 

kapsamında gerçekleştirilmesi için gerek kamu idareleri gerekse özel sektör firmaları nezdinde 

bilgilendirme faaliyetleri icra edilmiştir. Bu çerçevede SİP usul ve esasları ile SİP süreci hakkında bilgi 

verilmiştir. 

B.1.2. Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü Faaliyetleri 

Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında yürütülen çalışmalara aşağıda yer verilmiştir. 

10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 388/A maddesi kapsamındaki faaliyetler 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programına ilişkin faaliyetler 

4734 sayılı Kanun kapsamında sunulan Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi çalışmaları  

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3a maddesi 

kapsamındaki faaliyetler 

Araştırma Altyapılarının Sanayiyle İş Birliğinin Geliştirilmesi konusunda program tasarımına yönelik 

yürütülen çalışmalar 

Yenilik Destek Kuponu modelinin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar 

Ar-Ge çıktılarının ticarileşmesi konusunda mekanizma oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar 

Ar-Ge ekosisteminin gümrük sürecinde karşılaştığı sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin 

geliştirilmesine yönelik yürütülen faaliyetler 

Neodimyum mıknatısların yerli imkânlarla üretilmesine yönelik gerçekleştirilen fizibilite çalışmasına 

dair yürütülen faaliyetler 
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Sektörel Ar-Ge ve Yenilik Endeksiyle ilgili metodoloji oluşturulması konusunda yürütülen çalışmalar 

Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında TÜBİTAK ile eşgüdüm halinde yürütülen çalışmalar 

Firma yetkinlik analizi çalışmasına dair TÜBİTAK iş birliği ile yürütülen çalışmalar 

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline ilişkin çalışmalar 

DENEYAP Teknoloji Atölyesi çalışmaları 

Açık Kaynak Platformu ve 42 Okulları çalışmaları 

Beceri farklılıklarının azaltılması çalışmaları 

İnsan kaynaklarında yapay zekâ uygulaması çalışmaları 

Bireylere yönelik Siber Güvenlik Kılavuzu çalışmaları 

Sanayiye yönelik Siber Güvenlik Kılavuzu çalışmaları 

İşletmelere yönelik Siber Güvenlik Kılavuzu çalışmaları 

Rekabet Öncesi İşbirliği Programı kapsamında çalışmalar 

Kamu Bilişim Hizmet Alımları Yönetmeliğinin hazırlanması 

Dijital Dönüşüm Destek Programına yönelik faaliyetler 

Elektrikli Şarj Altyapısı Oluşturulması Projesi faaliyetleri 

Akıllı Şehirler Projesi kapsamında faaliyetler 

İmalat Sanayinin Dijital Dönüşümü çalışmaları 

Yapay zekâ alanında yapılan çalışmalar 

Entegre Devre Projesi kapsamında yapılan çalışmalar 

Elektrikli Otobüs Projesi kapsamında yapılan çalışmalar 

Bağlantılı ve Otonom Araçlar Test Merkezi IPA Projesi çalışmaları 

İmalat Sanayinin Dijital Dönüşümü IPA Projesi çalışmaları 

Teknoloji ve İnovasyon Fonuna ilişkin faaliyetler 

Milli Teknoloji ve Ulusal Girişimcilik Ödülleri kurgusunun oluşturulması faaliyetleri 

Girişimcilik Platformunun oluşturulmasına yönelik faaliyetler  

Turcorn 100 Programı kurgusunun oluşturulması kapsamında faaliyetler 

Google Oyun ve Uygulama Akademisi faaliyetleri 

Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi faaliyetleri 

Serbest ve Uzaktan Çalışma Yol Haritası çalışması  

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Eylem Planının hazırlanmasına yönelik faaliyetler 

 

 



 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu 

 
 

109 

Faaliyet ve Proje Bilgileri 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında 2021 yılı içerisinde yatırımı tamamlanarak 

tamamlama belgesi düzenlenen 1 projeye 3.198.800 TL, bugüne kadar toplam 113 projeye 

77.626.268,93 TL destek ödemesi yapılmıştır. 53 projenin ise izleme sürecine yönelik Gelişme Raporu 

faaliyetleri yürütülmüştür. 

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi 

Kamu ihalelerinde iş deneyim belgesi yerine geçen 183 adet Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) Belgesi 

verilmiştir. 

5746 Sayılı Kanun 3/A Maddesi Kapsamında Ar-Ge İndirimi 

2 işletmenin 4 projesi için Ar-Ge ve yenilik projesi olduğu kararı alınmış ve araştırma-geliştirme 

harcamaları tutarında Ar-Ge indirimi sağlanmıştır. 

Araştırma Altyapılarının Sanayiyle İş Birliğinin Geliştirilmesi 

Üniversiteler bünyesinde üretilen teorik bilginin sanayi odaklı uygulamalarının yaygınlaştırılması ve 

sanayi sektörünün üniversitelerdeki Ar-Ge aktörleriyle doğrudan temas kurma ve ortak çalışma 

imkânlarının geliştirilmesi amacıyla; üniversiteler bünyesindeki tematik araştırma altyapıları ile merkezi 

araştırma altyapılarının sanayi iş birliği performansı, altyapı büyüklüğü ve kullanım yoğunluğuna göre 

desteklenmesine yönelik bir mekanizma tasarlanmıştır. Bu çerçevede gerekli mevzuat güncelleme 

çalışmalarına başlanmıştır. 

Yenilik Destek Kuponu Modeli 

Ar-Ge ve yenilik desteklerine erişimi olmayan/sınırlı olan KOBİ’lerin araştırma kurumları ile iş birliğinin 

sağlanması, KOBİ’lerin ürün, hizmet ve süreçleriyle ilgili Ar-Ge ve yenilik konularında üniversitelerden 

alacakları hizmet alımlarının desteklenmesi ve hizmet alım süreçlerinin kupon yöntemiyle 

kolaylaştırılması amacıyla bir model üzerinde çalışılmaktadır. 

Ar-Ge Çıktılarının Ticarileşmesi 

Araştırma altyapıları, özel sektör Ar-Ge Merkezleri, Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmaları ve savunma 

sanayi firmalarımızda geliştirilen teknolojilerin ve ticarileşme potansiyeli yüksek Ar-Ge çıktılarının 

yatırımcılara ulaştırılması, sektörler arası çift ve çoklu kullanımının yaygınlaştırılması, teknoloji 

difüzyonu yoluyla Ar-Ge yapan sektörlerin birbirlerini beslemesi ve teknoloji transferinin sağlanması 

amacıyla bir platform kurulması için çalışmalar sürdürülmektedir. 

Ar-Ge Ekosisteminin Gümrük Sürecinde Karşılaştığı Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri 

Ar-Ge ekosisteminde ithalat süreçleri ve gümrük uygulamalarında yaşanan zorlukların tespitine yönelik 

çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmış ve Ankara Gümrük Müşavirleri 

Derneği bünyesinde Ar-Ge ekosisteminin sorunları için bir danışmanlık merkezinin kurulması 

sağlanmıştır. 
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Neodimyum Mıknatıslarının Fizibilite Çalışması 

Savunma sanayi, otomotiv, rüzgâr enerjisi, trafo ve transformatör üretimi gibi pek çok alanda kritik bir 

öneme sahip Neodimyum mıknatısların ve bu mıknatısların üretiminde ihtiyaç duyulan girdilerin ülke 

içinde üretilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmaları yapılmıştır. 

Sektörel Ar-Ge ve Yenilik Endeksine Yönelik Metodoloji Geliştirilmesi 

Ar-Ge ve inovasyon bağlamında yıllar itibarıyla sektörlerin gelişimlerinin izlenebilmesi,  geliştirilmesi 

gereken alanların tespit edilebilmesi ve ülkemizin ilgili sektörler düzeyinde politika ve uygulamalarına 

girdi oluşturulabilmesi amacıyla Türkiye Sektörel İnovasyon Endeksi çalışması başlatılmıştır. 

Yeşil Mutabakat Eylem Planı 

Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında yeşil dönüşüm için teknolojik altyapının güçlendirilmesi ana 

hedefi çerçevesinde, yeşil üretimi destekleyecek öncül teknolojilerin sektörel ihtiyaç analizi ile 

belirlenmesi ve tespit edilen teknolojilerin geliştirilmesi/yaygınlaştırılması/transferine yönelik 

faaliyetlerin tanımlanması amacıyla Bakanlığımız ve TÜBİTAK koordinasyonunda Teknolojik 

Dönüşüm/Gelişim İhtisas Çalışma Grubu kurulmuştur. 

Firma Yetkinlik Analizi 

Firma yetkinlik analizi çalışmaları ile Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde belirtilen öncelikli alanlarda 

faaliyet gösteren firmalarımızın Ar-Ge yetkinliklerinin belirlenmesi ve izlenmesi amaçlanmaktadır. Bu 

kapsamda yapılan çalışmalar Bakanlığımız ve TÜBİTAK iş birliği ile yürütülmektedir. 

TEKNOFEST  

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Türkiye’nin bilim ve mühendislik 

alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedeflemektedir. TEKNOFEST, 21-26 Eylül 2021 tarihleri 

arasında İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilmiştir. 35 farklı kategoride düzenlenen 

yarışmalara 81 il ve 111 ülkeden 44.912 takım, 200 binden fazla yarışmacı başvuruda bulunmuştur. 

DENEYAP TÜRKİYE 

Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturacak, genç bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Deneyap 

Türkiye Projesi’nin 1.faz çalışması kapsamında 12 ilde 1920 öğrenci, 2.faz çalışması kapsamında 18 ilde 

2880 öğrenci eğitim almaya hak kazanmıştır.2021 yılında 3.faz çalışması kapsamında 27 ilde 36 atölye 

kurulmuş ve öğrenci seçme sınavları yapılmıştır. Bu kapsamda 2021 yılında 55 ilde toplam 66 Deneyap 

Atölyesi’ne ulaşılmıştır. 

Açık Kaynak Platformu ve 42 Okulları 

Açık Kaynak Platformu çatısı altında Türkçe Doğal Dil İşleme, Pardus Yaygınlaştırılması, Postgresql 

Yaygınlaştırılması, Mobilite Yazılım, Dijital Rozet projeleri başlatılmış ve 42 Yazılım Okulları 

kurulmuştur. 42 İstanbul Okulları 31.08.2021 tarihinde 400 öğrenci kapasitesiyle Vadi İstanbul’da 

açılmıştır. 42 Kocaeli okulları 27.09.2021 tarihinde 340 öğrenci kapasitesiyle Bilişim Vadisi’nde 

açılmıştır. 
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Beceri Farklılıklarının Azaltılması 

Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırıcı Programı yetenek ve beceri eksikliklerinin giderilmesi amacıyla 

eğitim sistemleri ve işgücü politikalarında yapılacak reformlar için küresel ve ulusal düzeyde çok 

paydaşlı iş birliği oluşturmayı hedefleyen bir platformdur. Proje lansmanı 30.06.2021 tarihinde 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda ‘Geleceğin Becerileri’ adı altında bir platform kurulmuştur. 

İnsan Kaynaklarında Yapay Zekâ Uygulaması 

15.04.2021 ve 21.06.2021 tarihlerinde iki çalıştay gerçekleştirilmiştir. Yapay zekânın insan merkezli ve 

etik kullanımını teşvik etmek ve dördüncü sanayi devrimi teknolojilerinin kurumlar içinde 

sahiplenmesini amacıyla çalıştay sonrasında IK’da İK Profesyonelleri için İnsan Merkezli Yapay Zekâ 

Kılavuzu, İK Profesyonelleri için İnsan Merkezli Yapay Zekâ Süreç Denetimi,  İK Profesyonelleri için İnsan 

Merkezli Yapay Zekâ çalışma kitabı ve 2021 yılının Ekim ve Aralık aylarında WEF aracılığıyla Human-

Centred Artificial Intelligence for Human Resources: A Toolkit for Human Resources Professionals adlı 

2 adet rapor yayınlanmıştır. 

Bireylere Yönelik Siber Güvenlik Kılavuzu Çalışmaları 

Toplumu oluşturan tüm bireylerin bilgi güvenliği farkındalık seviyesinin artırılması amacıyla sosyal 

hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen ve günümüz dünyasında hızla gelişmekte olan dijital 

teknolojilerin kullanımının oluşturduğu güvenlik risklerin bertaraf edilebilmesi için bireyler tarafından 

uyulması tavsiye edilen asgari güvenlik önlemlerini içeren Bireylere Yönelik Bilgi Güvenliği Kılavuzu 

hazırlanmıştır.  

Sanayiye Yönelik Siber Güvenlik Kılavuzu Çalışmaları 

Sanayi kurumlarının siber güvenliğinin sağlanması için asgari güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi ve 

belirlenen tedbirlerin uygulanmasına yönelik yürütülecek faaliyetlerin tanımlanması amacıyla sanayi 

sektörü özelinde Sanayinin Siber Güvenlik Kılavuzu hazırlanmıştır. 

İşletmelere Yönelik Siber Güvenlik Kılavuzu Çalışmaları  

Kurumların siber güvenliğini sağlamak amacıyla asgari seviyede ihtiyaç duyulacak siber güvenlik 

ürünlerinin belirlenmesi amacıyla İşletmelere Yönelik Siber Güvenlik Kılavuzu hazırlanmıştır. 

Rekabet Öncesi İşbirliği Programı Çalışmaları 

Rekabet Öncesi İşbirliği Projelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla RİP 

Usul ve Esaslar dokümanı yayımlanmıştır. RİP kapsamında ilk çağrı Kurumsal Kaynak Yönetimi (KKY) 

Sistemleri geliştirilmesine yönelik olacak şekilde açılmıştır. Çağrının amacı, işletmelerin veriye dayalı 

dijital dönüşümünde temel unsurlardan biri olan KKY alanında, yerli çözümlerin geliştirilmesini 

desteklemektir. Çağrı kapsamında 12 başvuru alınmıştır. Başvuruların ön değerlendirmeleri yapılmıştır. 

Ön değerlendirmeyi geçen 11 projenin değerlendirme süreci ise devam etmektedir. 

Kamu Bilişim Alımları Yönetmeliği 

Kamu bilişim hizmet alımlarında yaşanan sorunları giderebilmek, daha kaliteli ürün ve hizmetlerin 

ortaya çıkmasını sağlamak için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Kamu İhale Kurumu ile iş 

birliği içerisinde Kamu Bilişim Hizmet Alımları Kapsamında Katılımcıların Yetkilendirilmesi Hakkında 

Yönetmelik Taslağı hazırlanmıştır. 
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İmalat Sanayi İşletmelerine Yönelik Dijital Dönüşüm Destek Programı 

Verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması için uygulanacak dijital dönüşüm projeleri ile dijital 

dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yerli ürün ve sistemlerin geliştirilmesi ve bu ürün ve 

sistemlerde rekabetçiliğin sağlanmasına yönelik projelerin kurumlar vergisi istisnası kapsamında 

desteklenmesi amacıyla teşvik programı modelinin belirlenmesi çalışmaları yürütülmüştür. 

Elektrikli Araçlar için Şarj Altyapısı Oluşturulması Projesi 

Elektrikli araçlar için şarj teknolojilerine yönelik Bakanlığımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetler yürütülmüştür. Bu 

çerçevede; elektrikli araçlar için şarj altyapısı konusunda standartların yayımlanmasına, zamana, 

bölgelere ve şehirlere göre elektrikli araçların gelişim projeksiyonu ve buna bağlı şarj istasyonları ve 

şarj noktaları gelişim projeksiyonunun oluşturulmasına ve EPDK ile birlikte elektrikli araçlar şarj 

istasyonlarına ilişkin mevzuat hazırlık aşamalarında katkı sağlanmasına yönelik çalışmalar 

yürütülmüştür. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında elektrikli araçlar için hızlı şarj 

altyapısı desteği sağlanması amacıyla yönetmelik revizyonu ve çağrı hazırlıkları devam etmektedir. 

Akıllı Şehirler 

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı, Bakanlığımız ve Esenler Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında 

“Geleceğin İnsan Odaklı, Huzurlu, Güvenli ve Akıllı Şehri Esenler” vizyonu ile Türkiye’deki akıllı şehirlere 

model olması hedeflenen “Akıllı Şehirler Projesi” başlatılmıştır. Proje ile Akıllı Şehir konsepti 

kapsamında odak alanlar belirlenmiştir. Söz konusu alanlara yönelik fizibilite çalışmaları ve 

önceliklendirme çalışması yapılmıştır. Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

05.06.2021 tarihli ve 31502 sayılı Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilmiştir. 

İmalat Sanayinin Dijital Dönüşümü Çalışmaları 

2020 yılında Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve Bakanlığımız 

koordinasyonunda açılan Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi’nde başlatılan “KOBİ’lerin Dijital 

Dönüşümünü Hızlandıran Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IoT)” Projesi kapsamında 135 firma ile 

planlanan çalışmalar yürütülmüştür. 

Yapay Zekâ Alanında Yapılan Çalışmalar  

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Bakanlığımız iş birliğinde ve ilgili tüm paydaşların 

etkin katılımıyla hazırlanan "Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025"ne ilişkin 2021/18 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 20.08.2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

Yapay zekâ alanında ülkemizin ilk ulusal strateji belgesi olma özelliğini taşıyan Ulusal Yapay Zekâ 

Stratejisi ile Türkiye, yapay zekâ stratejisini yayımlayan ülkeler arasında yerini almıştır. Belgede 24 

amaç 119 tedbir bulunmaktadır. Belgenin yönetişim yapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar 

yürütülmektedir. 

Entegre Devre Projesi Kapsamında Yapılan Çalışmalar  

Entegre devre tasarımı projelerinin geliştirilmesine yönelik desteklerin Rekabet Öncesi İşbirliği 

Programı çerçevesinde verilmesini teminen model oluşturma çalışmaları yapılmıştır. 
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Elektrikli Otobüs Kapsamında Yapılan Çalışmalar  

Toplu taşımada elektrikli araçların yaygınlaşmasının teşvik edilmesi amacıyla Bakanlığımız ile İLBANK 

işbirliğinde muhtemel finansman desteği modelleri çalışılmıştır. Geliştirilen model ile yerel 

yönetimlerin elektrikli otobüs tercih etmesini sağlayacak şekilde İLBANK tarafından düşük faizli geri 

ödemesiz döneme sahip finansman destek paketi oluşturulması önerisi Ekonomi Reformları Eylem 

Planı 4.4.g. eylemi kapsamında değerlendirilmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 

iletilmiştir. 

Bağlantılı ve Otonom Araçlar Test Merkezi IPA Projesi  

Ülkemizdeki OEM, tedarik sanayi, yazılım, start-up gibi firmaların kullanması amacıyla Bağlantılı ve 

Otonom Araçlar Test Merkezi Projesinin tanımlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Mobilite 

ekosisteminin merkezi olarak konumlandırılan Bilişim Vadisi kampüsü içerisinde düşünülen Merkez ile 

otonom ve bağlantılı araç ve teknoloji geliştiricilerinin yazılım teknolojil̇erinin yanında sensör, kamera, 

radar lidar, telematik gibi donanım teknolojilerini geliştirerek kavşak, tünel, otoyol, yaya geçidi, 

stabilize yol, trafik işaret ve levhaları, şehir içi ortam gibi akıllı ulaşım sistemlerine sahip bire bir gerçek 

sürüş koşullarında testlerini yapabilecekleri bir demo şehir ve prototip üretim merkezi oluşturulması 

hedeflenmektedir. 

İmalat Sanayinin Dijital Dönüşümü IPA Projesi 

İmalat Sanayinin Dijital Dönüşümü IPA Projesi hazırlanarak AB Komisyonuna sunulmuş ve onay 

alınmıştır. 2022 yılında hayata geçmesi beklenen Proje ile imalat sanayinin dijital dönüşümüne yönelik 

politika ve uygulama altyapısının güçlendirilmesi, Avrupa Birliği’nin sanayi ve dijitalleşme çalışmalarının 

incelenmesi ve ülkemizin bu programlara entegrasyonunun sağlanmasına yönelik politika, strateji ve 

mevzuat geliştirilmesi planlanmaktadır. 

Teknoloji ve İnovasyon Fonu 

Bakanlığımızın girişim sermayesi fonlarına katılımında uygulanacak prensiplerin belirlendiği “Girişim 

Sermayesi Fonlarına Katılıma ve Girişim Sermayesi Uygulamalarına Dair Usul ve Esaslar” güncellenmiş, 

Anılan Usul ve Esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sayıştay görüşleri 

alınarak nihai hale getirilmiş ve 15.12.2021 tarihli Bakanlık Makam Oluru ile onaylanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

Bakanlığımız ana yatırımcısı olduğu Teknoloji ve İnovasyon Fonuna taahhütleri doğrultusunda 2022 

yılında 28.665.000,00 TL kaynak aktarmıştır. Teknoloji ve İnovasyon Fonu; yıl içerisinde 2 girişime ve 2 

girişim sermayesi fonuna toplam 14.281.129 TL yatırım yapmıştır.  

Milli Teknoloji ve Ulusal Girişimcilik Ödülleri 

Geleceğin teknolojilerine yön verecek girişimlerin topluma tanıtılması, başarı sahiplerinin 

ödüllendirilmesi ve bu alanlarda yeni başarılara ulaşma inanç ve azminin ülkemiz teknoloji firmalarında 

ve girişimlerinde artması amacıyla Milli Teknoloji ve Ulusal Girişimcilik Ödülleri süreci tasarlanmıştır. 

Milli Teknoloji ve Ulusal Girişimcilik Ödüllerinin duyurusunun yapılması, başvuruların 2022 yılı ilk 

yarısında alınması ve değerlendirme süreci akabinde Ödüllerin 2022 yılı ikinci yarısında verilmesi 

planlanmaktadır. 



 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu 

 
 

114 

Girişimcilik Platformu 

Girişimcilik Platformu, Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminde yer alan tüm paydaşların 

faydalanabileceği, girişim bilgilerinin yer aldığı, yatırımcıların tanıtıldığı, kurumsal firma - startup - kamu 

işbirliğini sağlayan, firma yetkinliklerini gösteren ve ekosistemle ilgili rapor ve haberlerin paylaşıldığı 

“yaşayan” bir platform olarak kurgulanmıştır.  

Girişimcilik Platformu için yapılan ihtiyaç analizleri detaylandırılmakta ve platformun içeriği daha 

kapsamlı şekilde planlanmaktadır. Platformun 2023 yılına kadar hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. 

Turcorn100 Programı 

Türkiye teknoloji girişimciliği ekosisteminde küresel iddiası olan ölçeklenme potansiyelini kanıtlamış 

girişimlere özel bir destek programı olan ve ülkemize yeni Turcornlar (Türk unicornlar) kazandırmayı 

hedefleyen Turcorn 100 Programı hazırlıkları tamamlanmıştır. 2022 yılı başından itibaren Programın 

yürürlüğe konulması hedeflenmektedir. 

Google Oyun ve Uygulama Akademisi 

Google, T3 Girişim Merkezi ve GİRVAK işbirliğinde Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm 

Ofisi destekleriyle hayata geçirilen Oyun ve Uygulama Akademisi ile gençlere teknoloji, uygulama ve 

oyun geliştirme, girişimcilik alanlarında yetkinlik kazandırılmaktadır. Programa Bakanlığımızın iletişim 

kanallarının da desteğiyle 30 binin üzerinde başvuru yapılmıştır. Türkiye’nin 76 farklı ilinden, 202 

üniversitesinin 156 farklı bölümünden 2000 öğrenci seçilmiş, eğitimlere 01.12.2021 itibarıyla 

başlamıştır. Seçilen bursiyerler 7 ay boyunca 400 saatten fazla çevrim içi eğitime katılım 

sağlayacaklardır. Bu eğitimler sonunda oyun ve uygulama geliştirme yetkinliğine sahip girişimciler 

ekosisteme kazandırılmış olacaktır. 

Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi 

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleştirilen Take Off Uluslararası 

Girişim Zirvesi; global girişimcileri, yatırımcıları, mentorları ve kurumsal firmaları İstanbul’da bir araya 

getirmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Türkiye Teknoloji Takımı 

Vakfı ana paydaşlığında yürütülen Zirve 2018 yılından bu yana Türkiye girişimcilik ekosistemine katkı 

sağlamaktadır.  

2021 etkinliğe 900’ün üzerinde girişim başvurusu gelmiş, 15 girişim finale kalmış, ülkemizden bir 

girişimin de ilk üçe kalmasıyla faaliyet tamamlanmıştır. 

Serbest ve Uzaktan Çalışma  

Çalışma hayatının farklı iş modellerine evrilmesi sonucu hazırlanmaya başlanan çalışma kapsamında 

özellikle yazılım sektörü gibi kalifiye işgücünün faaliyet gösterdiği alanlarda global GİG ekonomisinden 

ülkemizin daha fazla pay alması ve hizmet ihracatı yoluyla ülke ekonomisine katkı sağlanması için 

atılabilecek adımları belirlemek üzere Serbest ve Uzaktan Çalışma Yol Haritası hazırlanmıştır. 

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) 

Uluslararası arenada yüksek rekabet gücüne sahip bir teknoloji girişimciliği ekosistemi oluşturmak, 

ülkemizi teknoloji girişimleri için bir çekim merkezi konumuna getirmek amacıyla ekosistemin tüm 

paydaşlarını kapsayan, uluslararası oyuncuları yakından takip eden, farklılık ve üstünlükleri analiz 
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ederek politikalar geliştiren kapsayıcı bir doküman olarak Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve 

Eylem Planı hazırlanmıştır. 

Çalışmalar sonucunda oluşturulan 30 strateji ve 88 eylem maddesi içeren belge Aralık 2021 itibarıyla 

hazır hale getirilmiştir. Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Eylem Planının 2022 yılı ilk çeyreğinde 

yayınlanarak hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 

B.1.3.  Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Faaliyetleri 

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında yürütülen çalışmalara 
aşağıda yer verilmiştir. 

Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri (Model Fabrika) ve Yenilik Merkezleri 

2021 yılı sonu itibarıyla Ankara, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, Mersin, İzmir ve Adana Model 

Fabrikalar faaliyete geçmiştir. 2021 yılında her ay gerçekleştirilen ve Model Fabrikalar arasındaki 

koordinasyon ve iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan Model Fabrikalar Deneyim Paylaşımı Toplantıları 

organize edilmeye başlanmıştır. Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi tasarım çalışmaları 

başlatılmış, tüm paydaşların etkin katılımı gözetilmiş ve izleme ve değerlendirmeye esas olacak 

gösterge setleri belirlenmiştir.  

Tüm bu çalışmalar sonunda “Model Fabrikalar Performans İzleme ve Değerlendirme Sistem Tasarımı” 

başlıklı rapor oluşturulmuş, sisteme ilişkin portal kurulumu çalışmalarına başlanmıştır. Model 

Fabrikalarda görev yapan/yapacak tam ve yarı zamanlı eğiticiler için eğitim programları tasarımı 

çalışmaları yürütülmüş ve Model Fabrika Eğitmeni Yetiştirme Programı tasarımı çalışmaları 

sürdürülmüştür. Taslak içerik, duyuru planları, tasarımlar oluşturulmuş ve program çalışmalarına 

başlanmıştır. Toplam 66 firmada Öğren-Dönüş çalışması, 62 firmada yalın proje uygulama çalışması 

tamamlanmıştır. 230 firmaya ise deneyimsel eğitim ve farkındalık eğitimi hizmeti sunulmuştur.  

Yenilik Merkezleri Projesinde ise Adana, İzmir ve Mersin Yenilik Merkezleri’nde fiziki yatırımların yanı 

sıra İnovasyon Mentörlüğü, Eğiticilerin Eğitimi Programı, Yenilik Yol Haritası Programı, Farkındalık ve 

Ekosistem Geliştirme Faaliyetleri, Ticarileşme Yol Haritası Programı ve Tasarım Yarışması gibi faaliyetler 

yürütülmüştür. İl Müdürlükleri Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında, 81 İl Müdürlüğü personeline 

“Verimlilik Yönetimi” başlıklı eğitim verilmiştir.  

Ulusal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (UYDD) Veri Tabanının Geliştirilmesi Projesi 

Bakanlığımız sahipliğinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü 

tarafından yürütülmekte olan Proje ile ulusal bir veri tabanı geliştirilmesi ve UYDD Platformu kurulması 

hedeflenmektedir. Geçmiş dönemlerde tamamlanmış olan enerji ve su veri setlerine, 2021 yılı 

içerisinde elektrik ark ocaklı tesislerde üretilen çelik, çimento, kireç, yük taşımacılığı (karayolu, 

havayolu, denizyolu, demiryolu) ürün grupları veri setleri eklenmesi için gerekli çalışmalar 

yürütülmüştür. Bu çalışmalar sonunda 2021 yılı sonu itibarıyla toplam 308 adet veri setinin veri 

tabanında yer alması sağlanmıştır.  

KOBİ’lerde Enerji Verimli Elektrik Motorlarının Kullanımının Teşvik Edilmesi- TEVMOT Projesi 

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen “TEVMOT- Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimli 

Motorların Teşvik Edilmesi Projesi” kapsamında 7 pilot OSB’de toplam 94 KOBİ’nin enerji verimli motor 

sistem ön etüt ve detaylı etüt çalışmaları tamamlanmıştır. 2021 yılı sonu itibarıyla 33 KOBİ’de 254 adet 

motor değiştirilmiştir.  
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Bu kapsamda bugüne kadar 569.998,90 TL KOSGEB desteği sağlanmıştır. Söz konusu desteğin 

284.999,49 TL’si projenin GEF bütçesinden eş finansman olarak karşılanmıştır.  

Farkındalık artırıcı çalışmalar kapsamında TEVMOT E-Bülten’i hazırlanarak ilgili kesimlerle paylaşılmaya 

başlanmıştır. KOBİ’ler ve ilgili paydaşların katılımıyla toplantılar, saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 

2021 Verimlilik Proje Ödülleri 

Bakanlığımızca her yıl ulusal düzeyde düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri (VPÖ) çalışmaları 

kapsamında 468 proje ve 288 Bağımsız Değerlendirici başvurusu alınmıştır. Ödül Jürisi 

değerlendirmesine kalan 28 projeye ilişkin olarak Ödül Jürisi tarafından nihai değerlendirme yapılmış 

ve ilgili kategorilerde 12 projeye 17.12.2021 tarihinde Bilişim Vadisi Kongre Merkezinde gerçekleşen 

“Verimlilik Proje Ödülleri ve TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreninde ödül verilmiştir. Dereceye giren 

projelerin özet bilgilerinin yer aldığı “2021 Verimlilik Proje Ödülleri Finale Kalan Proje Özetleri” kitabı 

yayımlanmıştır. 

Uluslararası Üyelikler - Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) 

AVT, 2021 yılında küresel salgın sürecinin olumsuz etkilerine rağmen farklı ülkelerden katılımcılarla çok 

sayıda projeyi çevrimiçi yöntemlerle gerçekleştirmiştir. Bunlar arasında eğitimler, araştırmalar, teknik 

uzmanlık hizmetleri, konferanslar, gözlemci çalışma ziyaretleri, çalıştaylar ve forumlar yer almaktadır. 

ülkemiz de çeşitli üye ülkelerde gerçekleşen AVT etkinliklerine 2021 yılında yaklaşık 300 kişilik katılım 

göstermiştir. Bu faaliyetlerin yanı sıra, “Covid-19 Özel Desteği” kapsamında İlaç ve Tıbbi Cihaz 

Sektöründe Belirlenen Firmalara Model Fabrikalarca Yalın Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti 

verilmesi ve TÜSSİDE ile yürütülen Verimlilik Uzmanı Belgelendirme Akreditasyon Programı çalışmaları 

başlatılmıştır. Ülkemizin AVT üyeliği hakkında kamu ve özel sektördeki paydaşlarımıza tanıtım 

çalışmaları yapılmakta ve ülke genelinde farklı paydaşlarla iş birlikleri devam etmektedir. 

Etki Analizi ve Değerlendirme Çalışmaları 

2021 yılında “Teknoloji Transfer Ofislerinin Etkinliğinin Analizi”, “TÜBİTAK ve KOSGEB Ar-Ge 

Desteklerinin Etki Analizi”, “Farklı Kurumlar Tarafından Yürütülen Tasarım Desteklerinin Etki Analizi”, 

“OSB Politika ve Uygulamalarının Etkisinin Değerlendirilmesi”, “TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi 

Desteği Programı (BİGG) Kapsamında Desteklenen Girişimlerin Değerlendirilmesi”, “Teknoloji 

Geliştirme Bölgelerinde (TGB) Faaliyet Gösteren Akademik Girişimlerin Değerlendirilmesi”, “Bölgesel 

Yatırım Teşviklerinin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisi”, “Yıkıcı Teknolojiler ve Dijital Dönüşümün 

İstihdama Olası Etkileri” ile “6550 Sayılı Kanun Kapsamına Alınan Araştırma Altyapılarının Etkinliğinin 

Değerlendirilmesi” çalışmaları tamamlanmış ve özet raporları Dijital Verimlilik Kütüphanesi’nde 

(verimlilikkutuphanesi.sanayi.gov.tr) kamuoyuyla paylaşılmıştır. 

Bakanlık Birimlerine Verilen Etki Analizi Eğitimleri 

2021 yılı Ocak ayında, etki analizi konusunda Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğüne eğitim verilmiştir.  

Verilen bu eğitimde katılımcılara değerlendirme kavramı, sonuç odaklı değerlendirme, etki 

değerlendirmeye ilişkin temel kavramlar ve etki değerlendirme yöntemleri konularında bilgilendirme 

yapılmıştır.  

Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı 

2021 yılı içerisinde kamuoyuyla paylaşılan Etki Analizi çalışmalarının değerlendirildiği “Etki Analizi 

Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı”, 21.12.2021 tarihinde Sayın Bakanımızın katılımıyla 

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya 52 kurumdan, 73’ü kamu 

kurumu, 14’ü üniversite ve 2’si sivil toplum kuruluşu temsilcisi, toplam 89 temsilci katılmıştır. 
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Çalıştay sonucunda kapsama ilişkin 48 adet, yönteme ilişkin 49 adet ve raporlamaya ilişkin 9 adet olmak 

üzere toplam 106 adet öneri, görüş ve değerlendirme alınmıştır.  Bu önerilerin yer aldığı çalıştay sonuç 

raporu oluşturularak katılımcılara iletilmiştir. 

Performans Endeksi Çalışmaları  

Ulusal yenilik ve Ar-Ge sistemi ile tasarım ekosisteminin güçlendirilmesine fayda sağlaması amacıyla; 

“Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi”, “Tasarım Merkezleri Performans Endeksi” ve “Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi” başlıklarında Performans Endeksi Çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar firma ve kurum bazlı olarak hazırlanarak taraflar ile 

paylaşılmıştır.  

Verimlilik İstatistikleri 

Ulusal düzeyde makro ölçekli verimliliğin izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını kapsamında Üç 

Aylık Verimlilik İstatistikleri (Çalışan kişi başına üretim endeksi, Çalışılan saat başına üretim endeksi), 

Ölçeğe Göre Verimlilik İstatistikleri (Çalışan kişi başına ciro, Çalışan kişi başına katma değer, Emek 

maliyeti başına katma değer, Katma değerin üretim değerine oranı) ve Yıllık Verimlilik İstatistikleri 

(Çalışan kişi başına katma değer, Birim Emek maliyeti) Resmi İstatistik Programı dâhilinde hazırlanmış 

ve yayımlanmıştır. 

GBS Veri Temini Faaliyetleri 

GBS’nin kapsamının genişletilmesine yönelik olarak veri temin faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve 2021 

yılında mevcut 8 Kurumdan veriler temin edilerek GBS’ye entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. 12 kurum, 

21 elektrik dağıtım şirketi ve 30 büyükşehir belediyesi ile ilk defa veri teminine yönelik süreçler- 

yürütülmüştür. GBS’de yer alan verilerin karar alma süreçlerinde daha etkin kullanımını sağlamak üzere 

Veri Görselleştirme ve Karar Verme Merkezi oluşturulma çalışmalarına başlanmıştır.  

Ulusal Sanayi ve Veri Master Planı Hazırlıkları 

On Birinci Kalkınma Planı kapsamında Ulusal Sanayi Veri Master Planı taslağı hazırlanmıştır.  

Sektörel ve Bölgesel Risklerin Erken Tespiti Çalışması  

“Üretimde Sektörel ve Bölgesel Risklerin Erken Tespiti” analiz çalışmasında GBS veri tabanından elde 

edilen verilerle çok boyutlu risklerin tespiti gerçekleştirilmiştir. Çalışmada NACE Rev. 2’ye göre imalat 

sanayinin 24 alt sektörü ve İBBS-2’ye göre 26 alt bölge esas alınmıştır. Aynı çalışma imalat sanayinin 95 

alt sektörü ve İBBS-3’e göre 81 il esas alınarak tamamlanmıştır. Böylece sektörel ve bölgesel olmak 

üzere 226 adet sistematik analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışma 2020 yılı verileri kullanılarak 

güncellenmekte ve iş zekâsı yazılımı ile görselleştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 

Türkiye’nin Büyüyen Firmaları Çalışması 

On Birinci Kalkınma Planında yer alan “Hızlı büyüyen firmaların uluslararası rekabet güçlerini artırmak 

üzere bu firmalara uygun, performansı dikkate alan esnek bir destek modeli geliştirilecektir” tedbiri 

kapsamında, Türkiye’de hızlı büyüyen firmaların oranlarını tespit etmek üzere analizler 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada İmalat Sanayi ve Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar, istihdam 

ve net satış büyümelerine göre değerlendirilmiştir.  

Çalışma 2020 yılı verileri kullanılarak güncellenmekte ve iş zekâsı yazılımı ile görselleştirme çalışmaları 

gerçekleştirilmektedir. 
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Veri Taleplerinin Karşılanması 

2021 yılında 135 toplulaştırılmış veri talebi, 188 mikro veri talebi karşılanmıştır. 15 kurumla mikro 

veriye erişmek için protokol imzalanmıştır.  Mikro verilerle çalışma yapan araştırmacılar Çalışma ve 

Araştırma Merkezini kullanmaktadır. Bu kapsamda, 1.169 randevu talep edilmiş 828 kullanım 

gerçekleştirilmiştir.  

GBS Kullanımının Yaygınlaştırılması  

GBS kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında Ankara ve çevre illerdeki üniversitelerde bilgilendirme 

sunumları gerçekleştirilmiştir. Merkez Birimleri ve İl Müdürlükleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlara GBS 

Arayüzü ve GBS.NET kullanımına yönelik eğitim sunumları gerçekleştirilmiştir. GBS Arayüzü eğitimine 

445, GBS.NET eğitimine 300 kişi katılım sağlamıştır. Ayrıca mevcut GBS İnternet sayfasının 

(gbs.sanayi.gov.tr) güncellenmesi ve geliştirilmesi sağlanmıştır. Hayata geçirilen GBS.NET Uygulaması 

ile GBS’ye yönelik tüm süreçler (veri talebi vb.) tamamen dijital hale getirilmiştir.  

Açık Veri Portalinin Kurulması 

Kamuya açılacak verilerin belirlenmesi ve tasarlanacak bir Açık Veri Portali ile kamuyla paylaşılması 

süreci yürütülmektedir.  

Dijital Verimlilik Kütüphanesi’nin Kullanıma Sunulması 

Verimlilikle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla gelisţirilen ve verimlilik konusunda 700'ü asķın yayının 

yer aldığı Dijital Verimlilik Kütüphanesi (verimlilikkutuphanesi.sanayi.gov.tr) Bakanlığımız tarafından 

oluşturularak hayata gecm̧isţir.  

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (Hamle Programı) 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı 

doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek 

pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik 

özel bir programdır. Bu kapsamda ilk pilot çağrı olan Makine Sektörü çağrı süreci, 07.12.2020 tarihinde 

“Kararların Tebliği ve Destekleme Sürecinin Başlatılması” ile sona ermiştir. 20 proje kapsamında 116 

milyon Ar-Ge harcaması ve yaklaşık 1 milyar 600 milyon sabit yatırım harcamasının desteklenmesine 

karar verilmiştir.  

Mevzuatsal Düzenlemeler  

2021 yılında açılan Mobilite, Üretimde Yapısal Dönüşüm, Sağlık ve Kimya Ürünleri ve Dijital Dönüşüm 

Çağrıları için başlatılan hazırlıklar Kapsamında “Öncelikli Ürün Listesi Tebliği”, orta-yüksek ve yüksek 

teknoloji grubundaki sektörleri kapsayacak şekilde güncellenmiş; 27.02.2021 tarih ve 31408 sayılı 

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Süreç içinde duyulan ihtiyaç üzerine Programın 

işlerliğinin ve üreteceği katma değerin artırılması amacıyla, 27.04.2021 tarih ve 31467 sayılı Resmî 

Gazete'de yayımlanan “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler temel alınarak yeniden 

düzenlenen “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Bağımsız Değerlendirme Uygulama Usul ve 

Esasları Genelgesi” ise 28.09.2021 tarihli ve 2838584 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile yürürlüğe 

girmiştir. 

Açılan Çağrılar 

İlgili mevzuatta yapılan güncellemelerin yanı sıra, kesin başvuru aşamasında kullanılan Fizibilite Veri 

Dosyası ve Proje Fizibilitesi Formatı dosyaları yeniden düzenlenmiş ve bu dokümanların doldurulması 

aşamasında kullanılmak üzere rehberler oluşturularak Program Portalı’nda paylaşıma sunulmuştur.  
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Bu hazırlıkları müteakiben 30.04.2021 tarihinde açılan Mobilite Çağrısı kapsamında, 106 proje için 

“Komisyon değerlendirmesi” aşaması tamamlanmış, “Komite değerlendirmesi” süreci devam 

etmektedir. 23.06.2021 tarihinde açılan Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı kapsamında, 58 proje için 

“Komisyon değerlendirmesi” süreci devam etmektedir.  

10.08.2021 tarihinde açılan Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı kapsamında 156 proje için bağımsız 

değerlendirme aşaması tamamlanmıştır. Son olarak 30.09.2021 tarihinde açılan Dijital Dönüşüm 

Çağrısı kapsamında ön başvuru aşamasını geçen 264 projenin 139’u kesin başvuru aşamasını 

tamamlamıştır. Tüm çağrılar için farklı aşamalarda olmak üzere değerlendirme süreçleri devam 

etmektedir. 

Çağrı Bilgilendirme Toplantıları ve Eğitimler 

2021 yılında, her çağrının başında hedef kitlenin doğrudan bilgilendirilmesi amacıyla ilgili dernek, oda 

ve birliklere yönelik tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Bu toplantılardan Mobilite 

Çağrısı kapsamında 22, Üretimde Yapısal Dönüşüm kapsamında 3, Sağlık ve Kimya Ürünleri kapsamında 

5, Dijital Dönüşüm kapsamında 4 adet tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Değerlendirme aşamasında yer alacak Bağımsız Danışmanlık Firmalarına yönelik rapor hazırlama 

sürecinde kullanacakları dokümanların detaylarını aktaran bir eğitim gerçekleştirilmiştir.  

Son olarak, Program Yönetimi Dairesi Başkanlığı kurumsal kapasitesinin yükseltilmesi amacıyla “Excel 

Eğitimi”, “Finansal Durum Analizi”, “Proje Değerlendirme”, “Powerpoint ve Sunum Teknikleri”, 

“Araştırma ve Veri Toplama Teknikleri” ve “Program ve Proje Yönetimi” başlıklarında eğitimler 

alınmıştır. 

Bağımsız Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çerçevesinde başvuruda bulunan projeler hakkında bağımsız 

değerlendirme raporu hazırlamak üzere yetkilendirilmiş olan Bağımsız Danışmanlık Firmalarının (BDF) 

değerlendirme kalitesini artırabilmek amacıyla BDF uzmanlarına yönelik bir eğitim programı ve 3 çağrı 

sonrası değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. BDF’lerin çağrılar bazındaki faaliyetlerinin 

değerlendirilebilmesi ve gerektiğinde yaptırım uygulanabilmesi amacıyla BDF Değerlendirme Sistemi 

tasarlanmıştır.  

BDF Değerlendirme Sistemi kapsamında; BDF’lerin görev aldıkları her bir proje üç grup (proje 

komisyonu üyeleri, proje koordinatörü ve başvuru sahibi firma) tarafından ayrı ayrı 

değerlendirilmektedir. Her bir grup değerlendirmeyi, farklı soruları içeren Değerlendirme Formları 

aracılığıyla yapmaktadır. Bu anketler üzerinden proje bazında puan ve BDF bazında performans puanı 

hesaplanmaktadır. 

Yenilikçi Teknoloji Alanları Listesi Oluşturulmasına Yönelik Çalışmalar 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın ürün listelerinin yanı sıra yenilikçi ve yıkıcı teknoloji 

alanlarında yapılacak yatırımlara da destek ve teşvikler sağlanması hedeflenmektedir.  

Programın bugüne kadar açılmış çağrılarında kullanılan teknoloji listeleri, ilgili literatür, ulusal ve 

uluslararası raporlar ile uluslararası iyi örnekler taranarak Yenilikçi Teknoloji Alanları Listesi Taslağı 

oluşturulmuştur. 
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Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK) Sekretarya Çalışmaları 

SAİK Sekretarya görevi kapsamında gündem oluşturma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Hazine ve 

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketinde yer alan kamu alımlarında yerli ürün 

kullanımını teşvik etmek üzere Sanayileşme İcra Komitesi altında Merkezi İzleme Sistemi kurulmasına 

yönelik eylem için teknik çalışmalar Kamu İhale Kurumu ile iş birliği halinde yürütülmektedir. 

Covid-19 Sonrası Türkiye İmalat Sanayii İçin Küresel Tedarik Zincirlerinde (KTZ) Oluşması Muhtemel 

Fırsatlar Çalışması  

Covid-19 salgınıyla ortaya çıkan yeni koşullara uyum sağlanmasına yönelik olarak Bakanlığımız 

öncülüğünde ilgili paydaşların iş birliğinde; küresel tedarik zincirlerindeki değişim dinamiklerinin 

incelenmesi, ülkemiz için fırsat teşkil edebilecek alanların tespit edilmesi ve atılabilecek somut 

adımların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda, ürün seçimi için karar destek 

sistemi geliştirilmiş ve belirlenen sektörlerde belirlenen pazarlar için ürün listeleri oluşturulmuştur. Bu 

ürünlerin ana üreticileri ile gerçekleştirilen görüşmelerin katkılarıyla hazırlanan Eylem Planı taslağı, 

görüş ve değerlendirmelerini almak üzere ilgili paydaşlara sunulmuştur. 

Küresel Endeksler Çalışması 

Ülkemizin “Teknoloji, Ekonomi ve Sosyoloji” gibi çeşitli alanlarda dünyadaki konumunu, gelişimini 

görmek amacıyla küresel çapta yayımlanan endeksler takip edilmiştir. Yıl içinde Dijital Dönüşüm 

Endeksi, Ekonomik Özgürlük Endeksi, İş yapma Kolaylığı Endeksi, Küresel Girişimcilik Endeksi, Küresel 

Rekabetçilik Endeksi, Küresel Yenilik Endeksi, Sosyal Gelişme Endeksi’nin takibi yapılmıştır. Küresel 

Yenilik Endeksi’nde ülke sıralamamızı iyileştirmeye yönelik olarak Bakanlığımız ve Türkiye İhracatçılar 

Meclisi (TİM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalara katkı sağlanmıştır.  

Odak Alanlarda Strateji ve Yol Haritası Çalışmaları 

“Milli Teknoloji Hamlesi ve Stratejik Dönüşüm Programı Strateji Geliştirme ve Uygulama Danışmanlığı 

Projesi” kapsamında TÜSSİDE tarafından hazırlanan “5G ve Ötesi Teknolojiler ile Bağlantılı Yaşam Yol 

Haritası”, “Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası”, “Finans ve Ticaret Dijital Dönüşüm 

Yol Haritası”, “Mobilite Araç ve Teknolojileri Strateji Yol Haritası”, “Sanayinin Dijital Dönüşümü Yol 

Haritası” ile “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi”ne katkı sağlanmıştır. Mobilite, Yapay Zekâ, Akıllı Yaşam ve 

Sağlık ile 5G Teknolojileri yol haritalarının resmi görüş süreçleri yürütülmüştür. 

Organizasyonel Yeniden Yapılanma, Kurumsal Gelişim ve Yönetişim 

TÜSSİDE tarafından “Milli Teknoloji Hamlesi ve Stratejik Dönüşüm Programı Strateji Geliştirme ve 

Uygulama Danışmanlığı Projesi” kapsamında Bakanlık kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve birimler 

arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik olarak birimler bazında öneri setleri hazırlanmıştır. Bu 

setlerin Bakanlık birimleriyle paylaşılması ve birim görüşlerinin TÜSSİDE’ye aktarılması süreçleri 

yürütülmüş, STB Yönlendirme Kurulu ve Yönetişim Kurullarına ilişkin Yönerge hazırlanmıştır. 

Uluslararası Toplantılara Katılım Sağlanması 

Avrupa Birliği, OECD, G20 Dijital Ekonomi Görev Gücü gibi uluslararası kuruluşların toplantılarına 

Bakanlığımızı temsilen katılım sağlanmıştır. Uluslararası Göç Politikaları Merkezinin (ICMPD) ve 

Bakanlığımız Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından göçmenlerin girişimcilik kapasitelerini ve 

sosyo-ekonomik entegrasyonunu güçlendirmeye yönelik yürütülen “Enhancer Projesi” kapsamında, 

kamudaki kapasitenin geliştirilmesine yönelik olarak verilen eğitimlere katılım sağlanmıştır. 
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Anahtar Dergisi ile Verimlilik Dergisinin yayımlanması  

Bakanlığımızın aylık yayını olan “Anahtar Dergisi” 2021 yılında her ay farklı tema çerçevesinde 12 sayı 

olarak yayımlanmıştır (https://edergi.sanayi.gov.tr/). Bakanlığımızın hakemli akademik yayını olan 

“Verimlilik Dergisi” 2021 yılında 4 sayı olarak yayımlanmıştır. 

(https://dergipark.org.tr/tr/pub/verimlilik) 

B.1.4. Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri 

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında yürütülen çalışmalara aşağıda yer verilmiştir. 

10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 389’uncu maddesi kapsamındaki faaliyetler 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca yapılan faaliyetler  

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile bu Kanunun 

uygulama, denetim usul ve esaslarının belirlendiği yönetmelik doğrultusunda sunulan hizmetler 

15.09.2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kümelenme Destek Programı 

Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen kümelenme desteği hizmetleri 

Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Alt Programı Çerçevesindeki Faaliyetler  

Kümelenme Faaliyetleri 

Kümelenme faaliyetine yönelik bir iş planı takvimi hazırlanmış ve yine bu takvim çerçevesinde mevzuat 

yenileme çalışmalarına başlanmıştır. Kümelenme Destek Programının verimliliğinin artırılması ve 

Programdan daha güçlü çıktılar elde edilmesi amacıyla başvuru, değerlendirme, uygulama ve izleme 

süreçlerinin sadeleştirilmesi ve destek oranının artırılmasına yönelik olarak Yönetmelik değişikliği 

çalışması başlatılmıştır. Çalışma kapsamında, Bakanlığımızca desteklenmekte olan kümeler dâhil olmak 

üzere 8 ildeki 29 kümenin görüşleri alınarak Yönetmelik değişikliği taslağı hazırlanmış ve ilgili 

kurumların görüşüne sunulmuştur. Bununla birlikte, Yönetmeliğin Uygulama Usul ve Esaslarının 

güncellenmesi çalışmalarına da başlanmıştır. 

Kümelenme Destek Programı kapsamında sağlanan desteğin kapsamında Bakanlık tarafından sağlanan 

geri ödemesiz destek oranı, kümelenme teşebbüsünün her bir iş planı tamamladığında iş planı toplam 

bütçesinin en fazla %50’si kadardır. Bir kümeleme teşebbüsünün destekleme süresi beş yıl olup bu süre 

Bakanlıkça kümelenme teşebbüsünün idari ve/veya teknik gerekçelerinin uygun görülmesi halinde en 

fazla iki yıla kadar uzatılabilmektedir. 

Kümelenme Destek Programı 2’nci Çağrısı kapsamında beş yıllık iş planları doğrultusunda destek 

almaya hak kazanan İstanbul Sağlık Endüstrileri Kümelenmesi (İSEK), Nükleer Sanayi Kümelenmesi 

(NÜKSAK), OSTİM Temiz Teknolojiler Kümelenmesi (OSTEK), Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümelenmesi 

(SETEK)’nin 5’inci yıl iş planları desteklenmeye devam etmektedir.  

Söz konusu Kümelenme Teşebbüsleri toplam iş planı bütçesi; beş yıl için 82,12 Milyon TL’dir. İş planın 

gerçekleşmelerinin yüzde 50’si kümelenme teşebbüslerine hibe olarak ödenecektir. 2021 yılı sonu 

itibarıyla 4 kümeye toplam 9,15 Milyon TL destek ödemesi yapılmıştır.   

 

https://edergi.sanayi.gov.tr/
https://dergipark.org.tr/tr/pub/verimlilik
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Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Bilim, Teknoloji ve Yenilik Destekleri Alt Programı Çerçevesindeki 

Faaliyetler 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) 

06.07.2001 tarihli ve 24454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile ülkemizde üniversite-sanayi işbirliği sağlanarak ülke sanayisinin 

uluslararası alanda rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla; teknolojik bilginin üretildiği, 

üretilen bilginin ticarileştirildiği, üründe ve üretim yöntemlerinde ürün kalitesini, standardını 

yükseltecek, verimliliği artıracak ve üretim maliyetlerini düşürecek yeniliklerin geliştirildiği, küçük ve 

orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlandığı, araştırmacılara iş imkânlarının 

sağlandığı ve yüksek/ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak 

bölgeler oluşturulması hedeflenmiştir.  

Kanun kapsamında teknoparklar içerisinde konuşlanmış yönetici şirket, girişimci ve öğretim üyelerine 

doğrudan nakdi (yönetici şirkete altyapı-inşaat desteği) ve dolaylı katkı (girişimci ve öğretim üyelerine 

yönelik çeşitli muafiyet ve istisnalar) sağlanmaktadır. Sağlanan destek ve muafiyetler aşağıda 

özetlenmektedir:  

Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası: Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 

münhasıran bu bölgedeki Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetlerinden elde edecekleri kazançları. 

31.12.2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. 

KDV İstisnası: Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerinin kazançlarının gelir 

veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, Münhasıran bu bölgelerde ürettikleri sistem 

yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, İnternet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama 

yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV’den müstesnadır.  

Personel Gelir Vergisi İstisnası: Bölgede çalışan Ar-Ge, Tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile 

ilgili ücretleri 31.12.2028 tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır. Buna göre bölgede çalışanların 

elde ettiği ücret üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanmayacaktır. 

Harç ve Damga Vergisi İstisnası: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyette bulunan yönetici şirketler 

Kanunun uygulaması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisinden, yapılan işlemler 

bakımından harçlardan muaftır. 

Gümrük ve Damga Vergisi ile Fon ve Harç İstisnası: Ar-Ge, yenilik, yazılım ve tasarım projeleri ile ilgili 

ithal edilen eşya gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan 

işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır. 

Teknokent Firmalarına Sermaye Desteğinde Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirim Teşviki: Teknokentte 

yer alan firmalara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda  (Bölgelerde yürütülen ve NACE  

Rev.2’ye göre orta yüksek ve yüksek teknolojili alanları) gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında 

kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri beyan 

edilen gelirin veya kurum kazancının %10’unun ve öz sermayenin %20’sini aşmayan kısmı indirim 

konusu yapılacaktır. 

Sigorta Prim Desteği: Ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin (Ar-Ge, tasarım ve destek) sigorta 

primi işveren hissesinin %50’si Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. 
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Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım 

personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere 

Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla gelir vergisi stopajı 

teşviki kapsamına alınmıştır. Bu işletmelerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin Bölgelerde 

yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla Bölge dışındaki faaliyetlere ilişkin ücretlerinin 

tamamı da gelir vergisi stopajı teşviki kapsamına alınmıştır. Yüksek lisans ve doktora yapan personelin 

dışarıda geçirdiği süre kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanabilmesi için bölgede “en 

az bir yıl” süreyle çalışma şartı kaldırılmıştır. 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun ile gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Cumhurbaşkanı, yüzde yirmi olarak belirlenen bu oranı 

belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde yetmiş beşe kadar artırmaya veya tekrar kanuni 

oranına kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. 

Desteklenecek Programlar: 7033 Sayılı Üretim Reform Paketi ile TGB firmalarında ve TGB Yönetici 

Şirketinde istihdam edilecek Temel Bilimler mezunlarının maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmı, 

iki yıl süre ile Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Buna ek olarak 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Yükseköğretim Kurulundan 

alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek diğer programlardan mezunların istihdamında maaşların 

brüt asgari ücret kadarlık kısmı iki yıl süre ile Bakanlığımız tarafından karşılanabilecektir. 

Altyapı, İdare Binası, Ar-Ge Binası, Atölye ve Kuluçka Merkezi İnşası ile Atölyelerde Kullanılacak 

Makine, Ekipman ve Yazılım Desteği: 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile destek genişletilerek, Ar-Ge binası inşası ve atölye 

inşası ile atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlara ilişkin giderlerin Bölge yönetici 

şirketince karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla, Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak 

üzere karşılanabilecektir.  

KDV Desteği: Bölgede yer alan işletmelere, proje bazlı kullanılmak üzere alınacak makine ve teçhizatına 

ilişkin KDV muafiyeti sağlanmaktadır. 

Doktora Öğrencisi ve Stajyer Desteği: 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan düzenleme neticesinde Bölgelerde yer alan 

firmalara, istihdam ettikleri doktora öğrencisi Ar-Ge personeli için, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine 

konulacak ödenekle sınırlı olmak üzere, ayrıca bu kanun kapsamında stajyer istihdam eden firmalara 

da Bakanlıkça yönetmelikle belirlenen şartlar çerçevesinde destek verilebilecektir. 

Girişim Sermayesi Uygulaması: Bölgelerde yer alan ve yıllık vergiye tabi kazancı 1 milyon TL’yi geçen 

firmaların kazancının %2’sinin Türkiye’de yerleşik girişim sermayesi fonu paylarının satın alınması veya 

kuluçka merkezinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması uygulaması 

getirilmiştir. 

2001 yılından itibaren uygulamaya konulan ve sanayicimizi, araştırmacılarımız ve üniversitelerimiz ile 

buluşturarak teknolojik üretime yönelik yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirmelerini sağlayacak bu 

Kanun kapsamında 2021 yılında 5 bölgenin ilan edilmesiyle toplam ilan edilen TGB sayısı 92’ye, 1 

TGB’nin ise 2021 yılında yeni faaliyete geçmesiyle faaliyette olan TGB sayısı 73’e yükselmiştir.  

2021 yılı içinde altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşaatlarına sağlanan destek kapsamında 17 

bölgenin talebi yerinde incelenmiş ve 17 bölgeye toplam 152.000.000 TL nakdi destek yapılmıştır. 
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Faaliyette olan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin mevcut durumları ile ilgili veriler izleyen Tabloda yer 

almaktadır. 

Tablo 25: Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Ait Bazı İstatistiki Bilgiler 

 

SIRA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE DURUM 

1 İlan edilen Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısı 92 

2 Faaliyette geçen Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısı 73 

3 Firma sayısı 7.331 

4 İstihdam edilen personel sayısı 75.657 

5 Proje Sayısı (tamamlanan ve devam eden) 55.658 

6 Patent tescil sayısı 1.409 

7 Yabancı/yabancı ortaklı firma sayısı (Mevcut) 282 

8 Toplam satış 141.4 Milyar TL 

9 Toplam ihracat 6.8 Milyar Dolar 

 

Tablo 26: Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bulunan İller 

 

SIRA 
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ 
BULUNAN İLLER 

SAYI 

1 İstanbul 12 

2 Ankara 10 

3 Kocaeli 5 

4 İzmir 4 

5 Antalya 2 

6 Bursa 2 

7 Gaziantep 2 

8 Hatay 2 

9 Kayseri 2 

10 Konya 2 

11 Mersin 2 

12 Adana 1 

13 Afyonkarahisar 1 

14 Aksaray 1 

15 Aydın 1 

16 Balıkesir 1 

17 Batman 1 

18 Bolu 1 

19 Burdur 1 

20 Çanakkale 1 

21 Çankırı 1 

22 Çorum 1 

23 Denizli 1 
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24 Diyarbakır 1 

25 Düzce 1 

26 Edirne 1 

27 Elazığ 1 

28 Erzurum 1 

29 Eskişehir 2 

30 Giresun 1 

31 Isparta 1 

32 Kahramanmaraş 1 

33 Karabük 1 

34 Karaman 1 

35 Kastamonu 1 

36 Kırıkkale 1 

37 Kırklareli 1 

38 Kütahya 1 

39 Malatya 1 

40 Manisa 1 

41 Muğla 1 

42 Nevşehir 1 

43 Niğde 1 

44 Osmaniye 1 

45 Rize 1 

46 Sakarya 1 

47 Samsun 1 

48 Sivas 1 

49 Şanlıurfa 1 

50 Tekirdağ 1 

51 Tokat 1 

52 Trabzon 1 

53 Van 1 

54 Yalova 1 

55 Yozgat 1 

56 Zonguldak 1 

57 Adıyaman 1 

58 Bilecik Eskişehir TGB Ek Alanı 

59 Uşak Afyonkarahisar TGB Ek Alanı 

  TOPLAM 92 
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2021 yılı içerisinde 5 yeni TGB Alanı ve 2 adet Ek Alan Resmî Gazete’de ilan edilmiştir. İlan edilen alanlar 

aşağıda belirtilmektedir.  

 Adıyaman Üniversitesi TGB ADYÜ Teknokent kuruluş 

 Aksaray Üniversitesi TGB kuruluşu 

 Biruni Üniversitesi TGB kuruluş 

 Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas TGB kuruluş  

 TEKNOGÜ TGB kuruluş 

 Afyon-Uşak Zafer TGB Afyonkarahisar OSB Ek Alanı 

 Muallimköy TGB İzmir Teknoloji Üssü Ek Alanı 

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi Çalışması ve Zirvesi 

Her yıl Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin yıllar itibarıyla kendi içlerinde ve diğer bölgelere göre 

gelişimlerinin değerlendirildiği performans endeksi hesaplamaları yapılmaktadır. Değerlendirmenin 

yapıldığı yıl itibarıyla bir buçuk yıl süreyle faaliyet gösteren Bölgeler değerlendirmeye alınmaktadır.  

Buna göre en son 2020 yılı performans endeksi, 63 Teknoloji Geliştirme Bölgesinin verileri kullanılarak 

72 gösterge üzerinden hesaplanmıştır.  

Performans Endeksi çalışmasının sonuçları 12.11.2021 tarihinde Sayın Bakanımızın teşrifleriyle Bilişim 

Vadisinde düzenlenen zirvede hem kamuoyu ile hem de ilgili Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile 

paylaşılarak dereceye giren bölgelere ödülleri takdim edilmiştir. 

Ar-Ge Merkezleri  

12.03.2008 tarihli ve 26814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile ülkemizde Ar-Ge alt yapısını oluşturmuş, çok sayıda 

Ar-Ge personeli çalıştıran ve ülkemizin GSYİH’deki Ar-Ge payına katkıda bulunan büyük işletmeleri 

desteklenerek bu alandaki çalışmalarını daha da geliştirmelerine ve kendi teknolojilerini üretmelerine 

imkân sağlanmıştır.  

5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi verilen işletmelere, 

 Yapılan Ar-Ge harcamalarının kurum kazancının tespitinde tekrar indirim konusu yapılması 

 Belirli kriterleri sağlayan Ar-Ge Merkezlerinin ilave Ar-Ge indiriminden yararlanması 

 Doktoralı olanlar için gelir vergisinden %95, yüksek lisanslılar için %90, diğerleri için %80 
muafiyet  

 Temel bilimler mezunlarından en az yüksek lisanslı olanlar için gelir vergisinden %95, lisans 
mezunları için ise %90 muafiyet 

 Personel sigorta primi işveren hissesinin yarısının devlet tarafından karşılanması  

 Damga vergisi istisnası 

 Siparişe dayalı Ar-Ge Faaliyetlerinde sipariş verene de etki edecek şekilde harcamalara ilişkin 
Ar-Ge indirimi 
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 Çalıştırılan Temel Bilim Mezunlarının iki yıllık asgari brüt ücretinin Bakanlık tarafından 
karşılanması  

 Gümrük vergisi istisnası  

 Personelin projelerle ve lisansüstü eğitimleriyle ilgili dışarıda geçirdikleri süreler de muafiyet 
kapsamına alınması 

 Ar-Ge Merkezlerine, proje bazlı kullanılmak üzere alınacak makine ve teçhizatına ilişkin KDV 
istisnası  

 

gibi teşvik ve muafiyetler sağlanmaktadır. 

 

Tablo 27: 5746 sayılı Kanun Kapsamındaki Ar-Ge Merkezlerine İlişkin Veriler 

 

Ar-Ge Merkezi Sayısı 1.254 Adet 

İstihdam 70.626 Kişi 

Tamamlanan Proje Sayısı 45.883 Adet 

Tescil Edilen Ulusal/Uluslararası Patent Sayısı 8.154 Adet 

Başvurusu Yapılan Ulusal/Uluslararası Patent Sayısı 19.833 Adet 

Yabancı/Yabancı Ortaklı Firma Sayısı 200 Adet 

 

2021 yılı içinde 65 yeni Ar-Ge Merkezi belgesi verilmiş ve böylece faaliyette olan Ar-Ge Merkezi sayısı 

1.254’e ulaşmıştır. Haziran ayı itibarıyla 2020 yılına ait faaliyet raporunu gönderen merkezlerin faaliyet 

denetimine ilişkin izleme, değerlendirme ve denetim işlemleri, alan değişikliğine ilişkin işlemler, temel 

bilim ödemelerine ilişkin işlemler, tek pencere taleplerine ilişkin işlemler, unvan değişikliği ile ilgili 

işlemler yapılmıştır. 2021 yılında 172’si Başvuru, 392’si 2020 yılına ait faaliyetlerin değerlendirilmesi 

için olmak üzere toplamda 564 adet Değerlendirme ve Denetim Komisyonu toplantısı yapılmıştır. 

2021 yılında Yozgat ilimizde ilk Ar-Ge Merkezi kurulmuştur. Ar-Ge Merkezleri ülke genelinde 52 farklı 

ile yayılmıştır.  

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın döneminde merkezlerimizin bu süreçten 

olumsuz etkilenmemesi adına uzaktan çalışmalarının destek kapsamına alınması yönünde Kanun 

yürürlüğe girmiş ve merkezlerimizin AGTM web portal üzerinden yapmış oldukları bildirimler ile 

uzaktan çalışma süreleri kayıt altına alınmıştır. Aynı şekilde 2021 yılı içinde küresel salgın döneminde 

uzaktan çalışma belirli oranlarda desteklenmeye devam edilmiştir. Salgın döneminde bulaşma riskini 

en aza indirmek için yüz yüze yapılan başvuru, faaliyet, alan değişikliği değerlendirme ve denetim 

komisyonu toplantıları video konferans yöntemiyle yapılmaya başlanmıştır. 2021 yılında da toplantılar 

aynı şekilde video konferans yöntemiyle yapılmaya devam edilmiştir. 

Ar-Ge, yenilik ve tasarım ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayan destek programlarının günün ihtiyaç 

ve koşullarına daha uygun hale getirilmesi çalışmaları kapsamında, "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7263 sayılı Kanun" 03.02.2021 tarihli ve 31384 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
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Kanun değişikliği ile 2023’te sona erecek teşvik ve muafiyetlerin süresi 2028 yılına kadar uzatılmış, 

Temel bilimler desteğinin kapsamı genişletilerek Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine 

Bakanlıkça ilan edilecek alanlardan mezun Ar-Ge personeli istihdamının da desteklenmesi, Ar-Ge ve 

Tasarım Merkezlerinde doktora ve yüksek lisans yapacak personelin dışarıda geçirilen süreler 

kapsamında desteklerden faydalanması için merkezde en az 1 yıl çalışmış olma şartının kaldırılması, 

girişimcileri desteklemek için Girişim Sermayesi Desteği ve Girişim Sermayesi Uygulamaları 

oluşturulması,  Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde istihdam edilen doktora mezunu Ar-Ge ve Tasarım 

personelinin üniversitelerde ders vermeleri veya Teknopark firmalarına mentorluk yapmaları 

durumunda da istisnalardan yararlanmaya devam etmesi imkânı getirilmiştir.  

Alt düzenlemelerin tamamlanmasına müteakip bu destekler uygulamaya konulacaktır. 25.12.2021 

tarihli ve 25.12.2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7346 sayılı “Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” la birlikte Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin 

uzaktan çalışmasının desteklenmesinin kapsamı genişletilerek Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek 

bölgesel ve/veya sektörel alanlarda uzaktan çalışma oranı yüzde yetmiş beşe kadar artırılmıştır. 

Bu faaliyetlere ilave olarak Ar-Ge Merkezlerine ait iş ve işlemlerinin yürütüldüğü web portal üzerinde 

sürekli geliştirmeler ve iyileştirilmeler yapılarak kullanıcı dostu bir portal olması yolunda Bilgi İşlem 

Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmalara devam edilmiştir.  

İptal başvurularının portal üzerinden yapılması, Dışarıda geçirilen süreler ile ilgili girişlerin 

kontrollerinin geliştirilmesi, temel bilim başvuru, onay ve ödeme işlemlerinin tamamen portal 

üzerinden yapılabilmesi, akademisyen görev ödeme yolluk işlemlerinin portal üzerinden yapılması, 

raporlama formatlarının çeşitlendirilmesi bu çalışmalar arasında yer almaktadır. 

Tasarım Merkezleri 

26.02.2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yasalaşan Ar-Ge Reform Paketi kapsamında 

yapılan değişiklikler ile başta 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında Kanun olmak üzere ülkemiz Ar-Ge ve yenilik ekosistemini geliştirecek pek çok düzenleme 

getirilmiştir. Bu düzenlemelerin başında tasarım faaliyetlerinin de Ar-Ge faaliyetleri gibi destek 

kapsamına alınması gelmektedir. Bu sayede, yüksek katma değerli teknolojik ürünlerin üretimi 

sağlanacaktır.  

5746 sayılı Kanun kapsamında Tasarım Merkezi Belgesi verilen işletmelere; 

 Yapılan tasarım harcamalarının kurum kazancının tespitinde tekrar indirim konusu yapılması 

 Belirli kriterleri sağlayan Tasarım Merkezlerinin ilave tasarım indiriminden yararlanması 

 Doktoralı olanlar için gelir vergisinden %95, yüksek lisanslılar için %90, diğerleri için %80 
muafiyet  

 Personel sigorta primi işveren hissesinin yarısının devlet tarafından karşılanması  

 Damga vergisi istisnası 

 Siparişe dayalı tasarım faaliyetlerinde sipariş verene de etki edecek şekilde harcamalara ilişkin 
tasarım istisnası 

 Gümrük vergisi istisnası  

 Personelin projelerle ve lisansüstü eğitimleriyle ilgili dışarıda geçirdikleri sürelerin de muafiyet 
kapsamına alınması 
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 Tasarım Merkezlerine, proje bazlı kullanılmak üzere alınacak makine ve teçhizatına ilişkin KDV 
istisnası  

gibi teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaktadır. 
 

 

Tablo 28: 5746 sayılı Kanun Kapsamındaki Tasarım Merkezlerine İlişkin Veriler 
 

Faaliyette Olan Tasarım Merkezi Sayısı 338 Adet 

İstihdam  7.624 Kişi 

Tamamlanan Proje Sayısı  8.199 Adet 

Tescil Edilen Ulusal/Uluslararası Patent Sayısı 186 Adet 

 

2021 yılı içinde 14 yeni tasarım merkezi belgesi verilmiş ve böylece faaliyette olan tasarım merkezi 

sayısı 338’e ulaşmıştır. Haziran ayı itibarıyla 2020 yılına ait faaliyet raporunu gönderen merkezlerin 

faaliyet denetimine ilişkin izleme, değerlendirme ve denetim işlemleri, alan değişikliğine ilişkin işlemler, 

tek pencere taleplerine ilişkin işlemler, unvan değişikliği ile ilgili işlemler yapılmıştır. 2021 yılında 81’i 

yeni başvuru, 119’u 2020 yılına ait faaliyetlerin değerlendirilmesi olmak üzere toplamda 200 adet 

Değerlendirme ve Denetim Komisyonu toplantısı yapılmıştır. 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Performans Endeksi Çalışması ve Zirve 

Genel Müdürlüğümüz tarafından 2012 yılından bu yana her yıl Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi 

çalışması gerçekleştirilmektedir. 2021 yılı itibarıyla ilk kez tasarım merkezleri de söz konusu çalışmaya 

dâhil edilmiş ve “Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri 2020 Yılı Performans Endeksi” çalışması yapılmıştır. 

Endeks çalışmasıyla, 5746 Sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca belgelendirilen ve en az iki faaliyet 

yılını dolduran Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin gelişimlerinin değerlendirilmesi ile Ar-Ge, yenilik ve 

teknoloji politikalarına ışık tutulması hedeflenmektedir. Ayrıca Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin genel 

tablo içerisindeki kendi yerini görmesine de imkân sağlanmaktadır.  

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri 2020 Yılı Performans Endeksi çalışmasının sonuçları, 12.11.2021 tarihinde 

Kocaeli Bilişim Vadisinde yapılan 8’inci Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’nde kamuoyu ile paylaşılmış 

ve dereceye giren merkezlere ödülleri takdim edilmiştir. Zirvede, 5746 sayılı Kanun kapsamında belge 

almaya hak kazanan Ar-Ge ve tasarım merkezlerine de belgeleri verilmiştir. 

Teknoloji Firmaları Etkileşim Platformu (Tekno-Ağ) Projesi 

Tekno-Ağ, Türkiye’de kamu hibesi almış teknoloji girişimcilerinin ve teknoparklarda yer alan firmaların 

kendilerini ve projelerini uluslararası platformda tanıtabileceği bir web portal hizmetidir.  

Bu platformun oluşturulmasının amacı Ar-Ge ve Yenilik ekosisteminin tüm paydaşların birbiriyle iş 

yapma kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak, iş birlikleri oluşmasına öncülük etmek ve bu amaca 

yönelik doğru bir ekosistem oluşturmaktır.  

Tekno-Ağ Projesinin ilk versiyonu 2017 yılında yayına alınmıştır. 2020 yılında projede kapsamlı bir 

geliştirme yapılmıştır. Tekno-Ağ platformu sayesinde TGB’lerde yer alan firmalarımızın projeleri ve 

özellikleri dış kullanıcılarla paylaşılmaktadır.  
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Bununla beraber Türkiye’de Ar-Ge ve Tasarım Merkezi belgesi almış firmalar Tekno-Ağ platformundan 

takip edilebilmektedir. Genel olarak Tekno-Ağ platformu sayesinde firmalar için özelleşmiş bilgilere yer 

verilmesi (firma yeterlilikleri, anahtar kelimeleri ve detaylı tanıtımları), firmaların/girişimcilerin Ar-Ge 

projelerine ilişkin özet bilgilerin görülebilmesi, bu firmalara/girişimcilere yatırım yapılabilmesine ilişkin 

yol haritasının görülebilmesi, Türkiye’nin en büyük melek yatırımcı ve risk sermaye ağlarını bünyesinde 

bulundurması, Uluslararası ulaşılabilirliği ve çok dilli sayfa yapısı ile kullanım kolaylığına sahip olması, 

teknoloji firmalarının gerekli bilgilerinin sürekli güncel olarak olması, firmaların bulunduğu konum, ait 

olduğu teknoparkı, sektörü, teknolojik alanı gibi özelliklerine filtreleme ya da arama seçenekleri 

bulunması, firmalar ve diğer ilgili paydaşların sistem içi etkileşim özelliklerini güncelleyebilmesi ve 

değiştirebilmesi sağlanmıştır. 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde Tekno-Ağ platformunda 

iyileştirmeler yapılarak daha etkin bir yapıya kavuşturulması için testler tamamlanmıştır. Sistem canlı 

ortama alınarak sınırlı sayıda da olsa TGB ve Ar-Ge firmalarına açılmıştır.  

Ar-Ge ve TGB Web Portal Projesi 

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülen; 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile 4691 sayılı Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile ilgili; başvuru, değerlendirme, izleme ve denetim süreçlerinin çevrimiçi 

yürütülmesi amacıyla, Ar-Ge web portalı (https://agtm.sanayi.gov.tr) ve TGB web portalı 

(https://teknopark.sanayi.gov.tr) uygulaması geliştirilmiş, Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerini yürüten 

firmaların yürüttükleri faaliyetleri kapsamında kullandıkları; cihaz, donanım ve malzemelerin yurt 

dışından ithalat işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla, Ticaret Bakanlığı “Tek Pencere” sistemi ile 

entegrasyon sağlanarak gümrükleme ile ilgili işlemlerinde bürokrasinin azaltılması sağlanmıştır.  

Söz konusu portallerin geliştirme işlemleri 2021 yılından öncesine dayanmakla birlikte, her yıl ortaya 

çıkan ihtiyaçlar ve güncel mevzuat kapsamında yazılım geliştirme, bakım onarım ve diğer kurumların 

portalleri ile entegrasyonlar yapılmaktadır. SGK entegrasyonu olmak üzere yapılan çalışmalar ile 

vatandaşlardan istenen belge sayısı önemli oranda azalmıştır. 

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğümüzce, 2021 yılı içinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri ile ilgili tüm iş ve işlemler çevrimiçi olarak yürütülmüştür. E-Devlet çalışmaları 

kapsamında vatandaştan talep edilen belgelerin azaltılması, diğer kurumlarla veri paylaşımı ile veri 

güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak yazılım geliştirme ve entegrasyon işlerine devam edilmiştir.  

Tasarım Destekleri  

5746 sayılı Kanun ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında Tasarım Tescil Desteği; “Türk 

Tasarımı” kimliğinin tanınmasını ve yerleşmesini sağlamak amacıyla, Türk Tasarım Danışma Konseyinin 

önerileri doğrultusunda Bakanlığımız tarafından belirlenen kriterlere sahip ulusal ve uluslararası 

tasarım yarışmalarında sergilenen gerçek kişilere ait tasarımların tescillerine ilişkin giderlerin 

Bakanlığımızca geri ödemesiz olarak desteklenmesini hedeflemiştir. 2021 yılında Tasarım Tescil Desteği 

kapsamında destek verilmemiştir. 

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portali (KÜSİP) 

Bakanlığımızca; Kamu, üniversite ve sanayi kuruluşları, girişimciler, yatırımcılar arasında ortak işbirliği 

ve etkileşimin sağlanacağı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portali (KÜSİP) hazırlanarak 2017 yılı 

başından itibaren kullanıma açılmıştır. 
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KÜSİP ile her büyüklükteki firmalar, akademisyenler, diğer araştırmacılar ile üniversiteler, Ar-Ge 

Merkezleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Kamu Kurumları ve Sivil Toplum 

Kuruluşlarının kolayca Ar-Ge teşviklerine, araştırmacılara, yatırımcılara ve bilgi kaynaklarına erişimi ve 

iş birliği ortamının sağlanması amaçlanmıştır.  

2017-2019 yılları arasında 57 ilde düzenlenen “Kamu-Üniversite-Sanayi Buluşmaları” etkinlikleri 

kapsamında Portalin yaygınlaştırılması ve etkin kullanımına yönelik olarak, tanıtım ve bilgilendirme 

faaliyetleri yapılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen ulusal ve uluslararası tanıtım 

programları, iş birliği çağrıları ve ürünler, yayınlar ve tezler, yatırımcı çağrıları ile duyurular 

paydaşlarımıza KÜSİP aracılığı ile iletilmiştir. 

2020 yılı başından itibaren KÜSİP’in etkin kullanımına yönelik olarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca 

analiz ve tasarım çalışmaları yapılmıştır. KÜSİP ile entegre edilmek amacıyla Teknoparklar ile Ar-Ge ve 

Tasarım Merkezlerinde yürütülen proje bilgileri, firma yetkinlikleri, iletişim bilgileri ile ürün ve 

hizmetlerin sunulacağı Tekno-Ağ Portalı’nın geliştirilmesine başlanmıştır. 2021 içinde geliştirilmesine 

devam edilen Tekno-Ağ Portalı bazı Ar-Ge Merkezleri ve Teknoparkların kullanımına açılmış ve kullanıcı 

testlerine başlanmıştır.  

Küresel salgın sürecinde yaşanan güçlükler nedeniyle yazılım geliştirme ve entegrasyon faaliyetlerinde 

aksama yaşanmış ve KÜSİP ile Tekno-ağ entegrasyonu yıl içinde tamamlanamamıştır. Bu süre zarfında 

KÜSİP’in aktif olarak kullanılamamış olması nedeniyle; öngörülen yılsonu hedefine kısmen ulaşılmıştır. 

Önümüzdeki yıl içinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yazılım geliştirme faaliyetlerinin tamamlanarak 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezlerindeki firma ve proje kataloglarının yer alacağı Tekno-

Ağ modülünün KÜSİP’e entegre edilmesiyle birlikte KÜSİP’in yaygın ve etkin kullanımının sağlanacaktır. 

B.1.5. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri 

Ülkemizde planlı kalkınma döneminin başladığı 1960’lı yıllardan itibaren OSB ve SS uygulamaları 

Bakanlığımızca yürütülmektedir. Bu uygulamalar ile sanayinin disipline edilmesi suretiyle şehirlerin 

planlı gelişmesine katkı sağlanması, sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması, üretimde 

verimlilik ve müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi, istihdama ve ülke ekonomisine 

katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında yürütülen çalışmalara aşağıda yer verilmiştir. 

31.12.2021 tarihi itibarıyla ülkemizde 332 OSB tüzel kişilik kazanmıştır. OSB’lerde üretime geçen 55.562 

parselde yaklaşık 2.200.000 kişi istihdam edilmektedir. Tüm parsellerde üretime geçilmesiyle 

istihdamın 2.500.000 kişiye ulaşılacağı öngörülmektedir. 

Bakanlık kredi desteği ile 1962 yılından 2021 yılı sonuna kadar 36.832 hektar büyüklüğünde 213 adet 

Organize Sanayi Bölgesi altyapı projesi (yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik vs işleri 

tamamlanan) hizmete sunulmuştur.  

Yatırım programına eksik işlerinin/arıtma tesislerinin tamamlanması amacıyla dâhil edilen 43 adet 

proje ile toplam 256 adet OSB projesine kredi desteği verilmiştir. 

Tamamlanan bu projeler için Bakanlığımızca 2022 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 17,5 milyar TL tutarında kredi 

kullandırılmıştır. 
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 2021 yılında Bakanlığımız Yatırım Programında 106 adet OSB projesi yer almıştır. Bu projeler 

için bütçeden ayrılan revize ödenek 694.548.538 TL’dir. 31.12.2021 tarihi itibarıyla 

694.454.507 TL’si kredi olarak kullandırılmıştır. 

 2021 yılında OSB altyapı ve noksan kalan işler olmak üzere toplam 17 adet OSB projesi 

tamamlanarak sanayicinin hizmetine sunulmuştur. 

Bakanlık kredi desteği ile 2021 yılı sonuna kadar 96.229 işyerlik toplam 489 adet Sanayi Sitesi projesi 

tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Tamamlanan bu projeler için Bakanlığımızca Yapı 

Kooperatiflerine 2022 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 22,6 milyar TL tutarında kredi kullandırılmıştır 

 2021 yılında Bakanlığımız Yatırım Programında 39 adet SS projesi yer almıştır. Bu projeler için 

bütçeden ayrılan revize ödenek 316.658.000 TL olup 31.12.2021 tarihi itibarıyla 316.634.514 

TL’si kredi olarak kullandırılmıştır. 

 2021 yılında 5 adet SS projesi tamamlanarak küçük sanayicinin hizmetine sunulmuştur. 

Tamamlanan bu SS projeleriyle yaklaşık 1.000 kişiye daha sağlıklı şartlarda çalışma imkânı 

sağlanmıştır.  

 

Organize Sanayi Bölgelerine İlişkin Faaliyetler 

Yer Seçimi Çalışmaları 

2021 yılında OSB Kanunu ve OSB Yer Seçimi Yönetmeliği çerçevesinde 44 adet OSB yer seçimi etüdü, 

39 adet Yer Seçimi Komisyonu yapılmıştır. 19 adet OSB yer seçimi kesinleştirme işlemi 

gerçekleştirilmiştir. 

Tüzel Kişilik ve Kamulaştırmaya Esas Kamu Yararı Kararı İşlemleri 

2021 yılı içerisinde 1 adedi ihtisas OSB olmak üzere toplam 9 adet OSB’nin kuruluşuna ilişkin tescil 

işlemleri tamamlanarak OSB tüzel kişilikleri kazandırılmıştır. 

01.01.2021 tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar; 18 adet OSB içerisinde yer alan toplam 

11.172.191,91 m² arazinin OSB adına kamulaştırılması için kamu yararı kararı verilmiş ve 2 adet OSB’nin 

altyapı faaliyetleri için OSB lehine irtifak hakkı kamulaştırma işlemleri için toplam 105.093,69 m² kamu 

yararı kararı verilmiştir. 

 
OSB’lerin İmar İşleri ile İlgili Çalışmalar 

İşlem                                                                                         Sayı (adet) 

İmar Planı (ilk/revizyon/tadilat) Onayı 176 

Parselasyon-Harita Onayı İşlemleri  707 

 
 
OSB’lerin Üstyapı ve Altyapı Proje Faaliyetleri 

İşlem Elektrik Mekanik Statik 

Gelen Proje Sayısı 24 7 25 
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OSB’lerin Atıksu Arıtma Tesisi Çalışmaları 

İşlem Elektrik Mekanik  Statik Mimari Etüt-
Fizibilite 

Proses ve Su Yapıları 
Mimari Projeler 

Gelen Proje Sayısı 7 6     11 6    9 10 

 
 
OSB’lerin Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Şartnameleri ve Etütlere Katılım 

İşlem     Katılım(adet) Onay (adet) 

Etüt Raporları    45 32 

 
 

Yapılan İhaleler 

2021 yılında OSB tüzel kişiliklerinin talebi üzerine; Bakanlığımızın kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlıklarının sorumluluğu altında Bakanlığımızda ihalesi yapılarak sonuçlandırılan 29 adet OSB’de; 

toplam keşif bedeli 869.336.485 TL'lik 13 adet altyapı, 3 adet arıtma, 13 adet elektrik şebekesi yapım 

işi ihalesi gerçekleştirilmiştir. Toplam ihale bedeli 526.739.184 TL’dir.  

 

2021 Yılı İçerisindeki Hakediş İncelemeleri 

Toplam 274 adet hakediş raporu kredilendirmeye esas vize edilmiştir. Bu hakedişlerin 147 adedi 

altyapı, 76 adedi atıksu arıtma tesisi, 7 adedi derin deşarj inşaatı ve 44 adedini YG-AG elektrik şebekesi 

inşaatından oluşmaktadır. 

Altyapı inşaatlarına ait 147 adet hakedişin; geliş tutarı 300.769.736 TL ve çıkış tutarı 272.402.769 TL’dir. 

Atıksu arıtma tesislerine ait 76 adet hakedişin; geliş tutarı 296.716.492 TL ve çıkış tutarı 275.186.132 

TL’dir. 

Derin deşarj inşaatına ait 7 adet hakedişin; geliş tutarı 6.304.511 TL ve çıkış tutarı 6.304.511 TL’dir. 

YG-AG elektrik şebekesine ait 44 adet hakedişin; 90.938.967 TL ve çıkış tutarı 78.566.011 TL’dir. 

 

Sanayi Sitelerine İlişkin Faaliyetler 

Yer Seçimi Çalışmaları 

2021 yılında 2 adet SS’nin yer seçimi etüdü yapılmıştır. 
 
SS’lerin Üstyapı ve Altyapı Proje Faaliyetleri 

İşlem Elektrik Mekanik    Statik Mimari 

Gelen Proje Sayısı 9   8 27 19 

 
SS’lerin Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Şartnameleri ve Etütlere Katılım 

İşlem Katılım (adet) Onay (adet) 

Etüt raporları 21 9 
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Yapılan İhaleler 

2021 yılında, SS Yapı Kooperatifi Başkanlıklarının talebi üzerine; Bakanlığımızın kredi desteği ile Yapı 

Kooperatifi Başkanlıklarının sorumluluğu altında Bakanlığımızda ihaleleri yapılarak sonuçlandırılan 7 

adet SS’de; toplam keşif bedeli 440.398.000 TL’lik 6 adet üstyapı, 1 adet altyapı yapım işi ihalesi 

gerçekleştirilmiştir. Toplam ihale bedeli 310.592.618 TL’dir. 

2021 Yılı İçerisindeki Hakediş İncelemeleri 

2021 yılında 135 adet SS üstyapı yapım işi hakedişi Bakanlığımıza intikal etmiştir. Hakedişlerin gelişteki 

toplam rakamı 536.601.327 TL, inceleme sonrası çıkan tutar 477.003.309 TL dir. 

Endüstri Bölgelerine İlişkin Faaliyetler 

2021 yılı içerisinde toplam 2 özel endüstri bölgesi ilan edilmiştir. 

1 adet Özel EB (İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Çanakkale Özel 

Endüstri Bölgesi) 14.152,77 m² arazinin Maliye Hazinesi adına kamulaştırılması için kamu yararı kararı 

verilmiştir. 

EB’lerin İmar İşleri ile İlgili Çalışmalar 
 

İşlem Sayı (adet) 

İmar Planı (ilk/revizyon/tadilat) Onayı 5 

İmar Durumu  67 

 
EB’lerin Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Şartnameleri ve Etütlere Katılım 
 

İşlem     Katılım (adet) Onay (adet) 
Parsel bazında zemin etüt raporu    2 2 

OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi 

Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri nicelik bakımından belirli bir olgunluğa erişmiştir. Dolayısıyla, 

sanayiye hizmet götüren OSB’lerin de teknolojinin etkin kullanımı alanında bir rol almaları 

sürdürülebilir ve rekabetçi büyüme vizyonu kapsamında önemlidir.  

Türkiye’deki teknoloji geliştirme ekosistemine OSB’lerin nasıl katkı vereceğinin net bir şekilde tespit 

edilmesi gerekmektedir. Bu katkının en uygun model ve destekleyici araçlar ile nasıl 

kurumsallaştırılabileceğinin değerlendirilmesi ve toplam etkinlik ve verimliliği arttırmaya yönelik bir 

şekilde tasarlanması hedeflenmiştir. 

Bu amaçlarla geliştirilen “OSB Teknoloji Geliştirme Projesi” ilk olarak Bakanlığımız 2016 yılı Yatırım 

Programında yer almıştır. UNDP yetkilileri ile 2015 yılının başından itibaren müşterek çalışmalarımız 

neticesinde proje ile ilgili olarak “OSB’lerde Teknoloji Kullanımının İyileştirilmesine Yönelik Model 

Geliştirme Projesi”nin hayata geçirilmesi için UNDP ile birlikte çalışılmasına karar verilmiştir. 

Projenin amacı; girişimcilik, yenilikçilik ve teknoloji alanında OSB’lerin Türkiye’nin teknoloji geliştirme 

ekosistemine nasıl katkı vereceğinin net bir şekilde tespit edilerek bu katkının nasıl 

kurumsallaştırılacağının değerlendirilmesidir.  
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On Birinci Kalkınma Planında yer alan 322.4. numaralı eylemin “OSB’lerde firmalara iş geliştirme, kamu 

destekleri, proje hazırlama, üniversite ile işbirliği, yalın üretim, verimlilik, teknoloji yönetimi, 

kümelenme ve dijitalleşme konularında destek verecek Yenilik Merkezleri kurulacaktır.” hedefleri 

doğrultusunda 2021 yılı içerisinde proje kapsamında, 01.01.2021 tarihinde Manisa OSB yenilik merkezi 

faaliyetlerine başlamıştır.  

Ağustos ayında Yalova IMES OSB bünyesinde kurulacak olan yenilik merkezi ile ilgili alan çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Aralık ayında Başkent OSB ile Bakanlığımız arasında Başkent OSB yenilik merkezinin 

kurulması ile ilgili protokol imzalanmıştır. 

OSB Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi 

On Birinci Kalkınma Planında yeni OSB’lerin planlanmasında ve mevcutların dönüşümünde 

iyileştirmeler yapılması öngörülerek “Yeni OSB’lerin mekânsal olarak kurgulanmasında ve mevcutların 

dönüşümünde çevre düzenlenmesi ve sosyal donatı ihtiyaçlarına yönelik iyileştirmeler yapılacaktır.” 

eylem maddesi yer almıştır. Bu kapsamda söz konusu eylemin gerçekleştirilmesi için OSB Hizmetlerinin 

Geliştirilmesi Projesi adı ile bir proje hazırlanması öngörülmüştür. Söz konusu Proje bu isimle 

Bakanlığımız 2020 Yılı Yatırım Programında yer almıştır.  

Bu doğrultuda; ülkemizdeki OSB Yönetimleri tarafından verilen hizmetlerin envanterinin çıkarılması, 

ihtiyaç analizinin ve memnuniyet ölçümlerinin yapılması ve bu doğrultuda etkin ve verimli hizmet 

yapısının kurgulanması amacıyla geliştirilen Proje 02.09.2020’de Bakanlığımız ile TUBİTAK TÜSSİDE 

arasında hizmet alımı sözleşmesi imzalanarak başlatılmıştır. Proje kapsamında mevcut durum analizi 

yapmak amacıyla öncelikle faaliyete geçen 242 OSB’de OSB hizmetlerinin değerlendirilmesi çalışmaları 

tamamlanmıştır. Projenin sonuçları TÜSSİDE tarafında Genel Müdürlüğümüze sunulmuştur.  

Dünya Bankası OSB Projesi 

Bakanlığımızca OSB projelerine verilmekte olan kredi desteğinin yanında, OSB’lerin temel ve yeşil 

altyapı ihtiyaçları için Dünya Bankası’ndan kredi desteği temin edilmiştir.  

Söz konusu kredinin kullanımı Dünya Bankası Finansmanlı “Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi” 

çerçevesinde OSB'lerin verimliliğinin, çevresel sürdürülebilirliğinin ve rekabet gücünün artırılması 

hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda Dünya Bankası Grubu ile 26.02.2021 tarihinde 300 Milyon ABD Doları tutarındaki İkraz 

Anlaşması imzalanmıştır. 20.07.2021 itibarıyla kredi kullanımı süreci başlamıştır. Proje ile aşağıdaki 

faaliyetler desteklenecektir: 

1. OSB temel altyapı yatırımları  

2. OSB'de yeşil altyapı yatırımları  

3. OSB inovasyon merkezleri yatırımları  

Başvurular arasından seçilecek OSB Projeleri, Bakanlığımız Yatırım Programına alınarak TL bazında %3 

faiz oranı ile 3 yılı ödemesiz olmak üzere toplam 13 yıl olarak kredilendirilecektir. 

Projenin başvuru, seçim, değerlendirme, ihale ve ödeme işlemleri Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 

bünyesinde kurulan Proje Uygulama Birimince Dünya Bankası standartlarına göre yürütülecektir. 

Projede gelinen aşamada, başvuru süreci başlatılmış ve 31.12.2021 tarihine kadar gelen talepler 

değerlendirilmiştir.  
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Mevzuat Çalışmaları 

21.12.2021 tarihli ve 7346 sayılı Kanunun 16’ncı maddesi ile 4562 sayılı OSB Kanununa Ek 6’ncı madde 

eklenmiştir. 

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

27.05.2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

07.04.2021 tarihli ve 31447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi 

Hakkındaki 14.05.2018 Tarihli ve 2018/11773 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4051) 02.06.2021 tarihli ve 

31499 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Eğitim Faaliyetleri 

2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında, Genel Müdürlüğümüzün tüm personeline yıl içerisinde 6 

adet bilgilendirme eğitimi verilmiş, personelimizin yıl içinde gerçekleştirilen eğitim, seminer, kongre 

vb. faaliyetlere katılımları sağlanmıştır. 

Bilgilendirme Faaliyetleri 

Bugün itibarıyla ülkemizde 332 adet OSB tüzel kişilik kazanmıştır. OSB’lerde üretime geçen 55.562 adet 

sanayi parselinde yaklaşık 2.200.000 kişi istihdam edilmektedir. Tüm parsellerde üretime geçmesiyle 

birlikte istihdamın 2.500.000 kişiye ulaşacağı öngörülmektedir. 2021 yılı içerisinde toplam 853 adet 

talep ve şikâyet yazısı süresi içerinde cevaplandırılmıştır. 

B.1.6. Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü Faaliyetleri 

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü faaliyetlerini “Milli ekonominin ve ticaretin 

gerekleri ile kamu yararı dikkate alınarak, ölçü ve ölçü aletlerinin; izlenebilir bir sistem içerisinde, 

uluslararası düzenlemelere ve standartlara uygun olarak imali, ithali ve kullanılmasını sağlamak, şeffaf, 

güvenilir bir sistem oluşturmak ile AB normlarıyla uyumlu, güvenli ve çevreye duyarlı bir piyasanın 

oluşumunu ve piyasada güvenli sanayi ürünlerinin yer almasını sağlamak” misyonu doğrultusunda 

yürütmektedir. Genel Müdürlüğümüz hizmetleri, tüketicilerin korunması, haksız kazancın önlenmesi 

ve ülkemizde serbest piyasa ekonomisinin düzenli bir biçimde yürütülmesi açısından büyük önem 

taşımaktadır.  

Bu çerçevede yürütülen hizmetlere aşağıda yer verilmiştir. 

Metroloji Hizmetleri 

Ölçüler ve ayar hizmetleri, toplumun her kesimini ilgilendiren ve tüketicinin korunması ile ticarette 

haksız rekabetin önlenmesi ve piyasaya güvenli ürünlerin sunulması açısından Metroloji ve Sanayi 

Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğümüzün en önemli faaliyetlerinden biridir. Ölçü aletlerinin; milli 

ekonominin ve ticaretin gereklerine, kamu yararına uygun olarak doğru ayarlı ve Uluslararası Birimler 

Sistemine uygun olarak imalinin ve kullanımının sağlanması, muayenesi, ayarlanması ve damgalanması 

işlemleri 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel 

Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. 
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Bu çerçevede Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği ile Ölçü Aletleri Yönetmeliği kapsamına 

girmeyen ölçü ve ölçü aletleri için Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliği kapsamında tip onay 

işlemleri ile uygulamalarına konu iş ve işlemler gerçekleştirilmektedir. 

Ölçü ve ölçü aleti imalatçılarına; müracaatları halinde, imal etmiş oldukları ölçü aletlerinin ilk 

muayenelerini yaparak damgalayabilmeleri amacıyla, Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinin Özel 

Damga başlıklı 8 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, özel damga yetkisi verilmektedir. 

Yeni yaklaşım direktiflerini uyumlaştıran yönetmelikler kapsamındaki ürünlerin uygunluk 

değerlendirme işlemlerini gerçekleştirecek onaylanmış kuruluşların görevlendirilmeleri ve denetimleri 

yapılmaktadır. 

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun belediye ölçüler ve ayar memurluğu başlıklı 21 inci maddesi 

hükümleri çerçevesinde belediyeler tek başına veya birkaç belediye bir araya gelerek grup merkezi 

belediye ölçüler ve ayar memurluğu kurulması talebinde bulunabilmektedir. Bu talepler 

değerlendirilerek uygun bulunanlar için grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluğu 

oluşturulmaktadır. 

Ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalama ücretleri ile tamir ve ayar ücretleri her yıl yeniden 

belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanmaktadır. 

Ölçü aletlerinin muayenelerinde kullanılan damgaların her yıl yeniden yaptırılması, dağıtılması, önceki 

yıla ait damgalar toplanması ve imha edilmesi için gerekli düzenlemeler yapılarak bu iş ve işlemlerin 

yürütülmesi sağlanmaktadır. 

3516 sayılı Kanun kapsamında olan ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin yasal düzenleme 

çalışmaları yapılmaktadır. 

Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar işlemleri ile ilgili olarak iş yerlerine İşyeri Uygunluk Belgesi, kişilere 

Yetki Belgesi verilmesi işlemleriyle ilgili yasal düzenleme çalışmaları yapılmaktadır. 

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’na dayanılarak yayımlanan ve yayımlanacak 

yönetmelikler ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında yer alan tartı aletleri ile hazır ambalajlı 

mamullerle ilgili hazırlanacak teknik mevzuat ve uygulamasında karşılaşılabilecek sorunların tartışıldığı 

Tartı ve Tartı Aletleri Teknik Komitesi (TARTEK) ile Hazır Ambalaj Teknik Komitesi (HAZTEK) ve Sayaçlar 

Komisyonu (SAYKOM) toplantıları gerçekleştirilmektedir. 

Bakanlığımız görev alanı içerisinde bulunan hazır ambalajlı mamullere ilişkin mevzuat kapsamında 

üretici ve ithalatçı firmalarda düzenli olarak denetimler yapılmaktadır. 

Üyesi olduğumuz Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM), Uluslararası Yasal Metroloji Teşkilatı 

(OIML) ve Avrupa Yasal Metroloji Teşkilatı (WELMEC)’na yönelik üyelik işlemleri yürütülmekte ve ilgili 

çalışma grubu toplantılarına düzenli katılım sağlanmaktadır. 

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamındaki periyodik muayeneye tabi ölçü ve ölçü aletleri 

bulunduran kişi ve kuruluşların periyodik muayene için müracaatta bulunmalarının sağlanması 

amacıyla hazırlanan Hükümet Bildirisi Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu kanalıyla radyo ve 

televizyonda yayımlanmaktadır.  

Takograf cihazlarının tip onay işlemleri ile dijital takograf ve bu cihazla birlikte kullanılan servis, şirket, 

denetim ve sürücü kartları için fonksiyonellik belgesi ve tip onay işlemleri yürütülmektedir. 

http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=1019
http://www.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.aspx?sayfaNo=1020
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Takograf cihazları, tartı aletleri ve taksimetrelerin servis hizmetleriyle ilgili olarak; servis hizmetlerini 

verecek yerler için İl Müdürlükleri tarafından başvurular elektronik başvuru olarak alınmakta ve bu 

başvurular neticesinde dosyası ve yerinde incelemesi yapılarak uygun olan iş yerleri için Servis 

Hizmetleri Onay Belgesi, çalışan teknik personel için Yetki Belgesi düzenlemektedir. Söz konusu 

belgelendirmeler sanayi.net veri tabanı üzerinden Genel Müdürlüğümüzce kontrol edilmektedir. 

Ölçü aletlerinin muayenesi veya tamir ayarı için yetkilendirilmiş servisler Bakanlığımız ve İl 

Müdürlükleri tarafından denetlenmektedir. 

Isı sayaçlarının ve egzoz gazı emisyon ölçme cihazlarının tamir, ayar ve muayenelerini yapacak olan iş 

yerlerine Servis Hizmetleri Yetki Belgesi düzenlenmekte ayrıca bu servisler her yıl denetlenmektedir. 

Yeni ve revize edilen mevzuat ile uygulamalara yönelik gerek İl Müdürlükleri gerekse Yetkili kuruluşlara 

yönelik eğitim planları yapılarak gerçekleştirilmektedir.   

Ölçü aletleri, hazır ambalajlı mamuller, yetkili muayene kuruluşlarına yönelik ani muayene ve denetim 

planı hazırlanarak gerçekleşmeler izlenmekte ve raporlanmaktadır.  

Ürün Güvenliği Hizmetleri 

Tüketicilerin ve kullanıcıların can ve mal güvenliğini, bitki ve hayvan sağlığını ve çevreyi korumak 

amacıyla sanayi ürünlerinin, piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken, ürün 

güvenliği ve teknik mevzuatına uygunluğunu sağlamaya yönelik olarak piyasa gözetimi ve denetiminin 

yapılması sağlanmaktadır. Bu amaçla, Bakanlığın sorumlu olduğu ürünlerin piyasa gözetimi ve 

denetimine yönelik usul ve esaslar belirlenmektedir. 

Piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda ürünlere yönelik teknik düzenlemeye aykırılık veya güvensizlik 

tespit edilmesi halinde gerekli tedbirler alınarak yaptırım uygulanmaktadır. 

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya 

arzının yasaklanması, piyasaya arz edilmiş ürünlerin üretici tarafından toplatılmasının sağlanması, 

güvensiz olduğu tespit edilen ürünün üretici tarafından güvenli hale getirilmemesi veya ürünün güvenli 

hale getirilmesinin imkânsız olması halinde, ürünün taşıdığı risklere göre kısmen veya tamamen 

bertaraf edilmesi ve tüketiciler ile kullanıcıların can ve mal güvenliği için tehlike arz eden ürünlerin 

kamuoyuna duyurulması sağlanmaktadır. 

7223 Sayılı Kanun çerçevesinde Bakanlık ürün güvenliği uygulamalarına ilişkin alt mevzuat 

düzenlemeleri hazırlanmaktadır.  

Sanayi ürünlerine yönelik yapılan risk analizine dayalı olarak Denetim Planı hazırlanmakta, uygulanması 

izlenmekte ve raporlanmaktadır.  

Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünün Diğer Faaliyetleri  

Bakanlığımız birimleri, bağlı/ilgili kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve Genel 

Müdürlüğümüzün sorumlu olduğu, ürün güvenliği ve piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin 

eylemleri içeren politika ve strateji belgeleri takip edilerek yapılan faaliyetlere ilişkin izleme raporları 

hazırlanmış ve ilgili birim veya kuruluşa gönderilmiştir.  

2021 Yılı Performans Programı ve Stratejik Plan izleme çalışmaları yürütülmüş ve sisteme izleme veri 

girişi sağlanmıştır.  

2020 yılı Birim Faaliyet Raporu hazırlanarak Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmiştir. 
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2020 yılı PGD Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. 

Genel Müdürlüğümüzce yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi ile yasal metroloji denetimleri 

sonucunda karşılaşılan uygunsuzluklara ilişkin uygulanan İdari Para Cezaları 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu’nun 17 nci maddesinde geçen, Kanun’da alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle belirlendiği 

durumlarda uygulanacak idari para cezasının miktarı belirlenirken, işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile 

failin kusuru ve ekonomik durumunun birlikte göz önünde bulundurulacağı hükmüne esasen 

uygulanmaktadır. Kanun, uygulayıcılara bu konuda takdir yetkisi tanımamış, ceza miktarının 

belirlenmesinde “kabahatin haksızlık içeriği, failin kusuru ve ekonomik durumunun” birlikte gözetilerek 

karar verilmesi gerektiğini öngörmüştür.  

Aynı şekilde mülga 4703 ve yürürlükteki 7223 Sayılı Kanun ile 3516 sayılı Kanun kapsamında 

Bakanlığımızca yürütülen denetimlerde de bu hususların gözetilerek cezaların uygulanması esastır.  

Bu bağlamda, kanunlardaki ceza hükümlerinin belirli standartlarda uygulanmasını teminen Metroloji 

ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından ceza miktarlarının caydırıcılığını ve 

orantılılığını sağlamaya matuf “İdari Para Cezası (İPC) Tespit Metodu” oluşturulmuştur. 

“İPC Tespit Metodu” nun yol gösterici olarak kullanılması ve her somut olay için ilgili Kanunların 

emredici hükümleri olan cezaya konu aykırılığın büyüklüğü, kabahatin haksızlık içeriği, failin kusuru ve 

ekonomik durumu unsurları dikkate alınarak idari para cezası miktarının belirlenmesine amacıyla 

kullanıma sunulmuştur. 

B.1.7 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Faaliyetleri 

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan ve Bakanlığımızın isim, kuruluş, yetki, görev ve sorumluluklarını yeniden 

tanımlayan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığına bağlanmış ve teşkilat yapısı bugünkü halini almıştır. Bu suretle, teşvik politikaları 

açısından bütüncül bir yaklaşım geliştirilerek, birbirini besleyen politikalar zinciri içerisinde daha etkin 

ve verimli işleyecek bir yapının oluşturulması amaçlanmıştır.  

Türkiye’nin orta ve uzun vadeli yatırım ve kalkınma planlarına uygun olarak, cari açığın azaltılması ve 

2023 hedeflerine ulaşılması doğrultusunda, kamu-özel sektör işbirliğinde yürütülen çalışmalar 

sonucunda yenilenerek 2012 yılı Haziran ayında yürürlüğe konulan yatırım teşvik sistemi, sürdürülebilir 

ve güçlü bir ekonomik yapının tesisi açısından önemli politika araçlarımız arasında yer almaktadır. 

Yatırım teşvik sistemi kapsamındaki uygulamalar ile Ar-Ge içeriği ve katma değeri yüksek, yüksek ve 

orta-yüksek teknolojili ürün ihracatını artıracak bir üretim sistemine geçmemizi sağlayacak yatırımların 

artırılması amaçlanmakta olup bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılarak ülkemizin topyekûn 

kalkınması hedeflenmektedir. 

2021 yılında reel sektörden gelen görüş, öneri ve talepler ile ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkate 

alınarak yapılan çalışmalar sonucunda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik dönüşüme yönelik 

yatırımların artırılması ve uygulamakta olduğumuz destek mekanizmalarının daha etkin ve verimli 

işlemesi amacıyla Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da 1 adet, Yatırımlara Proje Bazlı 

Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar’da 1 adet, Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların 

Desteklenmesi Hakkında Kararda 1 adet, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 

Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde 1 adet ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğde 1 adet değişiklik gerçekleştirilmiştir.  
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Bununla birlikte, kamuda bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile vatandaşa sunulan hizmet 

kalitesinin artırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye 

Genel Müdürlüğünce düzenlenen yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler ile uluslararası sermayeli 

yatırımcılar tarafından yapılan bildirimlerin, elektronik ortamda yapılmasına yönelik olarak başlatılan 

çalışma tamamlanmıştır. Çalışma sonucu Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi 

(E-TUYS) adlı web tabanlı uygulama, mevzuat düzenlemesinin yayımını müteakip 02.07.2018 tarihinde 

yürürlüğe konulmuştur. 2020 yılında 2012/1 sayılı Tebliğde yapılan değişiklikle yetkilendirme 

başvurularının KEP üzerinden alınması sağlanmış; böylece teşvik sisteminde bütün süreçler elektronik 

ortama taşınmıştır. 

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğümüz, 2021 yılında ülkemizin öncelikleri 

doğrultusunda; Türkiye’nin yerli ve uluslararası yatırımcılar için daha cazip bir yatırım yeri haline 

getirilmesi ile ikili ve çok taraflı ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerini eş zamanlı 

olarak sürdürmüştür.     

Temelde yatırım projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Genel 

Müdürlüğümüz 2021 yılında mevcut teşvik mevzuatı ve proje bazlı teşvik sistemi kapsamında 

yatırımlara yönelik desteklerini sürdürmüş, bu çerçevedeki izleme-denetleme ve yatırım teşvikleri ile 

ilgili bilgileri kamuoyuna açıklama faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.  

2021 yılında Genel Müdürlüğümüzce 12.743 adet yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenmiştir. 

Belgeler kapsamında 270,3 milyar TL tutarında sabit yatırım yapılması ve 381.704 kişiye istihdam 

yaratılması öngörülmüştür.  

2021 yılında 9 adet yatırım projesi için Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi 

düzenlenmiştir. Söz konusu yatırım projeleri kapsamında 44,23 milyar TL’nin üzerinde yatırım 

harcaması yapılması ve 7.700 kişilik istihdam yaratılması öngörülmektedir.  

Yatırım projelerinin 8.188 adedi bölgesel teşvik sistemi, 4.540 adedi genel teşvik sistemi ve 15 adedi 

stratejik yatırımların teşviki kapsamında desteklenmiştir.  

Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge 5.492 belge ile birinci sırada yer 

almıştır. I. Bölgeyi, 2.117 belge ile VI. Bölge, 1.971 belge ile II. Bölge, 1.696 belge ile III. Bölge, 813 belge 

ile IV. Bölge ve 649 belge ile V. Bölge izlemiştir. Bu yatırım projeleri kapsamında, I. Bölgede 115,7 milyar 

TL, II. Bölgede 54,2 milyar TL, III. Bölgede 43,5 milyar TL, IV. Bölgede 22,3 milyar TL, V. Bölgede 15,7 

milyar TL ve VI. Bölgede 17,7 milyar TL tutarında yatırım yapılması öngörülmektedir. Ayrıca Muhtelif 

Bölgelerde de öngörülen sabit yatırım tutarı 1,3 milyar TL olan 5 adet yatırım teşvik belgesi 

düzenlenmiştir. 

Yatırımların sektörel dağılımlarına bakıldığında ise, 2021 yılında İmalat sektöründe gerçekleştirilecek 

yatırımlar için düzenlenen 9.452 adet teşvik belgesi kapsamında 182,9 milyar TL (%74,2), Hizmetler 

sektöründe gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen 1.382 adet teşvik belgesi kapsamında 45,8 

milyar TL (%10,9), Tarım sektöründe gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen 830 adet teşvik 

belgesi kapsamında 6,3 milyar TL (%6,5), Enerji sektöründe gerçekleştirilecek yatırımlar için 

düzenlenen 758 adet teşvik belgesi kapsamında 20,6 milyar TL (%5,9) ve Madencilik sektöründe 

gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen 321 adet teşvik belgesi kapsamında 14,9 milyar TL (%2,5) 

tutarında yatırım yapılması öngörülmüştür. 
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2021 yılında Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenmesine karar verilen 9 adet yatırım projesi 

için Destek Kararları hazırlanmıştır. Söz konusu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

konulmuştur. 

Diğer taraftan, destek unsurları arasında faiz desteği yer alan teşvik belgeleri kapsamında iç, dış ve 

döviz kredisi kullanan veya belge kapsamı makine ve teçhizatını finansal kiralama şirketi aracılığıyla 

temin eden firmalara 2021 yılı içerisinde 710.659.766 TL faiz desteği aktarımı yapılmıştır. Ayrıca, 

2009/15199 ve 2012/3305 sayılı Kararlar kapsamında uygulanmakta olan istihdam desteklerine ilişkin 

olarak SGK Başkanlığı’na 2021 yılı içerisinde 1.541.159.191 TL aktarım gerçekleştirilmiştir. 

Yatırım teşvik sistemine ilişkin çalışmaların yanı sıra, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası yatırımcılar 

nezdinde cazibesinin artırılması ve yatırımcıların karşılaştığı idari ve bürokratik engellere çözüm 

üretilmesi amacıyla on yılı aşan bir süre boyunca kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir arada yapıcı bir 

çalışma kültürüne sahip olarak politika önerileri geliştirdikleri Yatırım Ortamını İyileştirme 

Koordinasyon Kurulu (YOİKK)’nun üyelik yapısı, çalışma usul ve esaslarını içeren karar güncellenmiştir. 

Bu kapsamda hazırlanan 818 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 14.03.2019 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanmıştır.  

Söz konusu Karara göre, YOİKK’in başkanlığının Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, sekretarya faaliyetlerinin 

ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 

yürütülmesi öngörülmüştür. Çoğunlukla özel sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda 

hazırlanan yıllık eylem planları aracılığıyla çalışmalarını sürdüren YOİKK’in 2020 yılını kapsayan ilk 

dönem çalışma programında %88’lik bir tamamlanma oranına erişilmiştir. YOİKK’in ikinci dönem 

çalışma programında YOİKK üyesi kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri tarafından iletilen öneriler, 

yedi farklı başlıktaki çalışma grubu altında sınıflanmış ve Bakanlığımız sekretaryası tarafından aylık 

raporlama usulü ile takip edilmiştir.  

YOİKK Eylem planı gelişmeleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarımızın çalışmaları neticesinde, 2021 

Aralık ayı sonu itibarıyla 19 eylemden 15’inde %70 ve üzerinde gerçekleşme bulunmaktadır. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY başkanlığındaki son toplantısını 04.10.2021 tarihinde 

gerçekleştiren YOİKK’te yürütülen çalışmaların teknik düzeyde takibi YOİKK Yönlendirme Komitesi 

tarafından yürütülmektedir. YOİKK Yönlendirme Komitesi, Bakan Yardımcımız Sayın Çetin Ali DÖNMEZ 

başkanlığında Ocak, Haziran ve Ağustos aylarında olmak üzere üç adet Yönlendirme Komitesi Toplantısı 

gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda YOİKK Eylem Planında yer alan hususlarla ilgili gelişmeler, başkanlığı 

ilgili kurumların Bakan Yardımcısı düzeyinde yürütülen çalışma grupları nezdinde detaylarıyla takip 

edilmiştir. Eylemlerin aylık takibi ve raporlamasına yönelik çalışmalar, YOİKK Sekretaryası tarafından 

düzenli olarak yürütülmektedir.  

2021 yılında yatırım ve ticaret ilişkilerimizin yoğun olduğu veya bu yönde potansiyel görülen Fas, 

Türkmenistan, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) 

Anlaşması müzakereleri, Malezya ile de Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) çerçevesinde “Yatırım 

Anlaşması” müzakereleri gerçekleştirilmiştir.  

2021 yılında ülkemizin de üye olduğu enerji sektörüne ilişkin çok taraflı bir yatırım anlaşması olan Enerji 

Şartı Anlaşması’nın yenilenmesi amacıyla 15 tur müzakereye ve yürütme komitesi toplantısına iştirak 

edilmiştir. 
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2021 yılı Ocak-Aralık döneminde uluslararası doğrudan yatırımlar 14 milyar 149 milyon dolara 

ulaşmıştır. 2020 yılının aynı dönemine (2020 yılı Ocak-Aralık dönemi tutarı 7 milyar 831 milyon dolar) 

göre %80,7 oranında artış (6 milyar 318 milyon dolarlık artış) gerçekleşmiştir. 2021 yılında uluslararası 

sermayeli şirket sayısı ise 2020 yılına göre yaklaşık %5,2 oranında artarken (3.822 adet, 2021 yılında 

küresel salgın koşulları nedeniyle veri girişi tamamlanamamıştır), Türkiye’de faaliyet gösteren 

uluslararası sermayeli şirket sayısı 76.737 olmuştur. 

Eğitim, toplantı, seminer, panel vb. katılım sağlanmıştır. 

B.1.8. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Faaliyetleri 

Genel Müdürlüğümüz tarafından sunulan hizmetler aşağıda yer alan ana başlıklar çerçevesinde 
listelenmiştir. 

Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdarelerinin Koordinasyonu 

Kalkınma ajanslarının genel koordinasyonunu yürütmek 

Kalkınma ajanslarının çalışma programlarını onaylamak 

Kalkınma ajanslarının bütçelerine uygunluk görüşü vermek 

Kalkınma ajanslarının sonuç odaklı programlarına uygunluk görüşü vermek 

Kalkınma ajanslarına ilişkin mevzuatı geliştirmek ve mevzuatın uygulanmasıyla ilgili hususlarda görüş 

vermek 

Kalkınma ajanslarının hazırlayacağı programlara ilişkin usul ve esasları belirlemek 

Kalkınma ajanslarının mali destek programı rehberlerini onaylamak 

Kalkınma ajanslarının güdümlü proje bilgi formlarını ve fizibilite raporlarını onaylamak 

Kalkınma ajanslarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütmek 

Yatırım Destek Ofisleriyle ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonunu yürütmek 

Kalkınma ajanslarının denetim sürecinde Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunu sağlamak 

Kalkınma ajanslarının performans değerlendirmesinde dikkate alınacak esas ve kriterleri önermek 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının genel koordinasyonunu sağlamak, çalışmalarını izlemek ve 

değerlendirmek; yıllık çalışma programlarını onaylamak, Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarınca kamu 

yatırım programına teklif edilecek projelere uygun görüş vermek 

Sermaye transferi kapsamında Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları tarafından teklif edilen projelerin 

Bakanlığımız onay sürecini koordine etmek 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının eylem planları ile diğer plan ve programlarına, cari ve sermaye 

transferi ödeneklerinin kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarına ilişkin mevzuatı geliştirmek ve mevzuatın uygulanmasıyla ilgili 

hususlarda görüş vermek 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının görev sürelerinin uzatılmasına dair çalışmaları yürütmek 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının, sorumlu olduğu bölgelerde uygulanacak Bölge Kalkınma 

Programlarının hazırlık sürecinin koordinasyonunu gerçekleştirmek 
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Kalkınma ajansları ve Bölge kalkınma idarelerinin uygulamalarının izlenmesine ve değerlendirmesine 

dair yönetim bilgi sistemini de içerecek şekilde kurumsal yapıyı oluşturmak, oluşturulan yapının 

uygulamasını sağlamak 

Bölgesel Gelişme Alanında Ulusal Politika Belgelerine Katkı Sağlanması 

Kalkınma planları, orta vadeli programlar, yıllık programlar ile diğer ulusal ve sektörel politika 

belgelerinde bölgesel gelişmeyle ilgili bölümlerin hazırlığına katkı sağlamak 

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) hazırlığını yürütmek, uygulamayı yönlendirmek ve 

gerektiğinde revizyon sürecini koordine etmek 

Bölge planları ve eylem planları hazırlıklarını koordine etmek, uygulamayı yönlendirmek ve 

gerektiğinde revizyon sürecini koordine etmek 

Bölgesel gelişme ulusal stratejisinin ve bölge planlarının sektörel ve tematik politikalarla uyum ve 

tamamlayıcılığını güçlendirecek tedbirler geliştirmek 

Bölgesel programları ve bölgesel gelişme bakımından önemli olan program, proje ve destekleri 

inceleyerek görüş, değerlendirme ve önerilerde bulunmak 

Bölgesel gelişme alanında politika, plan, strateji ve uygulamaların izlenmesine ve değerlendirilmesine 

dair öneriler geliştirmek 

Ulusal ve bölgesel düzeyde, mekânsal gelişme stratejileriyle kalkınma politikaları arasında bütünlük 

sağlamaya yönelik çalışmaları yönlendirmek 

Bölgesel ve yerel kalkınmada yapısal uyum politikalarının tespiti ve geliştirilmesine dönük çalışmalar 

yapmak 

Bölgesel gelişme politikaları ve stratejileri çerçevesinde mekânsal gelişme alanında politika önerileri ve 

uygulama modelleri geliştirmek, bu modellerin ilgili kurum ve kuruluşlarca uygulamasına yönelik teknik 

destek sağlamak 

Bölgesel gelişme politikaları ve stratejileri çerçevesinde özel sektörün rekabet edebilirliğini artırıcı 

politika önerileri ve uygulama modelleri geliştirmek, bu modellerin ilgili kurum ve kuruluşlarca 

uygulanmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamak 

Bölgesel düzeyde yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik politika önerileri ve uygulama modelleri 

geliştirmek, bu modellerin ilgili kurum ve kuruluşlarca uygulamasına yönelik çalışmalara katkı sağlamak 

Kümelenme ve bölgesel yenilik gibi bölgesel nitelikli işletme politikalarının ve bölgesel girişim 

sermayesi gibi yenilikçi finansman araçlarının tasarım ve uygulama süreçlerinin ulusal 

koordinasyonunu gerçekleştirmek, bu alanda hazırlanan strateji belgeleri hakkında görüş ve 

değerlendirmelerde bulunmak 

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi 2021-2023 hazırlık çalışmalarına katkı sağlamak 

IPARD III 2021-2027 Programı hazırlık çalışmalarına katkı sağlamak 

Bölgesel Gelişme Amaçlı Merkezi Programların Koordinasyonu 

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programının koordinasyonunu yürütmek 

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının koordinasyonunu yürütmek 
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Üreten Şehirler Programının koordinasyonunu yürütmek 

Çalışan ve Üreten Gençler Programının koordinasyonunu yürütmek 

Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Programının koordinasyonunu yürütmek 

Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliği ve Koordinasyon 

AB bölgesel gelişme politikalarına yönelik uyum çalışmalarına katkı sağlamak 

OECD Bölgesel Gelişme Politikaları Komitesi ve Çalışma Gruplarının (Bölgesel, Göstergeler, Kırsal 
Politikalar, Kentsel Politikalar) ulusal düzeyde koordinasyonunu yürütmek, bu kapsamda Komite ve 
Çalışma Gruplarının toplantılarına katılım sağlamak ve görüş vermek 

Kalkınma ajanslarının müdahil olacağı AB destekli program ve projelere ilişkin genel çerçeveyi 
belirlemek ve Ajanslar arası koordinasyonu sağlamak 

AB FRIT Mali Yardım Fonlarının genel koordinasyon çalışmalarına katkı sağlamak 

AB FRIT Mali Yardım Fonlarının desteğiyle, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi iş birliğinde 
toplam bütçesi 32,5 milyon Avro olan “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik 
Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (ENHANCER)” nin koordinasyonunu sağlamak 

AB FRIT Mali Yardım Fonlarının desteğiyle, Dünya Bankası iş birliğinde toplam bütçesi 42,3 milyon Avro 
olan “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluma Yönelik Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme 
ve Uyum Projesi (SEECO)”nin koordinasyonunu sağlamak 

EBRD ile yürütülen “Orta Ölçekli İşlemelerin Kurumsal Yönetimlerinin Güçlendirilmesi Projesi” nin 
koordinasyonunu sağlamak 

Bakanlığımız ve UNDP işbirliğinde uygulanan KOBİ’lerde dijitalleşmeye yönelik olarak “Dijital Yol 
Projesi”nin koordinasyonunu sağlamak 

Japon Hükümeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile iş birliği 
halinde yürütülen “İşten Sosyal Uyuma Projesi”nin koordinasyonunu sağlamak 

AB IPA fonları tarafından finanse edilen ve bölgesel düzeyde akıllı uzmanlaşma stratejilerinin 
geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan “Technical Assistance for “Capacity Enhancement for 
Development and Implementation of Smart Specialization Strategies in Turkey’s Regions (CEDIS3)” 
projesinin koordinasyonunu sağlamak 

AB Katılım Öncesi Mali Destek Programı (IPA – II) 2014-2020 Dönemi Rekabetçilik ve Yenilik Sektör 
Operasyonel Programı kapsamında yürütülecek olan “Türkiye'de Yaratıcı Ekonominin Doğru 
Dönüşümü İçin Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında işlerin koordinasyonunu sağlamak 

Görev alanı itibarıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, düzenlenen konferans, 
toplantı ve çalıştaylara katılım sağlamak ve yürüttüğü faaliyetlerin gerektirdiği konferans, toplantı ve 
çalıştayları organize etmek 

Araştırma ve Analiz 

Bölgesel gelişme politikaları ve stratejileri çerçevesinde bölge, il ve ilçe düzeyinde araştırma ve analizler 
yapmak ve bu çalışmaları raporlamak 

Politika tasarımına girdi sağlayacak şekilde bölgesel gelişme uygulamalarının değerlendirmesine ilişkin 
raporlar oluşturmak 

Bölge ve illerin yatırım ortamına ilişkin analiz ve değerlendirmeler yapmak 

Kalkınma, sanayileşme ve kentleşme ilişkilerinin gelişimine dair araştırmalar yapmak ve stratejiler 
geliştirmek 
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Bölge, il ve ilçe düzeyinde veri temini için merkezi ve yerel kuruluşlarla ilişkileri koordine etmek, 
verilerin yapılandırılmış, erişilebilir ve raporlanabilir yapıya kavuşması için gerekli altyapının 
kurulmasını koordine etmek 

Kırsal kesimin sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmak 

Kentsel ve kırsal bölgelerde dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata entegrasyonunu 
artırmak üzere istihdam ve yetenek gelişimi odaklı analizler yapmak, program ve proje fikirleri 
geliştirmek 

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Faaliyetleri 

2023 sonrası yeni dönem Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) ve bölge planları hazırlığı 

kapsamında Kalkınma ajanslarından ve Bölge Kalkınma İdarelerinden mevcut BGUS ve bölge planlarına 

yönelik görüşleri ve yeni dönem BGUS ve bölge planlarına yönelik önerileri talep edilmiş ve 

değerlendirilmiştir.  

BGUS ve Bölge planları hazırlıkları kapsamında Genel Müdürlük bünyesinde genel koordinasyon grubu 

oluşturulmuş ve düzenli aralıklarla yapılan toplantılarla hazırlık süreci istişare edilmiştir. Bu çerçevede 

tematik çalışma grupları oluşturulmuştur. Mevcut durum değerlendirmelerinin yapılması, ilgili diğer 

ulusal strateji belgelerinin incelenmesi ve yeni dönem BGUS ve bölge planları için önerilerin 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmış ve ön rapor hazırlıklarına başlanmıştır. 

Bölge planlarının hazırlığına ilişkin Kalkınma ajanslarına genel çerçeveyi sunacak ve uygulama birliğini 

sağlayacak “Bölge planları hazırlığında dikkat edilmesi gereken hususlar” belirlenmiştir. 

Bölgesel kalkınma alanında akademik bir süreli yayın oluşturulması için hazırlıklara başlanmıştır. 

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), 

Üreten Şehirler Programı, Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Destek Programı ve Bölgesel 

Kalkınma Fonu 2021 yılı uygulamalarına ilişkin Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile yatırım ve bütçe 

görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. 

2021 yılı CMDP, SOGEP ve Üreten Şehirler Programı Uygulama Usul ve Esasları, Hazine ve Maliye 

Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığı görüşleri alınarak hazırlanmıştır.  

CMDP kapsamında teklif edilen projeler gerek proje değerlendirme raporları ve diğer proje belgeleri 

üzerinden gerekse yapılan toplantılarla incelenmiştir. CMDP kapsamında desteklenmesi uygun 

bulunan projelere kaynak aktarımı tamamlanmıştır.  

CMDP kapsamında desteklenmek üzere Bakanlığımıza sunulan toplam 43 proje teklifi incelenmiştir. 

Desteklenmesi uygun görülen 13 projeye onay verilmiştir. Onaylanan ve devam eden projeler için 

CMDP 2021 yılı bütçesinden toplam 159,6 milyon TL kaynak ajans özel hesaplarına aktarılmıştır.  

CMDP kapsamında devam eden projeler için Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan proje ve bütçe 

revizyonları işlemleri yıl boyunca yapılmıştır.  

CMDP kapsamında desteklenen projeleri yerinde incelemek için saha ziyaretleri planlanarak 

gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretlere ek olarak projelerin ilerleme durumu ilgili ajans birimleri ile yakın iş 

birliği içerisinde takip edilmiş, ortaya çıkan ve olası aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirler 

alınmıştır.  
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CMDP ile desteklenen projelerin uygulama sonrası proje değerlendirilmesine ilişkin veri toplamak 

amacıyla tamamlanan tüm projelere anket gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçlarının analizi çalışmaları 

yapılmıştır. 

Program uygulamasını daha verimli ve etkin kılmak amacıyla ilgili Kalkınma ajanslarıyla CMDP 2022 yılı 

uygulaması kapsamında Bakanlığımıza sunulması muhtemel proje fikirlerinin ve söz konusu projelerin 

geliştirilmesine yönelik tedbirlerin istişare edildiği çevrimiçi ve yüz yüze toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

2021 yılı SOGEP programı kapsamında sunulacak projeler için proje ön fikirleri değerlendirme ve 

hazırlık toplantıları 26 Kalkınma Ajansıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. 

2021 yılı SOGEP kapsamında sunulan 344 proje teklifi değerlendirilmiştir. Program kapsamında 

desteklenmesi uygun görülen 167 projeye ilişkin kaynak aktarım süreci tamamlanmıştır. 

2021 yılı ocak ayında, 2019 ve 2020 yıllarında SOGEP kapsamında desteklenen projelere ilişkin 26 

Kalkınma ajansı ile çevrimiçi izleme toplantıları yapılmıştır.   

2019 ve 2020 yıllarında SOGEP kapsamında desteklenen projelere ilişkin 25 Kalkınma Ajansında 223 

projenin yerinde izleme ziyaretleri yapılmıştır.  İzleme ziyaretleri sonrası söz konusu projelere ilişkin 

ajans bazında izleme raporları sunulmuştur. 

2022 Yılı yeni dönem SOGEP tasarımı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimleriyle 

toplantılar yapılmıştır. 

SOGEP kapsamında devam eden projeler için Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan proje ve bütçe 

revizyonları işlemleri yıl boyunca yapılmıştır. 

2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Uygulama Usul ve Esasları taslağı hazırlanarak 

taslak ilgili kurumların görüşlerine gönderilmiştir.  

Üreten Şehirler Programı Uygulama Usul ve Esasları, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sayıştay görüşleri 

alınarak hazırlanmıştır.  

Üreten Şehirler Programı kapsamında desteklenebilecek projelere ilişkin Kalkınma ajanslarıyla 

istişareler gerçekleştirilmiştir. Teklif edilen proje önerilerinden uygun görülen 17 proje için başvuru 

dokümanları talep edilmiştir. Başvuru dokümanları incelenen projelerden desteklenmesi uygun 

görülen 9 proje için 15 milyon TL kaynak ajans özel hesaplarına aktarılmıştır. 

Üreten Şehirler Programı kapsamında teklif edilen projelerden gerekli görülenleri yerinde incelemek 

için saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 

Genel Müdürlüğümüz personeli için analiz çalışmalarına destek olmak üzere 30 kişinin katılımıyla Proje 

Yönetimi Eğitim Programı düzenlenmiştir. 

Türkiye'deki yerleşim sistemlerinin güncel yapısını ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen Yer-Sis Projesi 

kapsamında elde edilen raporların tüm paydaşlara erişmesinin sağlanması amacıyla Tanıtım Filmi 

Yaptırılması hizmeti alımı yapılmıştır. 

Genel Müdürlük faaliyetleri ile ilgili CİMER başvurularının koordinasyonu ve yönetimi yapılmıştır. 

Kalkınma ajansları ve BKİ’lerin bilgi işlem ihtiyaçları ve süreçleri ile ilgili Bilgi İşlem Başkanlığı ile gerekli 

koordinasyon sağlanmıştır. 
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Kalkınma ajansları ve BKİ’lere, Harcama Yönetim Sistemi üzerinden sermaye transferi ödeneklerinin 

gönderilmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Bölge Kalkınma İdareleri tarafından sunulan projelerin değerlendirilmesi amacıyla Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlıkları ve Yatırım Destek Ofislerinin katılım sağladığı toplantılar düzenlenmiştir. 

Genel Müdürlüğümüz bütçesinde Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarına tahsis edilen yıllık ödeneğin, 

İdarelerin talepleri doğrultusunda transferi için gereken iş ve işlemler yapılmıştır. 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları tarafından Sermaye Transferi Ödeneklerinin Kullandırılması, 

İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esasların hazırlanması ve onay süreci koordine edilmiştir. 

Bölge Kalkınma İdarelerinin 388 ve 642 sayılı kuruluş KHK’larına ilişkin mevzuat değişikliği çalışmalar 

yürütülmüştür. 

DAP, DOKAP ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının görev süresinin 08.06.2026 tarihine kadar 

uzatılmasına yönelik kanun değişikliği ve ikincil mevzuat çalışmaları yürütülmüştür. 

2021-2023 dönemini kapsayan ve Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda hazırlanan DAP, DOKAP, 

GAP ve KOP Bölge Kalkınma Programları Cumhurbaşkanı onayıyla 19.02.2021 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 

Su Şurası çalışma gruplarına katılım sağlanmıştır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2021-2023) 

hazırlık çalışmalarına katkı verilmiş ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nca Aralık 2021’de düzenlenen Kırsal 

Kalkınma Sempozyumuna katılım sağlanmıştır.  

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen IPARD III Programı hazırlık çalışmalarına katılım 

sağlanmıştır.  

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunulan 

İzah-namenin yıllık güncellenmesi kapsamında Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları ile ilgili yöneltilen 

sorular cevaplanmıştır. 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına bağlı proje birimleri olan Gençlik ve Kültür Evleri ile Çocuk 

Gelişim Merkezlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığına devrine dair merkezi düzeyde koordinasyon 

sağlanmıştır. 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına bağlı proje birimleri olan Çok Amaçlı Toplum Merkezlerinin 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devrine dair protokol çalışmaları yürütülmüş ve bu hususta 

merkezi düzeyde koordinasyon sağlanmıştır. 

Türkiye’de Kırsal ve Kentsel Ekonomilerin Entegrasyonu Projesi (KIRKEP) Araştırma Raporu hazırlanmış 

ve tanıtımı gerçekleştirilmiştir. 

OECD Yerel Ekonominin ve İstihdamın Geliştirilmesi (LEED) yıllık olağan toplantısına katılım 

gerçekleştirilmiş ve Komite tarafından hazırlanan belgelere ilişkin yazılı görüş verilmiştir. 

2021 Yılı Yatırım Programında yer alan Bölge Kalkınma İdareleri Yatırım İzleme Sisteminin kurulumuna 

yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Sistemin test aşamasına geçilmiştir. 

Yerelde Kalkınmanın Desteklenmesi Programı kurgulanmış ve bu program altında Batı Karadeniz (TR81-

TR82 bölgeleri) Kalkınma Programı hazırlanarak yatırım programına teklif edilmiştir. 
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Bölge Kalkınma İdareleri tarafından verilen destekler sonucunda oluşturulan tarım makinesi parklarının 

envanterinin çıkarılmasına ve alternatif destek mekanizmalarının belirlenmesine yönelik çalışmalara 

başlanmıştır. 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülen GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma 

Projesi kapsamında “MEZOPOTAMYA” adıyla oluşturulan Türkiye’nin destinasyon odaklı ilk bölgesel 

turizm markasının ulusal ve uluslararası taraflarla paylaşılması ve tanıtılması amacıyla 27.06.2021 

tarihinde tanıtım programı gerçekleştirilmiştir. 

Bölge Kalkınma İdareleri Kesimhane Yatırımı İhtiyaç Analizi Raporu hazırlanmıştır. 

Bölge kalkınma idareleri ve Yatırım destek ofisleri istişare toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

Bölge kalkınma idareleri ve Yatırım Destek Ofisleri İş Birliği Esasları hazırlanmış, bu esasların ve iş 

birliğinin geliştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır.  

Tarımsal sulamada güneş enerjisi kullanımı yoluyla maliyetlerin düşürülmesi hususunda ortak proje 

geliştirilmesine yönelik olarak Dünya Bankası yetkilileriyle müteaddit toplantılar yürütülmüş ve saha 

ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Teşkilat Yönergesinde yapılan değişikliklere ilişkin görüş 

verilmiştir.  

Bölge kalkınma idarelerinin 2021 yılı Çalışma Programlarının onay süreci koordine edilmiştir.  

Bölge kalkınma idarelerinin destek verdikleri projelerde uygulayıcı kuruluşlar tarafından uyulması 

gereken kuralları içeren görünürlük rehberlerinin standartlarını belirleyen genel esaslar hazırlanmıştır. 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarında sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin taslak usul ve esaslar 

hazırlanmıştır. 

Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER-SİS) kapsamında geliştirilmiş olan 

www.yersis.gov.tr karar destek sistemi tamamlanmış ve bakım, idame ve geliştirme çalışmalarına 

devam edilmiştir. 

Merkezi düzeyde ve ajans bölgelerinde YER-SİS araştırması çıktı ve sonuçlarının aktarıldığı tanıtım 

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, Bakanımız Sayın Mustafa VARANK, Bakan Yardımcımız 

Sayın Çetin Ali DÖNMEZ ile diğer kurumlardan Bakan Yardımcıları ile üst düzey yöneticilerinin 

konuşmacı olarak katıldığı bir webinar düzenlenmiştir. Söz konusu webinara 2000’in üzerinde katılım 

olmuştur.  

OECD Bölgesel Gelişme Politikaları Komitesi Bölgesel Göstergeler Çalışma Grubu toplantısında 

Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER-SİS) anlatılmış, araştırmanın çıktı ve 

sonuçları aktarılmıştır. 

Bakanlığımız Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çıkarılan Anahtar 

Dergisi’nin Ağustos sayısı teması Ulusal ve Bölgesel Kalkınma olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 

dergide YER-SİS projesini tanıtan 6 makale yayımlanmıştır. 

İlçe, il ve bölge düzeyinde Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışmaları yürütülmüş ve 

Bakanlığımız İnternet sayfasında, tüm SEGE çalışmalarının yer aldığı interaktif bir portal 

oluşturulmuştur. 

http://www.yersis.gov.tr/
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Dünya Bankasıyla birlikte Bölgesel Gelişmişlik Farkları Projesi yürütülmektedir. Bu kapsamda, çeşitli 

toplantılar gerçekleştirilmiş ve projenin ilk fazı tamamlanmıştır. İkinci faza yönelik çalışmalar devam 

etmektedir.  

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) bakım ve geliştirme çalışmaları koordine edilmiştir. 

Kalkınma ajansları ve Bakanlığımız personellerinden gelen talepler incelenmiş ve uygun bulunanlar 

önceliklendirilerek karşılanmıştır. 

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) ve Çalışan ve Üreten Gençler Programı desteklerine 

ait bütün süreçlerin KAYS üzerinden yürütülmesine imkân sağlayan altyapı hazırlanmıştır. Bu destek 

türlerine ait iş ve işlemler KAYS üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. 

KAYS’a entegre ve tüm kalkınma ajanslarının kullanımında olacak maaş hesabı ve izin takibi gibi 

işlemlerin yapılabileceği bir insan kaynakları uygulaması üzerinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile 

birlikte çalışmalar devam etmiştir. 

Devlet desteklerinin izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata 

geçirilen Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi (TDBS)’ye kalkınma ajanslarının vermiş olduğu destek bilgilerinin 

aktarılması amacıyla TDBS ile KAYS arasında veri paylaşım entegrasyon çalışması yürütülmüştür. 

Bakanlığımız ile çeşitli merkezî kurumlar arasındaki protokoller incelenmiş, KAYS’tan yapılacak 

başvurularda bu protokoller kapsamında temin edilebilecek verilere ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. 

KAYS’taki paydaş kayıtlarında kullanmak üzere Ticaret Bakanlığı MERSİS ve ESBİS sistemleri ile 

entegrasyon sağlanmıştır. 

Kurum içi ve kurum dışı izleme, değerlendirme, bölgesel modelleme ve analiz çalışmalarına katılım 

sağlanarak Genel Müdürlüğümüz katkısı verilmiştir. 

Kalkınma ajanslarının 2020 yılı ve öncesinde tamamlanmış olan Güdümlü Proje Destekleri ve CMDP 

kapsamındaki proje desteklerini değerlendirme çalışması tamamlanmıştır. Değerlendirme sonuçlarının 

yer aldığı raporun tamamlanmasında ise sona gelinmiştir. 

Kalkınma Ajanslarındaki değerlendirme altyapısını geliştirmek üzere kurulmuş olan etki analizi çalışma 

grubu ile etki analizi, değerlendirme ve performans göstergeleri konularında çalışmalar yürütülmüştür. 

Bu kapsamda Kalkınma Ajanslarının uyguladıkları mali destek programlarını değerlendirmek üzere 

gerçekleştirdikleri anket ve raporlama çalışmalarına katkı sağlanmıştır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan dosya indirme veya web 

servis ile alınan veriler ile oluşturulan ve bir veri tabanı ile iş zekâsı ürününün entegrasyonu sağlayan 

Bölgesel Bilgi Bankası web uygulaması kullanılmaya devam etmektedir. 

Kosova ile bölgesel kalkınma alanında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Kosova Bölgesel Kalkınma 

Bakanlığına çalışma ziyareti düzenlenmiştir. 

Bölgesel akıllı uzmanlaşma politikalarının merkezi düzeyde koordinasyonunu sağlamak ve bu alandaki 

uygulamaların AB standartları ile uyumunu artırarak daha nitelikli stratejiler geliştirilmesini sağlamak 

üzere, AB IPA fonları tarafından finanse edilecek “Capacity Enhancement for Development and 

Implementation of Smart Specialization Strategies in Turkey’s Regions (CEDIS3) Projesi” tasarlanmıştır. 

2021 yılında, proje fişi onaylanmış ve teknik şartname hazırlıkları tamamlanmıştır. 
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5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanunun 19 uncu maddesinde yapılan 

değişiklikler 25.12.2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7346 sayılı Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile yürürlüğe girmiştir.  

Genel Müdürlüğümüz görev alanıyla ilgili olarak 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik 

çalışmaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucu yapılan değişiklikler 14.07.2021 

tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 80 sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yürürlüğe girmiştir. 

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yapılan değişiklikler ile iç denetçilik unvanı 

kaldırılmıştır. Bu kapsamda Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili maddeleri anılan değişiklik 

ile uyumlu hale getirilmiştir.  Bu kapsamda hazırlık çalışmaları tamamlanan Kalkınma Ajansları Personel 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.10.2021 tarihli ve 31634 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin 

çalışmalar tamamlanmıştır. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.12.2021 tarihli ve 31682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir.  

2022 Yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Bölgesel Gelişme Amaçlı Destek Programlarından ve Kalkınma 

Ajansları Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların Aktarımı, 

Kullanımı, Muhasebeleştirilmesiyle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar ile 2021 Yılı Kalkınma 

Ajansları Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların Aktarımı, 

Kullanımı, Muhasebeleştirilmesiyle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslara ilişkin hazırlık çalışmaları 

yürütülmüştür. 

Bakanlığımız 2022 yılı bütçesi hazırlıkları kapsamında Genel Müdürlüğümüze ilişkin hususlarda katkı 

sağlanarak, meclis görüşmelerine katılım sağlanmıştır.  

Kalkınma ajanslarının mali durumları izlenmiş ve mali durumlarına göre ajanslara merkezi pay 

ödeneğinin aktarım süreçleri yürütülmüştür. 

2020 Yılı Kalkınma Ajansları Genel Faaliyet Raporu hazırlıkları yürütülmüş ve tamamlanan Faaliyet 

Raporu yayımlanmıştır. Bu çerçevede, kalkınma ajanslarının tüm faaliyet raporları Bakanlığımız 

İnternet sayfasında kamuoyuyla paylaşılmıştır. 

Kalkınma ajansları ve diğer kurumlarca talep edilen konularda hukuki mütalaalar verilmiştir.  

Bakanlığımız Girişimci Bilgi Sisteminin (GBS) Kalkınma ajanslarının kullanımına açılması ve Çalışma 

Araştırma Merkezinde çalışmaları için gerekli koordinasyon sağlanmıştır.  

Sayıştay Başkanlığınca yapılan Kalkınma ajansları denetiminde Bakanlığımız koordinasyonu sağlanmış, 

Sayıştay Denetim Ekibine gerekli bilgi ve raporlamalar yapılmıştır. 

Kalkınma ajanslarının 2021 yılı çalışma programı ve bütçe revizyonu çalışmaları yapılmış, ilgili Ajanslarla 

2022 yılı çalışma programı ve bütçelerinin müzakere süreçleri gerçekleştirilmiştir. 

Kalkınma ajanslarının güdümlü projelerine ilişkin görüş ve değerlendirmeler yapılmış, fizibilitesi 

tamamlanan güdümlü projeler onaylanmıştır. 
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Kalkınma ajanslarının mali destek programı başvuru rehberlerine görüş verilerek uygun görülen 

rehberler onaylanmıştır. 

Kalkınma ajanslarınca yapılan proje ve faaliyetlerin kamuoyuyla daha etkin bir şekilde paylaşılabilmesi 

amacıyla www.ka.gov.tr portalı açılmıştır. 

Kalkınma ajansları tarafından bölgelerinin ekonomik kalkınmasına ivme kazandırmak, özel sektör 

yatırımcılarına yatırım fırsatları sunmak amacıyla 331 adet ön fizibilite raporu hazırlanmış ve 

“yatirimadestek.gov.tr” sitesinde yayımlanmıştır.  

Kalkınma ajanslarının 2022 yılında odaklanacağı tema olarak “genç istihdamı” konusu belirlenmiş ve 

bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Bölgesel Girişim Sermayesi Uygulaması kapsamında çalışmalar devam etmiştir. 

2021 Yılı Bölgesel Girişim Sermayesi Uygulamasına Dair Usul ve Esaslar hazırlanmıştır. 

Yatırım destek ofisleri koordinasyon çalışmalarına devam edilmiştir. 

Yatırımcılarla ve meslek örgütleriyle toplantılar düzenlenerek yatirimadestek.gov.tr adresinde sunulan 

hizmetler aktarılmıştır. 

Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Destek Programı kapsamında teklif edilen projelerin gerek 

Firma Teşhis ve Gelişim Yol Haritaları gerekse saha ziyaretleri yapılarak incelenmiştir. Program 

kapsamında desteklenmesi uygun bulunan projelere kaynak aktarımı tamamlanmıştır.  

Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında ajanslar tarafından teklif edilen projeler incelenmiş, 

uygun görülenler program kapsamına alınmış ve projelerle ilgili revizyon talepleri değerlendirilmiştir. 

Uluslararası fonlarla desteklenen Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi, Sürdürülebilir Sosyo-

Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi (ENHANCER), Sosyal 

Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO), İşten Sosyal Uyuma Projesi, Dijital Yol Projesi, Orta 

Ölçekli İşlemelerin Kurumsal Yönetimlerinin Güçlendirilmesi Projesi ve Türkiye'de Yaratıcı Ekonominin 

Doğru Dönüşümü İçin Kapasite Geliştirme Projesinin uygulamalarına devam edilmiştir. 

AB Yeşil Mutabakatı, döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği konularında çalışmalar yürütülmüştür. 

22. No’lu Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslına ilişkin çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. 

Kalkınma Ajanslarının personel alım mülakatlarına komisyon üyesi olarak katılım sağlanmıştır.  

Türkiye’de etki yatırımcılığının geliştirilmesi kapsamındaki çalışmalara katkı sağlanmıştır. Etki Yatırımı 

konusunda ilk kurumsal yapı olan Etki Yatırımı Danışma Kurulu’nda kurucu üye olarak yer alınmıştır. 

OECD Bölgesel Gelişme Politikaları Komitesi ve Çalışma Gruplarının toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği halinde öne çıkan illerde e-spor çalışmaları yürütülmüştür. 

Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı arasında ortak çalışmaların yürütülmesi amacıyla iş birliği 

protokolü imzalanmıştır. 
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B.1.9. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Faaliyetleri 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında yürütülen çalışmalara aşağıda 
yer verilmiştir. 

AB ile İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler 

Bakanlığımız, ülkemizin 33 başlıkta yürüttüğü Avrupa Birliği’ne (AB) katılım müzakereleri çerçevesinde, 

14 fasılla ilgili çalışmalara iştirak etmekte ve özellikle Malların Serbest Dolaşımı Faslı, İşletme ve Sanayi 

Politikası Faslı, Bilim ve Araştırma Faslı ve Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslı’nda 

önemli görevler üstlenmiş bulunmaktadır. Bakanlığımız tarafından iştirak edilen fasıllarda, Bakanlığın 

görev alanına giren konularla ilgili çalışmalar ilgili Bakanlık birimleri/kuruluşlarla eşgüdüm içinde 

yürütülmüştür. Bu kapsamda, Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararı ile kurulmuş olan Alt Komite 

faaliyetleri, İlerleme Raporuna ilişkin Bakanlığımız katkısının oluşturulması, Ekonomik Reform Programı 

hazırlık çalışmalarına ve toplantılara katkı ve katılım sağlanmıştır. 

Malların Serbest Dolaşımı Faslında, AB teknik mevzuatına uyum amacıyla hazırlanarak Genel 

Müdürlüğümüze görüş için gönderilen teknik mevzuat taslaklarına AB düzenlemeleri çerçevesinde 

görüş verilmiş, taslakların Avrupa Komisyonu’na bildirilmesi, Komisyon’dan alınan değişiklik 

önerilerinin ilgili birimlerimizle eşgüdüm içinde taslaklara işlenerek Komisyona iletilmesi çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızca ataması yapılan onaylanmış kuruluşların ve Bakanlığımız tarafından 

zorunlu uygulamaya koyulan düzenlenmemiş alandaki standartların AB yetkili mercilerine bildiriminin 

yapılması çalışmaları koordine edilmiştir. Bunların yanı sıra, Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi 

(GBOK) toplantılarına ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  

İşletme ve Sanayi Politikası Faslı kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile sektörel stratejilerle ilgili 

faaliyetlere ve ülkemizin taraf olduğu "Batı Balkan Ülkeleri ve Türkiye'de Avrupa Küçük İşletmeler 

Yasası'nın Uygulanmasının İzlenmesi Projesi", KOBİ politikaları, Birlik Programları ve Avrupa-Akdeniz 

Sanayi İşbirliği vb. alanlarda yürütülen çalışmalara katkı ve katılım sağlanmıştır.  

Bilim ve Araştırma Faslı alanında TÜBİTAK tarafından ulusal koordinasyonu yürütülen Ufuk 2020 

Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı ile COST, EUREKA programlarının takip edilmesine ilişkin 

faaliyetler, uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirlikleri için araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

ve AB Bakanlığı tarafından koordine edilen alt komite toplantılarına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.    

AB tarafından, 2021-2027 mali dönemi süresince uygulanacak olan Dijital Avrupa Programı ve Yatırım 

AB Programına ülkemizin katılımına ilişkin koordinasyon çalışmaları yürütülmüş, diğer Birlik 

Programlarına (Tek Pazar Programı vb.) katılım çalışmalarına da katkı sağlanmıştır. 

Avrupa Birliği (AB) Teknik Yardım ve Bilgi Değişimi Mekanizması (TAIEX) ile ilgili Bakanlık içi 

koordinasyon sağlanarak gerekli yönlendirme ve bilgilendirmede bulunulmuş ve Genel 

Müdürlüklerimizin TAIEX başvurularının TAIEX veri tabanında onaylanarak Avrupa Birliği Başkanlığı'na 

iletilmesi sağlanmıştır.  

Sığınmacı Mali Iṁkân Fonu (FRIT) Mekanizması kapsamında, FRIT II Döneminde uygulanan projelerin 

izleme ve değerlendirme faaliyetlerine ve FRIT Yönlendirme Komitesi toplantılarına katılım 

sağlanmıştır. Ayrıca, sektörlerdeki mevcut ihtiyaçları ortaya koymak amacıyla Cumhurbaşkanlığı FRIT 

Ofisi tarafından başlatılan ihtiyaç analizi çalışması kapsamında, Bakanlığımız tarafından geliştirilen dört 

yeni proje önerisi Cumhurbaşkanlığına iletilmiştir.  
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Çok Taraflı ve İkili İlişkiler Kapsamındaki Faaliyetler 

Çok Taraflı İlişkiler  

Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanları kapsamında ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası 

kuruluşlarda 2021 yılında sanayi, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalar takip edilerek gerçekleştirilen 

çalışmalara katkı ve katılım sağlanmıştır. 

Bakanlığımızın görev alanındaki ilişkilerin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla Birleşmiş Milletler 

(BM) çatısı altında faaliyet gösteren; BM Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), BM Kalkınma Programı 

(UNDP),  BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK),  BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı (EAGÜ),  BM 

Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD),  BM Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCAP), 

BM Küçük ve Orta Boy İşletmeler (UNCITRAL), BM Ekonomik ve Sosyal Konsey (EKOSOK), BM Eğitim, 

Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve BM İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi ile ilgili Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanındaki çalışmalar yürütülmüştür. 

Ülkemizin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyeliği kapsamında Bakanlığımız görev 

alanında yer alan Komitelere ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. Yıl sonunda, yıl içinde katılım sağlanan 

Komite ve Çalışma Grubu toplantılarına ilişkin raporlardan oluşan eşgüdüm raporu hazırlanarak OECD 

Nezdinde Daimî Temsilciliğimize ve ilgili Kurumlara iletilmektedir. Bakanlığımız adına Genel 

Müdürlüğümüzce ulusal eşgüdüm birimi olarak faaliyet gösterilen OECD Sanayi, Yenilik ve Girişimcilik 

Komitesi, KOBİ’ler ve Girişimcilik Komitesi, Dijital Ekonomi Politikaları Komitesi, Bilim ve Teknoloji 

Politikaları Komitesi, Yatırım Komitesi, Bölgesel Kalkınma Politikaları Komitesi, OECD Çelik Komitesi, 

OECD Tüketici Politikaları Komitesi (CCP) ve OECD Kimyasallar ve Biyoteknoloji Komitesi, Çevre 

Komitesi ve Komite bünyesinde faaliyet gösteren Çalışma Grupları ile Küresel Verimlilik Forumunun 

takibi sağlanarak çalışmalara katkı ve katılım sağlanmıştır.  

G20 Dijital Ekonomi Görev Gücü (DETF) çalışmaları, Bakanlığımız adına Genel Müdürlüğümüz ulusal 

eşgüdümünde yürütülmektedir. Bu çerçevede, yıl içinde gerçekleştirilen toplantı ve çalıştaylara katılım 

sağlanmakta, DETF tarafından hazırlanan dokümanlara ilişkin ülke görüşlerimiz ilgili kurumlarla 

koordine edilerek hazırlanmakta, çalışmaların sonucunda gerçekleştirilecek olan G20 Dijital Ekonomi 

Bakanları Bildirisi’ne ilişkin müzakereler gerçekleştirilmekte ve G20 Dijital Ekonomi Bakanları 

Toplantısı’nın hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. G20 Liderler Bildirgesi’nde yer alan dijital 

ekonomiye ilişkin hususlarda görüş iletilmekte, G20 Şerpalar Toplantısı’nın hazırlıkları doğrultusunda 

bilgi ve konuşma notları hazırlanmakta, ülkemizce çalışmalarına katılım sağlanan diğer Çalışma Grupları 

ile ilgili tarafımıza iletilen hususlarda bilgi notları gönderilmektedir. G20 2021 İtalya dönem 

başkanlığında düzenlenen toplantılara ve çalıştaylara katılım sağlanmıştır.  

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüzce, G20 İtalya dönem başkanlığında tesis edilen Gayri 

Resmi Akademik Grup’un da ulusal eşgüdüm faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve toplantılara Genel 

Müdürlüğümüzce katılım sağlanmıştır. 05.08.2021 tarihinde, İtalya’da düzenlenen G20 Dijital Bakanları 

Toplantısına ve 06.08.2021 tarihinde düzenlenen G20 Araştırma Bakanları Toplantısına Sayın 

Bakanımız başkanlığında bir heyetle katılım sağlanmıştır. Anılan toplantıların hazırlık çalışmaları Genel 

Müdürlüğümüzce yürütülmüştür. G20 Liderler Zirvesi’nde kabul edilen Bildirge’de yer alan dijital 

ekonomi ve bilimsel araştırma paragraflarına ilişkin görüşlerimiz ve G20 Şerpalar Toplantısı’nın dijital 

ekonomi ve bilimsel araştırma oturumları için Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan bilgi ve konuşma 

notları Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilmiştir.  
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G20 Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında Ticaret Bakanlığı ile G20 İklim Çalışma 

Grubu faaliyetleri kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Yolsuzlukla Mücadele 

Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında Adalet Bakanlığı ile istişarelerde bulunularak anılan Çalışma 

Grubu faaliyetlerine Bakanlığımız görev alanı dâhilinde katkı sağlanmıştır. 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) faaliyetleri kapsamında, Sekretarya tarafından talep edilen bilgi notları 

Genel Müdürlüğümüzce hazırlanarak iletilmekte, toplantılara katılım sağlanmakta, görüş ve 

önerilerimiz iletilmektedir. 2021 yılında, EİT ile ilişkiler bağlamında, ülkemizin ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen EİT 14’üncü Liderler Zirvesi (04.03.2021), Türkmenistan’ın ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen EİT 15’inci Liderler Zirvesi (04.03.2021) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 5. Finans ve 

Ekonomi Bakanları Toplantısı (26.05.2021) kapsamında Bakanlığımız görev ve sorumluluk alanlarına 

dair katkılarımız ilgili kurumlarımıza iletilmiştir.    

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İİT’nin bağlı Enstitüleri tarafından yürütülen çalışmalar takip edilmekte, 

çalışmalara katkı ve katılım sağlanmaktadır. COMSTECH altında bulunan bilim ve teknoloji ağları 

Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olan TÜBİTAK bünyesinde ve Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda 

takip edilmiştir. COMSTECH’in Bakanlığımız görev alanına giren konularda gerçekleştirdiği çevrimiçi 

kurslar hakkında Bakanlığımızın ilgili birimleri bilgilendirilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ev 

sahipliğinde 16.06.2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 2. Bilim ve 

Teknoloji Zirvesinde Bakanımız Sayın Mustafa VARANK, İİT üyesi ülkelerde, bilim, teknoloji ve yeniliğin 

geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmuştur.  

Türk Devletleri Teşkilatı, Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT), Asya İşbirliği Diyalogu (AİD), Güneydoğu Asya 

Ülkeleri Birliği (ASEAN), Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Yapay Zeka Küresel İşbirliği Girişimi (GPAI), 

Afrika Kalkınma Bankası (AfKb) ve Hint Okyanusuna Kıyıdaş Ülkeler Birliği (IORA) Karadeniz Ekonomik 

İşbirliği Teşkilatı (KEİ), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Akdeniz için Birlik (AiB) Sanayi 

İşbirliği Bölgesel Platformu çalışmaları da Genel Müdürlüğümüzce takip edilmekte, çalışmalara katkı ve 

katılım sağlanmaktadır. 

İkili İlişkiler  

Karma Ekonomik Komisyon (KEK), Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi (JETCO) Toplantıları, ülkemizin 

belirli ülkeler ile ikili ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmesi amacıyla birçok faklı alana ilişkin konuların 

en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı bir platformdur. Eş başkanlıklarını genellikle Bakanların 

yaptıkları KEK toplantılarında yer alan heyetler ilgili Bakanlık ve kurum temsilcilerinden oluşmaktadır. 

Toplantılar çoğunlukla yıllık ve dönüşümlü olarak başkentlerde gerçekleştirilmektedir. Arjantin, 

Avusturya, Benin, Macaristan, Mali, Tacikistan ve Tayland’ın KEK Eş Başkanlığı Sayın Bakanımız 

tarafından deruhte edilmektedir. 

Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantıları’nda ise Türkiye’nin dış ülkeler ile ilişkileri Devlet Başkanları 

düzeyinde ele alınmakta, işbirliğinin geniş bir yelpazede ve ortak projeler temelinde geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Heyetlerde ilgili Bakanlar ve kurum başkanları yer almakta, işbirliğine dair hukuki 

metinler imzalanmaktadır. Stratejik İşbirliği Konseyi; Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK), 

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK), Yüksek Stratejik Komite (YSK), İşbirliği için Ortak Komite (İOK) 

gibi farklı isimler alabilmektedir. 

Bakanlığımız görev ve faaliyet alanlarına giren konularda Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 

gerçekleştirilen KEK ve JETCO Toplantıları ile üst düzey toplantılar ve Dışişleri Bakanlığı tarafından 

koordine edilen Stratejik İş Birliği Konseylerine ilişkin gerekli çalışmaları yapmak, katılmak, bilgi, belge 
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ve görüş hazırlamak, takibini yapmak vb. çalışmalar Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel 

Müdürlüğümüzce yürütülerek, toplantılara katkı ve katılım sağlanmaktadır. 

2021 yılında Yeni Zelanda, Bangladeş, Cezayir, Nijerya, Kuveyt, Afganistan, Çin, Malezya, Kongo, Katar, 

Moğolistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Angola, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, 

Bosna Hersek, Romanya, Belarus, Yunanistan, Rusya ile yapılan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) ve 

Almanya, Fransa, Litvanya ile Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi (JETCO) Toplantıları’na, İspanya ve 

Macaristan ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Komisyonu (YDSK) Toplantılarına Genel Müdürlüğümüzün görev 

ve faaliyetleri çerçevesinde katkı ve katılım sağlanmıştır. 

ABD ile Dijital Diyalog, Türkmenistan ile Hükümetler Arası Ekonomik Komisyonu ve Yeniden Asya 

Girişimi Eşgüdüm Kurulu’nun toplantılarına Genel Müdürlüğümüzün görev ve faaliyetleri çerçevesinde 

katkı ve katılım sağlanmıştır. Ziyaretler ve temaslar ile yürütülen çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan 

tematik ve ülke bilgi notları ilgili Bakanlıklara iletilmiştir. 

Sayın Bakanımızın ve Sayın Bakan Yardımcılarımızın yabancı heyetlerle görüşmelerine ve uluslararası 

toplantılara katılımlarına ilişkin hazırlıklar Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğümüzce 

yürütülmektedir. Bu kapsamda, 2021 yılında Sayın Bakanımız ve Sayın Bakan Yardımcılarımız tarafından 

gerçekleştirilen ve gerçekleştirilebilecek görüşmelerin hazırlıkları doğrultusunda, Avustralya, Kabo 

Verde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gana, Uganda, Katar, Sudan, Kuveyt, ABD, Kanada, Brezilya, 

Arjantin, Kosta Rika, Senegal, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Batı Sahra, Burundi, Ekvator Ginesi, 

Gine, Gine Bissau, Liberya, Malavi, Ruanda, Zimbabve ve Mısır, Angola, Etiyopya, Cibuti, Almanya, 

Rusya, İtalya, Azerbaycan, Fransa, Birleşik Krallık, İspanya, Bosna Hersek, Karadağ, Kazakistan, 

Macaristan ülke dosyaları güncellenmiştir. 

Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğümüzce, Bakanlığımız görev alanı dâhilinde işbirliği 

alanlarının ahdi zeminini tesis etmek üzere hükümetler ve kurumlar arası hukuki metinler 

hazırlanmakta, imza ve onay süreçleri takip edilmektedir. Bu kapsamda, 05.05.2021 tarihinde TÜBİTAK 

ile Kongo Cumhuriyeti Bilimsel Araştırma ve Teknolojik İnovasyon Bakanlığı (MRSIT) arasında “Bilim, 

Teknoloji ve İnovasyon Alanlarında İşbirliği Protokolü", 07.09.2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 

Korunmasına İlişkin Anlaşma imzalanmıştır. Kırgız Cumhuriyeti Enerji ve Sanayi Bakanlığı ile Türkiye 

Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı 06.10.2021 tarihinde 

Ankara’da, Tacikistan Cumhuriyeti Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı arasında Tekstil, Hazır Giyim ve 

Moda Endüstrilerinde İşbirliğinin Teşvik Edilmesine Yönelik Mutabakat Zaptı 16.12.2021 tarihinde 

Konya’da, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Angola Sanayi Bakanlığı arasında 

“Sanayi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı” 18.10.2021 tarihinde Luanda’da, Güney Kore ile Bilim ve 

Teknoloji Alanında işbirliği anlaşması hükümetler arası olmak üzere 22.10.2021 tarihinde Seul’de 

imzalanmıştır. 

İran makamlarınca iletilen “2021-2014 Yıllarına ait Kültür, Eğitim, Bilim, Turizm, Gençlik ve Spor 

Değişim Programı” ve “Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Yatırım Ortak Çalışma 

Grubu Teşkil Edilmesi Hakkında Mutabakat Zaptı" taslak metnine ilişkin Bakanlığımız görüşleri 

hazırlanarak Dışişleri Bakanlığına iletilmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi 

Hükümeti, Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti, Çin Halk Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti 

ve Zimbabve Hükümeti ile imzalanması planlanan anlaşma ve mutabakat taslakları ile ilgili süreçler 

takip edilmiştir. 
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Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğümüzce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 

kamu diplomasisi çalışmaları kapsamında eşgüdüm faaliyetleri gerçekleştirilen Bilim Diplomasisi, Çevre 

ve İklim Değişikliği Diplomasisi, Dijital Diplomasi, Ekonomi ve Ticari Diplomasi, Savunma ve Güvenlik 

Diplomasisi ve Sağlık Diplomasisi Komitelerine katılım sağlanmıştır. Anılan Komitelerin toplantılarına 

dair hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmiş ve her Komite tarafından hazırlanacak olan strateji belgelerine 

ilişkin görüşler iletilmiştir.  

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından oluşturulan Proje Takip Sistemine Bakanlığımız ile bağlı 

ve ilgili kuruluşlarımızın kamu diplomasisi faaliyetlerine ilişkin bilgi girişleri Genel Müdürlüğümüzce 

yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan strateji belgeleri ilgili Genel 

Müdürlüklere gönderilmiştir. Komitelerin hazırladığı dokümanlar birleştirilerek oluşturulan Ulusal 

Kamu Diplomasisi Stratejisi ve Eylem Planı lansman toplantısına katılım sağlanmıştır. 

Protokol, Organizasyon ve Çeviri Faaliyetleri 

2021 yılı içerisinde Bakanlık /Genel Müdürlük makamına gelen yerli/yabancı konukların resmi toplantı 

ve ziyaret programları çerçevesinde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanması gibi çalışmalar, 

organizasyon faaliyetleri yürütülmüştür.  

Genel Müdürlüğümüz ile Bakanlık Makamının çeviri hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 

koordine edilmiş ve yürütülmüştür. 

AB-Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)- Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı Kapsamında 

Yürütülen Faaliyetler 

2014-2020 programlama dönemini kapsayan “Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı”nın 

(RYSOP) 2014-2020 yılları için toplam bütçesi yaklaşık 260,1 milyon Avrodur. 

2021 yılsonu itibarıyla Rekabetçilik ve Yenilikçilik Operasyonel Programında desteklenen projeler için, 

12,9 milyon Avrosu ulusal katkı ve 78,2 milyon Avrosu AB katkısı olmak üzere toplam 91,1 milyon Avro 

ödeme yapılmıştır. 

IPA II Dönemi için ise 9. ve 10. Sektörel İzleme Komitesi Toplantıları çevrimiçi olarak düzenlenmiştir. 

Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı’nın uygulanmasına ilişkin faaliyetler hakkında 

bilgilendirme yapılmıştır.   

2014-2020 bütçe dönemini kapsayan “Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı” da (RYOP) 

2014 yılı Aralık ayında AB Komisyonu tarafından kabul edilmiştir.  

2021 sonu itibarıyla operasyonel program kapsamında desteklenmesi planlanan tüm projelerin Proje 

Tanımlama Dokümanları onaylanmıştır. 

Proje Faaliyetleri  

IPA II döneminde, 2. çağrıdan gelen projelerle birlikte proje portföyümüzde 39 projenin olgunlaştırma 

faaliyetleri yürütülmüştür. Ayrıca, doğrudan müzakere usulü ile Genel Müdürlüğümüze sunulan 4 proje 

ile birlikte proje portföyümüz 43 projeye ulaşmıştır. Ancak, “Elektrikli, Otonom ve Bağlantılı Araç 

Teknolojileri ve Hizmetleri İnovasyon Merkezi” projesi Nihai Faydalanıcının ilgili projeyi 

sahiplenmemesi hasebiyle program kapsamından çıkarılmıştır. Böylelikle toplam proje sayımız 2021 yılı 

itibarıyla 42’dir. 
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2021 yılı içerisinde, Proje Tanımlama Dokümanlarının nihai hale getirilmesi, İhale Dosyası hazırlıklarının 

geliştirilmesi ve Proje Uygulama Süreçlerinin takip edilmesi amacıyla Faydalanıcı Kurumlar ve AB 

Türkiye Delegasyonu temsilcileri ile toplantılar yapılmış ve saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Proje 

bileşenlerinden mal alımı ve inşaat uyumunu gözetebilmek adına oluşturulan Tasarım İnceleme Ekibi 

ile beraber Faydalanıcı Kurumlara ziyaretler, uygulama aşamasındaki projeler içinse aylık saha 

ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.  

Diğer taraftan, tedarik bileşeninin teknik şartnamelerinin ve piyasa araştırmalarının ayrı bir ekiple 

yapılarak ihale dosyası hazırlıklarının hızlandırılması sağlanmıştır. 

IPA II projelerinden 18 bileşen için ihale dosyası hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir. 2021 yılında 2 

Müşavirlik, 1 İnşaat, 7 Teknik Destek, 1 Doğrudan Hibe ve lot bazında 30 Mal Alımı olmak üzere toplam 

41 sözleşme imzalanmıştır.  

33 tane Mal Alımı sözleşmesinde uygulama aşamaları tamamlanarak Geçici Kabul işlemleri 

gerçekleştirilmiştir 

B.1.10. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri 

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında yürütülen çalışmalara aşağıda yer 

verilmiştir. 

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Bakanlığımızı ilgilendiren tüm dava ve icra işlerini takip etmenin 

yanında, Bakanlığımız ve diğer Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen Kanun, 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Yönetmelik ve Tebliğ taslakları hazırlama çalışmalarına Mevzuat 

Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre katılım sağlamış ve bu kurumlarca 

hazırlanan ve Bakanlığımız görüşüne sunulan mevzuat taslakları hakkında görüş oluşturmuştur.  

Buna ek olarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bakanlığımızın hizmet verdiği toplum kesimlerinin 

sorunlarının çözülmesine ve Bakanlıkla olan ilişkilerinin hukukun üstünlüğü prensibi içerisinde 

yürütülmesine olanak sağlayan görüşler oluşturmuş ve Bakanlık Makamının ihtiyaç duyduğu hukuki 

konularda danışmanlık görevini yerine getirmiştir. 

2021 Yılı İçerisinde Bakanlık İçi Hizmet Birimleri ve Bakanlık Bağlı ve İlgili Kuruluşlarınca Hazırlanan 
Mevzuat Taslaklarına İlişkin Görüş Oluşturma Faaliyetleri 

Bakanlığımız görev alanına giren konularla ilgili, birimlerden gelen mevzuat taslaklarına ilişkin olarak 
01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında; 

Bakanlık Hizmet Birimlerinden gelen mevzuat taslaklarına ilişkin olarak toplam 210 adet görüş 
oluşturulmuştur. 

Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarınca hazırlanan mevzuat taslaklarına ilişkin olarak da toplam 38 adet 
görüş oluşturulmuş ve Cumhurbaşkanlığına sevki sağlanmıştır. 

Bu bağlamda Bakanlık hizmet birimlerinden gelen ve bağlı ve ilgili kuruluşlarınca hazırlanan mevzuat 
taslaklarına ilişkin olarak toplam 248 adet görüş bildirilmiştir. 

Bakanlık Dışından Gelen Mevzuat Taslaklarına İlişkin Görüş Oluşturma Faaliyetleri  

Genel Müdürlüğümüz Cumhurbaşkanlığı ve diğer Bakanlıklar ve Kurumlardan gelen mevzuat 
taslaklarına ilişkin olarak toplam 131 adet düzenleyici işlem hakkında görüş oluşturmuştur. Ayrıca 2021 
yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından Bakanlık birimlerine uygulamaya ilişkin olarak toplam 125 
görüş verilmiştir. Bakanlık Makamına ise çeşitli konularda bilgi notu hazırlanmış ve sunulmuştur. 
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Bakanlığımız Muhakemat İşlemleri 

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel 

Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 

çerçevesinde Bakanlığımızın taraf olduğu dava ve icra takiplerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmektedir. 

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bakanlığımız aleyhine açılan davaların ve Bakanlığımız tarafından 

açılan davaların yargı mercilerinde her düzeyde takibini yapmakta ve sonuçlanmasını sağlamaktadır. 

Konuları itibarıyla davalar; kamu yararı kararı ve kamulaştırma işlemlerinin iptali, imar planlarının iptali, 

acele kamulaştırma işleminden kaynaklanan davalar, personel rejimine ilişkin atama işlemlerinin iptali, 

disiplin cezasına ilişkin işlemlerin iptali, görevden alma işlemlerinin iptali ve tazminat, sınav sonuçlarına 

ilişkin itirazlar, lojmandan tahliyeye ilişkin işlemlerin iptali, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme 

Komisyonunun kararlarına karşı açılan davalar, ölçü ve ölçü aletlerine ilişkin uygunluk belgelerinin iptali 

ile bu sebepten kaynaklanan zararların tazmini istemiyle açılan tam yargı davaları, ürün toplatma 

kararlarına karşı açılan davalar, Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi talebinin reddine ilişkin işlemin iptali 

gibi idari yargı alanına giren uyuşmazlıklar ile kazanılan ve kaybedilen davalarla ilgili icra takipleri, 

Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünce uygulanan idari para cezalarına ilişkin 

itirazların takibi, Teknoloji Geliştirme Bölgelerine ilişkin kamulaştırmasız el atma davaları, kamulaştırma 

bedelinin tespitine ilişkin Bakanlığımızca açılan davalar gibi adli yargının görev alanına giren 

uyuşmazlıklardır. Bundan başka dava konuları; Bakanlığımız bağlı ve ilgili kuruluşlarının mevzuatları ve 

burada sayılamayan geniş bir alanı kapsamaktadır. 

Bu kapsamda, 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında ve yıl içinde yapılan arşiv çalışması 

neticesinde 116 adet yeni olmak üzere toplam 1.056 idari dava, 85 adet yeni olmak üzere toplam 428 

adli dava ve Bakanlığımız mevzuatına ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı aleyhine Anayasa Mahkemesinde 

açılan 12 iptal davası takip edilmiştir. Halen toplamda 1.496 adet dava dosyası derdesttir.  

Toplantı / Seminer 

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce; 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında gerek TBMM’de 

gerek Cumhurbaşkanlığında gerek diğer Bakanlıklarda gerekse Bakanlığımızda mevzuat çalışmaları ve 

diğer konularla ilgili olarak birçok toplantıya iştirak edilmiştir. 

Eğitim  

Küresel salgın nedeniyle yüz yüze eğitimler yapılamadığından Genel Müdürlüğümüzce yıl boyunca 
gerek Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen gerekse diğer Bakanlık ve Kurumlarca gerçekleştirilen 
mevzuat çalışmaları ve diğer konularla ilgili olarak yapılan eğitim ve seminerlere video konferans 
yöntemiyle iştirak edilmiştir. Bu doğrultuda, Ekim 2021 itibarıyla Bakanlığımız PGD Eğitimleri 
kapsamında;  

-Anayasa Hukuku 

-İdare Hukuku 

-Kabahatler Hukuku 

-Ceza Hukuku, 

eğitimleri çevrimiçi platformlardan Merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı personeline verilmiştir. 

 



 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu 

 
 

159 

B.1.11. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri 

Bakanlığımız istihdam politikası, üst politika belgeleri dâhilinde hazırlanan 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, İl Müdürlükleri ve yurtdışı teşkilatının görüş ve talepleri 

doğrultusunda analiz edilmektedir.  

Bakanlığımıza verilen açıktan ve naklen atama kontenjanına ek olarak, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, “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 

personel alımı gerçekleştirilmektedir.  

Bu çerçevede, Bakanlığımıza tahsis edilen açıktan ve naklen atama kontenjanı dâhilinde faaliyetler yıl 

boyunca yürütülmüş, Bakanlık personelinin nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemleri yerine 

getirilmiştir. 

Bakanlık personelinin kadro, tayin, terfi, disiplin, sendika, ek görevler, kişisel bilgiler, öğrenim durumu 

vb her türlü özlük bilgilerinin takibi özlük programı ile evrak işlemleri ise EBYS programı aracılığıyla 

yapılmıştır. Personelin atama, nakil, terfi, istifa, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerinin yanı sıra 

Bakanlığın hizmet içi eğitim planları hazırlanarak, genel evrak ve arşiv hizmetleri yürütülmüştür. 

Tüm harcamalar ve taşınır mal işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu Bilişim Sistemi (KBS, MYS, 

TKYS) üzerinden, bütçe uygulamaları Hazine ve Maliye Bakanlığının e-Bütçe sistemi üzerinden, 

emeklilikle ilgili işlemler ise Sosyal Güvenlik Kurumunun e-SGK portalı kamu uygulamaları üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma 

işleri yürütülmüştür. Temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, bakım-onarım hizmetleri yerine 

getirilmiştir. 

Bakanlığın Merkez birimleri, taşra teşkilatı ve bağlı, ilgili ve koordineli kuruluşları ile yurtdışı teşkilatı 

arasında koordinasyonu sağlanmıştır.  

Bakanlık tarafından hazırlanan yıllık plan ve programlar kapsamında taşra teşkilatı tarafından yerine 

getirilmesi gereken faaliyetlerin takibi yapılmıştır.  

Taşra teşkilatının görev ve faaliyetlerine ilişkin veriler raporlanmış ve ilgili hizmet birimlerince 

değerlendirilmesini sağlamak, taşra teşkilatının bütçesi ile ilgili iş ve işlemleri hakkında ilgili hizmet 

birimleri ile koordineli çalışmak görevleri yerine getirilmiştir. 

Bakanlık Ek hizmet binası için 2015 yılında deprem analizi çalışması yapılmıştır. 

Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi ile ilgili iş ve işlemler koordine edilerek yürütülmüştür.  

Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemler gerçekleştirilmiştir. 
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Bakanlık Hizmet Binalarında Engelli Erişilebilirlik Çalışmaları 

Bakanlık Merkez yerleşkesinde görme engelliler için bina dışında bulunan yaya yolundan personel 

girişine kadar ve bina içerisinde kabartmalı yer döşeme plaklarıyla erişim kolaylığı sağlanmıştır.  

Bakanlık kampüs içerisinde kaymaz zemin oluşturmak için beton küp taşı döşeme işi yapılmıştır. 

Asansörlerde görme ve işitme engelliler için sesli ve kabartmalı (Braille alfabesi) uyarı-bilgi sistemi 

kurulmuştur. Merkez hizmet binasında erişilebilirlik kriterlerine ve yürürlükteki Yönetmeliklere uygun 

olarak kaymaz malzeme kaplamalı engelli rampaları ve her katta engelli tuvaleti bulunmaktadır. 

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen; kadro, atama ve 

özlük işlemleri, mevzuat ve hukuk işlemleri ile disiplin işlemlerine ilişkin yürütülen faaliyet bilgilerine 

izleyen tablolarda yer verilmiştir. 

Tablo 29: Yıl İçerisinde Gerçekleştirilen Kadro ve Atama İşlemleri 
 

Faaliyetler  Sayısı 

Kurum içi naklen atama işlemi (Birim, unvan, derece değişikliği, vekaleten atama 
vb.)  

400 

Kurum dışı naklen atama işlemi  40 

A grubu kadrolara atama işlemi (KPSS) 1 

B grubu kadrolara atama işlemi (KPSS) 1 

Özelleştirme nedeniyle atama işlemi 109 

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atama işlemi 8 

Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında atama işlemi 6 

EKPSS kapsamında atama işlemi 13 

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla yapılan atama işlemi (Merkez ve taşra teşkilatı) 35 

Muvafakat talep etme/verme işlemi 19 

Kadro İptal-İhdas İşlemi 2 

Tayin taleplerine verilen cevap yazıları ile muhtelif yazışmalar 1.743 

Soru Önergeleri 14 

CİMER cevapları 207 
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Tablo 30: Özlük İşlemleri ile İlgili Faaliyetler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Faaliyet Türleri Faaliyet Sayısı 

Bakanlığımız Merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmakta iken 

isteği üzerine veya yaş haddinden emekliye sevk edilen personel ve 

gerçekleştirilen işlem sayısı   

102 

Bakanlığımız Merkez teşkilatında görev yapan personelin taleplerine 

istinaden gerçekleştirilen pasaport işlemi sayısı 

Hususi (yeşil)       114 

Hizmet (gri)             8 

Emekli                    54 

Toplam                 176 

Mal beyanında bulunan Bakanlık personeli hakkında gerçekleştirilen işlem 

sayısı 

 

554 

SGK tarafından hazırlanan Hizmet Takip Programı (HİTAP) kapsamında 

bilgileri güncellenen personel sayısı 
950 

Bakanlığımız Merkez ve taşra teşkilatı emrinde görev yapan personel için 

ilgililerin talebine istinaden hazırlanan hizmet belgesi ve çalışma belgesi 

sayısı 

 

58 

Bakanlığımız açıktan veya diğer kurumlardan naklen atanan personel için 

hazırlanan özlük dosyası ve ps.sanayi.net.gov.tr de yer alan özlük veri 

tabanına yapılan kayıt sayısı  

 

130 

 

Emeklilik, nakil, istifa, vefat vb. nedenlerle Bakanlığımızdaki görevinden 

ayrılan personelin özlük dosyalarının gayrı faale geçirilmesi işlemleri  
155 

Bakanlığımız Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin, eğitim, 

unvan, askerlik, okul, adres, iletişim bilgileri, yabancı dil bilgisi, başarı 

belgesi, fotoğraf vb. özlük bilgilerine ilişkin ps.sanayi.net.gov.tr de yer alan 

özlük veri tabanına yapılan kayıt sayısı veya güncellenme sayısı 

1.113 

Genel Müdürlük personelinin yıllık, hastalık, mazeret veya aylıksız izin 

taleplerine ilişkin olarak gerçekleştirilen işlem sayısı  
457 
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Tablo 31: Mevzuat ve Hukuk İşlemlerine İlişkin Faaliyetleri 
 

Yürürlüğe Konulan Mevzuat Açıklamalar 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personeli 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Yönetmeliği 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personeli Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 06.01.2021 
tarihli ve 31356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe konulmuştur. 

Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik Taslağı 

Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı 05.02.2021 tarihli ve 
31386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
konulmuştur. 

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Birim Yönergesi 

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Birim Yönergesi 
26.10.2021 tarihli ve 3008052 sayılı Onayla yürürlüğe 
girmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji Müşavirleri ile Sanayi 
ve Teknoloji Ataşelerinin Bakanlığımız 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğüne Bağlanmasına İlişkin 
Genelge 

Bakanlığımız yurtdışı teşkilatı birimlerine atanan Sanayi 
ve Teknoloji Müşavirleri ile Sanayi ve Teknoloji Ataşeleri 
26.10.2021 tarihli ve 3005693 sayılı Genelge ile 
Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğüne bağlanmıştır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Disiplin 
Amirleri Yönetmeliği 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 
28.12.2021 tarihli ve 31703 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra 
Teşkilatı Yönetmeliği 

Bakanlık Makamının 20.09.2021 tarihli ve 2814179 sayılı 
Onayı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra Teşkilatı 
Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner 
Sermaye Yönetmeliği 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği 
03.09.2021 tarihli ve 31587 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 
Tablo 32: Disiplin İşlemleri ile İlgili Yürütülen Faaliyetler 
 

Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı personeline verilen disiplin cezası sayısı 22 

Verilen disiplin cezaları ve yazılı uyarı ile ilgili olarak ilgililerin özlük dosyalarına 
konulmak üzere açılan dosya ve yapılan kayıt sayısı  

41 

Bakanlık Disiplin Kurulunda görüşülen ve işlemleri yürütülen dosya sayısı 1 

Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülen ve işlemleri yürütülen dosya sayısı 3 

İşçi Disiplin Kurulunda görüşülen ve işlemleri yürütülen dosya sayısı 2 

İşçi statüsünde görev yapan personel hakkında açılan soruşturma ve işlemleri 
yürütülen dosya sayısı 

5 

Diğer kurum veya birimlerce yürütülen idari veya disiplin soruşturmaları kapsamında 
istenilen bilgi ve belgelere ilişkin olarak hazırlanan cevap sayısı 

32 

Diğer birimler tarafından istenilen disiplin durumuna bakılan personel sayısı 1.327 

Disiplin işleri ile ilgili diğer yazışmalar 9 
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Eğitim Faaliyetleri 

Merkez teşkilatı birimleri görev alanları ile ilgili eğitimleri, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ise 

genel mevzuat ve kişisel gelişime yönelik eğitimleri düzenlemektedir.  

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen eğitim programlarında; personelin 

bireysel gelişimlerinin yanı sıra kurumsal yapımızın da geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Merkez ve taşra teşkilatından 2022 yılı için toplanan hizmet içi eğitim talepleri ile 2021 yılında yapılan 

eğitimlere ilişkin istatistiki bilgiler, Eğitim Kuruluna sunulmuştur. 

Bakanlığımız Eğitim Kurulu Toplantısı 21.12.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında Yönetim 

Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen 18 adet eğitim programına Merkez ve taşra 

teşkilatından 2.777 personel katılmıştır. Eğitim kalitesinin artırılabilmesi amacıyla katılımcılara eğitim 

sonrasında sınav ve/veya anket uygulanarak sertifika verilmiştir. 

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen eğitim programlarında,  

 Katılımcılara eğitim sonrasında sınav ve anket uygulanmıştır. 

 Bakanlığımız üst düzey yöneticileri eğitimlere katılarak eğitim konusunda ve Bakanlığımız iş ve 
işlemleri ile ilgili katılımcılarla bilgi alışverişinde bulunmuştur.  

 Eğitimler ile personelin bireysel gelişimlerinin yanı sıra kurumsal yapımızın da geliştirilmesi 
sağlanmıştır. 

 

Tez İşlemleri 

2021 yılı içerisinde Tez Jürisine sözlü savunma yapan 26 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısının tezleri 

tez jürisi tarafından kabul edilmiştir. 18 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı ise Uzmanlık Tezi Süreç 

Raporlarına ilişkin sunumlarını tez jürisine yapmıştır. 

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilen Personel İşlemleri 

Bakanlığımıza 2021 yılı için yurt dışı eğitim kontenjanı tahsis edilmemiştir.  

Staj İşlemleri 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından başlatılan Staj Seferberliği Programı 

kapsamında 105, doğrudan başvuru kapsamında ise 36 olmak üzere toplam 141 üniversite öğrencisinin 

staj işlemleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce takip edilmiştir. 
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Tablo 33: 2021 Yılında Düzenlenen Eğitim Programları 

 

Konu Tarih Süre Yeri Unvanı Sayısı Birimi 

Aday Memur Temel 
Eğitimi 

01-12 
Mart 

10 Gün 
Çevrimiçi 
Platformlar 

Tüm Unvanlar 100 
Merkez 
Teşkilatı, İl 
Müdürlükleri 

Aday Memur Hazırlayıcı 
Eğitimi 

29 Mart- 
02 Nisan 

5 Gün 
Çevrimiçi 
Platformlar 

Tüm Unvanlar 100 
Merkez 
Teşkilatı, İl 
Müdürlükleri 

Veri Analizi ve Raporlama 
Eğitimi 

Nisan 2. 
Hafta 

3 Gün 
Çevrimiçi 
Platformlar 

Sanayi ve Teknoloji 
Uzmanı, Mühendis 

200 
Merkez 
Teşkilatı, İl 
Müdürlükleri 

KÜSİ Çalışmaları ve İl 
Çalışma Planı İzleme 
Değerlendirme Usul Ve 
Esasları 

Mayıs 
4.Hafta 

1 Gün 
Çevrimiçi 
Platformlar 

İlgili Şube Personeli 250 İl Müdürlükleri 

Etik İlkeler Eğitimi 
Mayıs 

4.Hafta 
3 Saat 

Ankara / 
Çevrimiçi 
Platformlar 

Tüm Unvanlar 100 Merkez Teşkilatı 

Etik İlkeler Eğitimi 
Mayıs 

4.Hafta 
3 Saat 

Çevrimiçi 
Platformlar 

Tüm Unvanlar 100 İl Müdürlükleri 

657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanunu 

Haziran 
2. Hafta 

1 Gün 
Çevrimiçi 
Platformlar 

Tüm Unvanlar 200 
Merkez 
Teşkilatı, İl 
Müdürlükleri 

Atış Eğitimi (Yenileme) 
Haziran 
3. Hafta 

8 Gün Ankara 
Koruma ve Güvenlik 

Görevlisi 
3 Merkez Teşkilatı 

Stata Eğitimi 
Eylül 3. 

ve 4. 
Hafta 

10 Gün 
Çevrimiçi 
Platformlar 

Sanayi ve Teknoloji 
Uzmanı, Sanayi ve 
Teknoloji Uzman 

Yardımcısı, Mühendis 

30 Merkez Teşkilatı 

KOSGEB Destekleri 
Eylül 4. 
Hafta 

1 Gün 
Çevrimiçi 
Platformlar 

İlgili Şube Personeli 250 İl Müdürlükleri 

TÜBİTAK Destekleri 
Eylül 4. 
Hafta 

1 Gün 
Çevrimiçi 
Platformlar 

İlgili Şube Personeli 250 İl Müdürlükleri 

Resmi Yazışma Kuralları 
Eğitimi 

Ekim 2. 
Hafta 

1 Gün 
Çevrimiçi 
Platformlar 

Tüm Unvanlar 200 Merkez Teşkilatı 

Resmi Yazışma Kuralları 
Eğitimi 

Ekim 2. 
Hafta 

1 Gün 
Çevrimiçi 
Platformlar 

Tüm Unvanlar 200 İl Müdürlükleri 

Standart Dosya Planı ve 
Arşiv Yönetimi 

Ekim 4. 
Hafta 

1 Gün 
Çevrimiçi 
Platformlar 

Tüm Unvanlar 200 Merkez Teşkilatı 

Standart Dosya Planı ve 
Arşiv Yönetimi 

Ekim 4. 
Hafta 

1 Gün 
Çevrimiçi 
Platformlar 

Tüm Unvanlar 200 İl Müdürlükleri 

Sivil Savunma Eğitimi 
Kasım 1. 

Hafta 
5 Gün Ankara Tüm Unvanlar 300 Merkez Teşkilatı 

Atış Eğitimi 
Kasım 3. 

Hafta 
2 Gün Ankara 

Koruma ve Güvenlik 
Görevlisi 

44 Merkez Teşkilatı 

Araştırma Yöntemleri ve 
Tez Yazım Teknikleri 
Eğitimi 

Aralık 2. 
Hafta 

5 Gün 
Ankara / 
Çevrimiçi 
Platformlar 

Sanayi ve Teknoloji 
Uzman Yardımcısı 

50 Merkez Teşkilatı 
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Tablo 34: 2021 Yılında Yapılan Sınavlar 
 

 
 
B.1.12. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Faaliyetleri 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, müfettiş nitelik ve yetkilerine sahip bir Başkan, başmüfettişler, 

müfettişler ve müfettiş yardımcıları ile büro personelinden oluşan, doğrudan Bakana bağlı rehberlik ve 

denetim birimidir. 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri; 1 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları, 

Denetim İlke ve Standartları ile Hizmet İçi Eğitim Yönergeleri, denetim rehberlerinde ve ilgili diğer 

mevzuatta ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. 

Buna göre; Başkanlığın görev ve yetkileri özetle; Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının, Bakanlık 

bağlı ve ilgili kuruluşların ile koordine edilen kuruluşlarının, 

Ayrıca özel kanunlarla verilen görevler gereği; organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji 

geliştirme bölgeleri, ar-ge ve tasarım merkezleri, TMMOB’a bağlı odalardan Bilgisayar, Fizik, Tekstil ve 

Kimya Mühendisleri Odası, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında bulunan 

irtibat bürolarının, 

Her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinin yapılması ve 

rehberlik faaliyetinde bulunulmasıdır. Bakanlığımız müfettişleri, inceleme, ön inceleme ve soruşturma 

yapmakla da görevli ve yetkilidir. 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız Amaç ve Hedefleri 

Amaç 

Bakanlığın kurumsal yapısı ile stratejik yönetim ve uygulama kapasitesini güçlendirmek, uluslararası 

düzeyde işbirliği kapasitesini geliştirmek. 

 

Sınav Türü Sınav Sayısı 

Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yeterlilik Sınavı 2 

Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı 1 

4/D Sürekli İşçi Kadrosuna Geçme Sınavı 1 

4/B Sözleşmeli Personel Alımı 1 

Temel Eğitim Sınavı 1 

Hazırlayıcı Eğitim Sınavı 1 

Unvan Değişikliği Sınavı 1 

Toplam 8 
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Hedef 

Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin niteliği ve etkinliği artırılarak, Bakanlığın kuruluş amacına uygun, 

hesap verebilir ve şeffaf olarak yönetilmesine katkı sağlamak. 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına İlişkin Bilgiler 

Başkanlığımız “Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 2151 Cad. No:154/A Çankaya/ANKARA” 

adresindeki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı eski hizmet binasının 9 ve 10’ uncu katları ile İstanbul ve İzmir 

Çalışma Merkezlerinde hizmet vermektedir. 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının teşkilat yapısı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Başkan Yardımcıları, 

başmüfettişler, müfettişler, müfettiş yardımcıları, Rapor Değerlendirme Komisyonu, Eğitim Komisyonu 

ve şube müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başmüfettiş unvanına sahip bir Başkan ile 

Bakan adına görev yapan 26 başmüfettiş, 33 müfettiş, 8 müfettiş yardımcısı olmak üzere toplam 68 

Bakanlık müfettişi ile Başkanlığın idari ve mali işlerini yürüten 3 şube müdürü, 11 idari personel ve 3 

destek personelinden oluşmaktadır. Müfettişlerin 59’u Ankara’da, 3’ü İstanbul, 6’sı ise İzmir Çalışma 

Merkezlerinde görev yapmaktadır. 2021 yılı içerisinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından 1 personel 

emeklilik, 1 personel memuriyetten çekilme bir personel ise başka bir kuruma geçici görevlendirilme 

sebebiyle ayrılmıştır. 

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetimi; 1 Başkan, 3 başkan yardımcısı, grup başkanları (İstanbul ve 

İzmir olmak üzere) ile 3 şube müdüründen oluşmakta olup faaliyetlerin amaçlara, belirlenmiş 

politikalara ve mevzuata uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve 

kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali ve yönetim 

bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere oluşturulan organizasyon, yöntem, 

süreç ile iç kontrolden oluşan mali ve diğer kontroller bütününü kapsamaktadır. 

Bakanlıklar, Yargı Kuruluşları ve Diğer Kurumlar ile Yapılan Ortak Çalışmalar 

Başkanlığımızca 2021 yılı içerisinde; mahkeme, savcılıklar ve kamu kurumlarınca yapılması talep edilen 

denetim çalışmaları gerçekleştirilmiş ve sonuçlarından ilgili kurum ve kuruluşlar ile yargı mercilerine 

bilgi verilmiştir. 

Komisyon Çalışmaları 

Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan; Yüksek Disiplin ve Disiplin Kurullarında, İç Kontrol İzleme ve 

Yönlendirme Kurulunda, Stratejik Planlama Kurulunda, Yurt Dışı Eğitim Kontenjanı Tahsis 

Komisyonunda, Bakanlık Personeli Eğitim Kurulunda, OSB ve AR-GE mevzuat düzenleme konularında, 

Bakanlık Merkez OHAL Komisyonunda, diğer kamu kuruluşları ile muhtelif komisyon çalışmalarında 

Başkanımız ve Bakanlığımız müfettişleri görev almışlardır. 

Denetim Çalışmaları 

2021 yılında da denetim alanımızdaki kurum, kuruluş ve birimlerde rehberlik ve denetim faaliyetleri 

icra edilmiştir.  
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2021 yılı içerisinde; 37 İnceleme Raporu, 10 Soruşturma Raporu, 50 Teftiş Raporu, 1 Suç Duyurusu 

Raporu, 1 Ön İnceleme Raporu, 75 Cevaplı Teftiş Raporu, 41 Değerlendirme Raporu, 5 Genel Durum 

Raporu,1 Müfettiş Yardımcıları Eğitim Raporu olmak üzere toplam 221 Rapor düzenlenmiştir.  

2021 yılı içerisinde düzenlenen 220 Raporun (Müfettiş Yardımcıları Eğitim Raporu hariç), 9’u Bakanlık 

Merkez Birimleri, 50’si Taşra Teşkilatı, 29’u Bağlı ve İlgili Kuruluşlar, 51’i OSB’ler, 34’ü Ar-Ge Merkezleri, 

9’u TGB’ler, 1’i Mühendis Odaları, 23’ü Kalkınma Ajansları, 3’ü Tasarım Merkezleri, 6’sı Bölge Kalkınma 

İdareleri, 5’i İrtibat Büroları ile ilgili olarak düzenlenmiştir. 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca, Bakanlığımız teşkilatı ile Bakanlığımız denetim alanında yer alan 

kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda Bakanlık politikalarına yön vermek ve rehberlik edilmesi amacıyla 

2021 yılında 230 görüş oluşturulmuştur. 

Mevzuat Hazırlama, Görüş Oluşturma ve Bildirme Faaliyetleri 

İlgili kurum ve kuruluşlardan gelen talep üzerine, görüş oluşturularak ilgili birimlere intikal ettirilmiştir. 

Kurum ve Kuruluşlardan intikal eden tasarı, taslak, protokol, rapor, usul ve esaslar ile Başkanlığımıza 

intikal eden ihbar, şikâyetler ve yapılan denetimler sonucunda düzenlenen raporlar üzerine 

müfettişlerimizden görüşleri talep edilmiş, bu çerçevede Bakanlığımız müfettişleri tarafından görüşler 

oluşturulmuştur. 

B.1.13. Strateji Geliştirme Başkanlığı Faaliyetleri 

Strateji Geliştirme Başkanlığının görevleri; 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci 

maddeleri ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 

düzenlenmiştir.  

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 2021 yılında yürütülen çalışmalara aşağıda yer verilmiştir.  

On Birinci Kalkınma Planı Kurumsal Sorumluluklar Tablosunda, Bakanlığımız sorumluluğunda yer alan 

politika tedbirlerine yönelik ihtiyaç duyulan koordinasyon faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.  

Orta Vadeli Program (2022-2024) hazırlık çalışmalarında, Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın 

görev ve sorumluluk alanına giren konularla ilgili olarak temel amaç ve politika önerilerimiz 

oluşturulmuştur.   

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı hazırlık çalışmaları, Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili 

kuruluşlarımız nezdinde yürütülmüş ve koordine edilmiştir. İhtiyaç duyulan raporlamalar 

Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme ve Değerlendirme Sistemi (CPPİDS) üzerinden yapılarak Strateji 

ve Bütçe Başkanlığına iletilmiştir. 

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın 

sorumlu olduğu eylem maddelerine ilişkin izleme ve raporlama faaliyetleri CPPİDS üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. 

180 Gün İcraat Programlarında yer alan eylemlerin fiziksel ve bütçe gerçekleşmelerine ilişkin ilerleme 

durumları raporlanmıştır. I. 100 Gün İcraat Programı (1.8-9.11.2018), II. 100 Gün İcraat Programı 

(12.11.2018-16.2.2019), 133 Gün İcraat Programı (17.2-30.6.2019), I. 180 Gün İcraat Programı (1.7-

31.12.2019), II. 180 Gün İcraat Programı (1.1-30.6.2020), III. 180 Gün İcraat Programı (1.7-31.12.2020), 

IV. 180 Gün İcraat Programı (1.1-30.6.2021) ve V. 180 Gün İcraat Programında (1.7-31.12.2021) yer 

alan Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın eylemleri izlenmiş ve Cumhurbaşkanlığı izleme 
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sistemine işlenmiştir. Ayrıca VI. 180 Gün İcraat Programında (1.1-30.6.2022) yer alması öngörülen 

eylemlerimiz Cumhurbaşkanlığına bildirilmiş ve söz konusu Sisteme işlenmiştir. 

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Yılı Faaliyet Raporu” hazırlanmış ve Bakanlığımız İnternet 

sayfasında yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. 

Başkanlığımız 2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. 

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu” hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. 

2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları, Bakanlığımız 2020 Yılı Faaliyet Raporunun ilgili bölüm 

başlığı altında yer almıştır.  

Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda 

(Sürüm 3.1) yer alan izleme ve değerlendirme sürecine uygun olarak, Kurumsal Stratejik Plan (2020-

2024) izleme ve değerlendirme faaliyetleri Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yürütülmüştür. Bu 

çerçevede, 2021 Yılı Faaliyet Raporunda “Stratejik Planın Değerlendirilmesi” başlığı altında yer alan 

değerlendirme tabloları hazırlanmıştır.  

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen “Ekonomi Reformları Eylem Planı” 

kapsamında Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın sorumluluğunda yer alan eylemlerin 

projelendirilmesi ve takibine ilişkin izlenecek sürecin koordinasyon faaliyetleri yerine getirilmiştir. 

Diğer kurum ve kuruluşların sorumluluğunda yer alan strateji belgeleri ve eylem planlarının hazırlık ve 

izleme faaliyetlerine ilişkin merkez birimler ile bağlı ve ilgili kuruluşlar nezdinde ihtiyaç duyulan 

koordinasyon faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 

Bakanlığımız Merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının sanayi bölgeleri, KOBİ, girişimcilik, 

kümelenme ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) destekleri ile TGB’lere ilişkin istatistiki bilgiler üçer 

aylık dönemler halinde Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir. 

Yönetim Bilgi Sisteminin (YBS) geliştirilmesi görevi kapsamında, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile birlikte 

2021 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın 

bütçe bilgilerinin girileceği ekranlar tasarlanmıştır. Bakanlığımızda Yönetim Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünün kurularak taşra teşkilatımızla ilgili her türlü bilginin anılan Genel Müdürlükten talep 

edileceğinin belirtilmesini müteakiben YBS bünyesinde yer alan İl Bilgileri Modülü Yönetim Hizmetleri 

Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Bununla birlikte Bakanlığımız birimlerinin illerde gerçekleştirdikleri 

faaliyet bilgilerinin tutulacağı İl İcraatları Modülünün tasarlanması çalışmalarına başlanmıştır. Stratejik 

Plan İzleme ve Değerlendirme, İç Kontrol, İstatistiki Veri modüllerin geliştirilmesi çalışmalarına devam 

edilmiştir. 

Bakanlığımız 2020 Yılı Performans Programı Alt Programlar Bazında İzleme Raporu Makama 

sunulmuştur. 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik ve 2021-2023 Program 

Bütçe Rehberi gereğince 2021 Yılı Performans Programı Bakanlığımızın İnternet sayfasında 

yayımlanarak Ocak ayı içinde kamuoyuna duyurulmuştur. 

Bakanlığımız 2021 Yılı Performans Programı izleme çalışmaları kapsamında I., II. ve III. üç aylık alt 

programlar bazında izleme raporları hazırlanarak Makama sunulmuştur. 
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Bakanlığımız 2022 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. 2022 Yılı Performans 

Programı Tasarısı oluşturulmuştur. 

Bakanlığımız yeniden yapılanması sonrasında İmza Yetkileri Yönergesi hazırlanmıştır.  

Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kurumlarımızın önemli faaliyet ve projelerine ve 81 İlde gerçekleştirdikleri 

yatırımlara ve çalışmalara ilişkin veriler toplanarak raporlanmıştır. 

Kamuda Dijital Dönüşüm ve e-Devlet çalışmaları kapsamında veri paylaşım protokolü hazırlık 

çalışmalarının koordinasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yeni İmza Yetkileri Yönergesi yürürlüğe 

girmeden çalışmaları Başkanlığımız tarafından başlatılmış olan İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği ile protokoller 

imzalanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal 

Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve 

Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlar arasında (Ortak Protokol)  protokol hazırlık çalışmaları 

yürütülmüştür. 

On Birinci Kalkınma Planında yer alan Bakanlığımız sorumluluğundaki “Ulusal Sanayi Veri Master Planı 

hazırlanacaktır” eylemi kapsamında Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünün 

başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısına katılım sağlanmıştır. Bu çerçevede gerçekleştirilen ve 

veri paylaşımına yönelik yapılabilecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

Milli Teknoloji Hamlesinin ana bileşenleri arasında yer alan teknoloji girişimciliğinde, ülkemizdeki 

gelişim hızının artırılması ve teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesi için gerekli stratejilerin 

belirlenmesi amacıyla hazırlanan Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi taslak dokümanına görüş 

verilmiştir.  

Harcama birimlerince çok yıllı bütçe anlayışı doğrultusunda performans esaslı program bütçe 

uygulamasına göre hazırlanarak Başkanlığımıza gönderilen cari ve yatırım bütçe teklifleri; Orta Vadeli 

Program, Bütçe Çağrısı, Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama 

Rehberine göre incelenerek konsolide edilmiştir. Bakanlığımız cari ve yatırım bütçe teklifleri süresi 

içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir.  

Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 

Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan Bakanlığımız 2020 Yılı Kesin Hesabı ile 2020 Yılı İdare 

Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ve İdare Taşınır Mal Yönetim Hesap Cetveli İdare Taşınır 

Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli Mayıs ayı içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödenekler, harcama birimlerinden gelen teklifler 

doğrultusunda konsolide edilerek Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) hazırlanmıştır.  

Ayrıntılı Harcama Programına bağlanan ödeneklerden harcama birimlerince talep edilen revize 

işlemleri sonucu 25 adet revize işlemi gerçekleştirilmiştir.  

Harcama birimlerince talep edilen 523 ödenek aktarma işlemi sonuçlandırılmıştır.  

Harcama birimlerince gönderilen, 523 adet ödenek gönderme belgesi, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanununa, Ayrıntılı Harcama Programına, bütçe tertibine ve bütçe ödeneklerinin dağıtımına ilişkin 

mevzuat çerçevesinde incelenerek sonuçlandırılmıştır.  
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Harcama birimlerince daha önce ödenek gönderme belgesine bağlanan ancak daha sonra ödeneklerin 

serbest kalması için düzenlenen tenkis belgelerinden uygun görülen 135 adet tenkis belgesi icmalinin 

işlemleri sonuçlandırılmıştır. 

Başkanlığımızca, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Muhasebat 

Genel Müdürlüğünce hazırlanan Kişilerden Alacaklar konulu Genel Tebliğ (Sıra No:16) hükümleri 

doğrultusunda, merkez harcama birimlerinden bildirilen kamu zararı, fazla/ yersiz ödeme sonrası 

meydana gelen alacakların takibine yönelik dosya açılmakta olup tebliğ ve tahsilâta ilişkin işlemler 

Başkanlığımız tarafından yerine getirilmektedir.2021 yılında harcama birimleri tarafından tespit 

edilerek Başkanlığımıza bildirilen fazla ve yersiz ödeme nedeniyle 65 alacak takip dosyası açılmış 

234.081 TL kamu alacağı oluşmuştur. 2020 yılından devreden 27.336 TL anapara, 7.792 TL faiz ile 2021 

yılından 199.277 TL anapara, 3.475 TL faiz tutarı Merkez Muhasebe Birimince tahsil edilmiş; ilgili 

birimce, borçlunun talebine üzerine hazırlanan ödeme planı çerçevesinde, taksitlendirilen 2 adet 

dosyasının tahsilatı devam etmektedir. Borç işlemine yönelik adli/idari mahkemelerde açılmış olan 

dava sürecindeki 7 adet dosya Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce takip edilmektedir. 

Bakanlığımıza, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 6’ncı maddesi uyarınca, Mesleki 

Yeterlilik Kurumu Genel Kurul üyeliği görevi verilmiştir. Söz konusu Kanunun “Gelirler” başlıklı 26’ncı 

maddesi hükmü uyarınca 2020 yılı Genel Kurul üyelik aidatı olarak 15.000 TL ödeme yapılmıştır.    

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz ayı içerisinde Bakanlığımız İnternet 

sayfasında yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.  

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Tespitine İlişkin Yönetmelik gereği merkez ve taşra 

birimlerine ait takip eden üç aya ait nakit talepleri hazırlanarak her ayın yirmisine kadar elektronik 

ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin 

Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar uyarınca kamu idarelerince Sayıştay Başkanlığına verilmesi 

gereken defter, mali tablo, belge ve bilgiler Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. 

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri 

kapsamında genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin tüm mali tabloların üretilmesi ve merkezî 

yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali tabloların elektronik ortamda yayınlanması 

uygulaması kapsamında Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 539’uncu maddesinin birinci 

fıkrasında sayılan temel tablolar ile mizan cetveli Bakanlığımız İnternet sayfasında yayımlanmıştır.  

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümleri kapsamında Başkanlığımızca üretilen mali tablo seti 

(Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Öz kaynak Değişim Tablosu ve Bütçelenen ve 

Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosundan oluşan temel mali tablolar ile Önemli Muhasebe 

Politikaları ve Açıklayıcı Notlar Listesi) adil gösterimi ve ilgililiği, karşılaştırılabilirliği, doğrulanabilirliği 

ve anlaşılabilirliği arttırmak amacıyla,   standart bir format çerçevesinde sunulmayı sağlamak ve 

denetimini kolaylaştırmak maksadıyla hazırlanmış olup Bakanlığımız İnternet sayfasında 

yayımlanmıştır. 

Hazine Yardımları ve Yurtiçi Sermaye Transferleri ödemeleri kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) “05.02 Hazine Yardımları” ve “07.03 Yurtiçi Sermaye Transferleri” 

ekonomik kodlarından toplam 4.864.772.000 TL, Türkiye Bilimler Akademisi’ne (TÜBA) “05.02 Hazine 

Yardımları” ve “07.03 Yurtiçi Sermaye Transferleri” ekonomik kodlarından toplam 22.122.000 TL ve 
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na (KOSGEB) “05.02 

Hazine Yardımları” ve “07.01 Yurtiçi Sermaye Transferleri” ekonomik kodlarından toplam 

1.812.342.000 TL, Türkiye Uzay Ajansına “05.02 Hazine Yardımları” ve “07.03 Yurtiçi Sermaye 

Transferleri” ekonomik kodlarından toplam 31.571.000 TL ödeme yapılmıştır. 

Anayasa’nın 98’inci maddesi gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ’nün 99’uncu maddesi 

hükümleri dâhilinde; Sayın Bakanımıza yöneltilen yazılı soru önergelerinin cevaplanması için gerekli 

çalışmalar yürütülmüştür. 

Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında 2020 yılı Temmuz-Aralık 

dönemi ile 2021 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin olarak raporlanan gerçekleşme sonuçları Merkez 

birimleri ile İl Müdürlükleri tarafından Başkanlığımıza gönderilmiş ve konsolide edilmiştir. 

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunda değerlendirilen “Merkez Birimleri İzleme ve 

Değerlendirme Raporu” ile “Merkez Birimleri Toplulaştırılmış İzleme ve Değerlendirme Raporu” ve “İl 

Müdürlükleri Toplulaştırılmış İzleme ve Değerlendirme Raporu” Hazine ve Maliye Bakanlığına 

gönderilmiştir. 

Birimlerden alınan raporlar doğrultusunda Bakanlığımız 2020 yılı Konsolide Risk Raporu hazırlanarak 

26.01.2021 tarihinde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu’na sunulmuştur. 

Yönetim bilgi sisteminde görev tanımları, görev dağılım çizelgesi, fonksiyonel teşkilat şeması ve alt 

süreç tanım formları için Yönetim Bilgi Sistemi modül tasarımı tamamlanmış ve uygulamaya alınmıştır. 

Bakanlığımızın yenilenen teşkilat yapısına uygun olarak, birim yönergeleri, görev tanımları, iş akış 

şemaları ve iş süreçlerinin güncellenmesi çalışmaları yürütülmüştür. 

Bakanlığımız Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen limit kapsamında; 11 adet taahhüt 

evrakı ve sözleşme tasarısı, 1 adet yan ödeme cetveli vizesi, 1 adet sözleşmeli personel sayı ve 

sözleşmeleri, 41 adet aktarma işleminin ön mali kontrolü gerçekleştirilmiştir. Harcama birimlerine mali 

konular ile yönetmelik taslaklarına ilişkin olarak 64 adet görüş bildirilmiştir. 

“Covid-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi” konulu 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Genelgesi kapsamında süresi uzatılan 7 adet sözleşmeye ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığına bilgi 

verilmiştir. 

Başkanlığımız tarafından 13.07.2021 tarihinde Program Bütçe Sistemine geçiş ile birlikte Performans 

Programlarının hazırlanma ve izleme sürecine ilişkin çevrimiçi eğitim gerçekleştirilmiştir. 

B.1.14. İç Denetim Birimi Başkanlığı Faaliyetleri 

İç Denetim Birimi Başkanlığı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 63/2 ve İç 

Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 13/1 maddesi gereği, Bakanlık Makamının 

04.05.2007 tarih ve 8 sayılı Onayları ile kurulmuş, doğrudan üst yöneticiye (Bakan) bağlı bir danışma ve 

denetim birimidir. 

Birimin Temel Amaç ve Hedefleri 

İç denetim sistemi ile ilgili olarak temel politika belgelerinde yer alan ilkeler doğrultusunda 

Başkanlığımızın 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 doğrultuda İç Denetim Birimi Başkanlığının hedefi, iç denetim 
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faaliyetlerinin etkinliği artırılarak, Bakanlık kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına 

göre kullanılması hususunda katkı sağlamaktır. 

Sunulan Hizmetler 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi Kontrol Kanunu’nun 63 maddesi ile İç Denetçilerin Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkındaki Yönetmelik’in 5’inci maddesi uyarınca nesnel güvence sağlama (denetim) ve 

danışmanlık faaliyeti yürütülmektedir. Nesnel güvence sağlama; kurumun risk yönetimi ile kontrol ve 

yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine, üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına, 

faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine, varlıklarının 

korunduğuna dair kurum içine ve kurum dışına yeterli güvencenin verilmesidir.  

Danışmanlık hizmeti, idarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin 

sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır. 

Bu kapsamda Başkanlığımız, özellikle risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini geliştirmede 

idarelere yardımcı olmak üzere bağımsız ve tarafsız bir danışmanlık ve denetim hizmeti sağlamaktadır. 

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

Bakanlığımız tarafından hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planları gereğince İç 

Denetim Birimi Başkanlığımızca Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme, Kontrol Faaliyetleri, Bilgi-İletişim 

ve İzleme bileşenlerinde yer alan standartlara uyum çalışmaları yerine getirilmiştir.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları çerçevesinde, 

Birimimiz tarafından birim yönergesi, fonksiyonel teşkilat şeması, görev dağılım çizelgesi, görev 

tanımları, süreç hiyerarşisi, süreç tanım formları, iş akış şemaları, hassas görev formları, risk oylama ve 

kayıt formları, kontrol faaliyetleri dokümanları hazırlanmıştır. Söz konusu formlar mevcut durum 

çerçevesinde güncellenmektedir.  

Hazırlanmış olan bu dokümanlar haricinde, uyum eylem planlarında yer alan diğer kontroller 

niteliğindeki etik değerlere uyum, stratejik planlama çalışmaları, performans programı hazırlık 

çalışmaları, arşiv ve dokümantasyon ve kurum içi iletişim gibi diğer çalışmalar kapsamındaki uyum 

faaliyetleri de yerine getirilmiştir. 

İç Denetim Faaliyetleri 

2021 yılı İç Denetim Programında yer alan denetim ve danışmanlık faaliyetlerinin tamamı 

gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında gerçekleştirilen denetimler sonucunda 

40 adet bulgu raporlanmış, tespit edilen hususlara yönelik 60 adet öneri geliştirilmiş ve bu öneriler 

eylem planlarına bağlanmıştır. 

Tablo 35: 2021 Yılında Yürütülen Denetim Faaliyetleri 

 
Sıra 

No DENETLENEN BİRİM DENETİM KONUSU 

BULGU 

SAYISI 

1 
Teşvik Uygulama ve Yabancı 
Sermaye Genel Müdürlüğü 

E-TUYS Uygulaması Bilgi Teknolojileri 
Denetimi 

4 

2 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 
Endüstri Bölgeleri Faaliyetleri Sistem ve 
Uygunluk Denetimi 

3 
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3 Kırşehir İl Müdürlüğü  Harcama ve Taşınır Denetimi 
4 

4 Nevşehir İl Müdürlüğü  Harcama ve Taşınır Denetimi 3 

5 İstanbul İl Müdürlüğü  Harcama ve Taşınır Denetimi 4 

6 Bilecik İl Müdürlüğü  Harcama ve Taşınır Denetimi 
0 

7 Çankırı İl Müdürlüğü  Harcama ve Taşınır Denetimi 2 

8 Karaman İl Müdürlüğü  Harcama ve Taşınır Denetimi 9 

9 
Teşvik Uygulama ve Yabancı 
Sermaye Genel Müdürlüğü 

Finansal İşlemler Faaliyetleri Sistem ve 
Uygunluk Denetimi 

2 

10 Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü 
Tasarım Merkezleri Faaliyetleri Sistem ve 
Uygunluk Denetimi 

0 

11 
Avrupa Birliği Mali Programları Daire 
Başkanlığı -IPA 

İzleme Değerlendirme Faaliyetleri Sistem 
ve Uygunluk Denetimi  

4 

12 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

Bakanlık İnternet Sitesinin Kullanılabilirlik 
ve Erişilebilirlik Standartlarına 
Uygunluğunun Bilgi Teknolojileri 
Denetimi 

5 

             TOPLAM  40 

 
Tablo 36: 2021 Yılında Yürütülen Danışmanlık Faaliyetleri 

 

Sıra 

No 

Danışmanlık Yapılan 

Birim 
Danışmanlık Raporunun Konusu  

1 
Milli Teknoloji Genel 
Müdürlüğü 

Yönetim Hizmetleri Süreçlerinin İyileştirilmesi ve İç Kontrol 
Sisteminin Kurulması /Uyumlaştırılması 

2 
Stratejik Araştırmalar 
ve Verimlilik Genel 
Müdürlüğü 

Yönetim Hizmetleri Süreçlerinin İyileştirilmesi ve İç Kontrol 
Sisteminin Kurulması /Uyumlaştırılması 

3 
Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı 

Bakanlık WEB portallarının Değerlendirilmesi. 

4 
İl Müdürlükleri  İl Müdürlükleri Süreç Adımları ve İş Akış Şemaları El Kitabının 

Güncellenmesi 

5 

 
 
İç Denetim Birimi 
Başkanlığı 

E-Denetim/Bilgilendirme Kılavuzlarının Güncellenmesi; 
Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Uygulaması E-Denetim Kılavuzu 
EBYS ve Dijital Bakanlık Portalı Bilgilendirme Kılavuzu 
Metroloji ve Standardizasyon Uygulaması Bilgilendirme Kılavuzu 
PGD Uygulaması E-Denetim Kılavuzu 
Sanayi Sicil Bilgi Sistemi E-Denetim Kılavuzu 
TGB Uygulaması E-Denetim Kılavuzu 
Türportal ve Teknoyatırım Uygulaması Bilgilendirme Kılavuzu 

6 
GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı 

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının İç 
Kontrol Sistemi Kurulması ve Uyumlaştırılması 
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Hazırlanan Diğer Raporlar 

Başkanlığımızca yürütülmekte olan iç denetim faaliyetlerinin, Kamu İç Denetim Standartlarına uyum 

düzeyini belirlemeye yönelik Başkanlığımız Kalite Güvence ve Geliştirme Programı gereğince hazırlanan 

Dönemsel Gözden Geçirme Raporu, 

Başkanlığımız tarafından planlanan ve gerçekleştirilen denetim çalışmaları ile uygulama sonuçları 

hakkında Makamlarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanan İç Denetim Birimi Başkanlığı 2021 Yılı 

Dönemsel Raporu. 

Eğitim Çalışmaları 

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in meslek içi eğitim başlıklı 33’üncü 

maddesi ile Birim Yönergesinin 50’inci maddesinde; iç denetçilere, her üç yılda asgari 100 saat meslek 

içi eğitim sağlanacağı ve 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 şeklinde düzenlemeler mevcuttur. 

Bu kapsamda Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere 2021 yılında her bir iç denetçinin ortalama 23 saat 

(alınan eğitim saati 280/iç denetçi sayısı 12) eğitim alması sağlanmıştır. Küresel salgına yönelik alınan 

tedbirler kapsamında eğitimlerin büyük bölümü çevrimiçi platformlardan sağlanmıştır.  

Tablo 37: 2021 Yılında Katılım Sağlanan Eğitimler 

 

Eğitim Konusu Eğitim Veren Kurum/Birim Katılımcılar   
Eğitim 

Süresi 

İç Denetim Mevzuatı Kapsamında 

Yer Alan Muhtelif Eğitim Konuları 

 

Muhtelif Kurum ve Kuruluşlar İç Denetçiler  280 saat 

 
 
Tablo 38: 2021 Yılında Verilen Eğitimler 

 

Sıra No Eğitim Konusu Eğitim Verilen Kurum/Birim 
Eğitim 

Süresi 

1 Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı 81 İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü 1 saat 

2 İç Denetim Planlanması Kamu İç Denetçi Adayları İDKK 6 saat 

3 Etik İlkeleri ve Mevzuatı 
81 İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü 
Personeli 

1,5 saat 

4 Etik İlkeleri ve Mevzuatı Bakanlık Merkez Teşkilatı Personeli 1,5 saat 
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B.1.15. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız tarafından 2021 yılı içerisinde Merkez teşkilatı birimlerine ve İl 

Müdürlüklerine verilen hizmetlere aşağıda yer verilmiştir. 

Dijital Bakanlık 

Uygulama programları geliştirilerek test edilmiş, ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleştirmeler sağlanmış, 

bilgisayar ve sunucu donanım, yazılım ve iletişim alt yapısının sürekli çalışması sağlanmıştır. 

Bakanlığın İnternet ağı üzerinden bilgi akışının düzenli bir şekilde sağlanmış ve web sitesi bilgileri 

güncellenmiştir. 

Bilgisayar sistemlerinin kesintisiz (7/24) çalışması sağlanmıştır. 

Teknolojik araştırmalar yapmak ve bu teknolojileri hizmete dönüştürmek, 

Merkez ve İl Müdürlüklerimizin bilgisayar ihtiyaçları giderilmiştir. Piyasa Gözetim ve Denetim 

Elemanlarının ve Sanayi Sicil Denetim Personelinin sahada veri girişini sağlamak amacı ile 267 adet 

Tablet ve mobil data hatları alımı ve dağıtımı Başkanlığımız tarafından sağlanmıştır. 

Bakanlığımız Merkez binada hizmet veren Kat Yazıcıları yenilenmiş ayrıca talepte bulunan 7 İl 

Müdürlüğümüze de kat yazıcısı temin edilip kurulumları sağlanmıştır. 

Elektronik ortam güvenliğine yönelik hizmetler verilmiştir. 

Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından değerlendirilerek, içeriden ve/veya dışarıdan gele-

bilecek kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunmasını sağlamak amacıyla politikalar 

belirlenmiştir. 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerimizde çalışan personellerimize, EBYS uygulaması 

kapsamında, kullanıma yönelik yardım destek hizmeti verilmektedir. 

Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinde görev yapan yöneticilerimize Mobil EBYS kapsamında, 

kullanıma yönelik yardım destek hizmeti verilmiştir. 

Merkez ve taşrada yeni hizmete giren 444 6 100 numarası ile tüm teşkilata tek numara ile erişim imkânı 

sağlanmıştır. 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerimizde çalışan personellerimize Sanayi.Net uygulaması 

kapsamında kullanıma yönelik yardım ve destek hizmeti verilmektedir. 

Gerçekleştirme görevi, Taşınır Kayıt Kontrol, Satın Alma ve Evrak ve Arşiv hizmeti verilmektedir. 

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımızca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca stratejik 

yönetim anlayışının benimsenmesi, performans esaslı bütçelerin stratejik planla ilişkilendirilmesi ve bu 

hedeflerin gerçekleştirilmesi için bütün sistemin uyumlu çalışmasını sağlayacak etkili bir iç kontrol 

sistemi oluşturulmuştur. Bütçe hazırlama dâhil satın alma işlem ve kararları Başkanlıkça yapılmaktadır. 

Başkanlığımızda personelimiz tahakkuk işlemlerini yürütmek ve ödeme emri düzenlemek üzere 

tahakkuk görevlisi olarak görevlendirilmiştir.  

Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı çerçevesinde Başkanlığımızda hazırlanan 

iş akış şemalarının da güncellemeleri yapılmıştır. 
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Temel Politika ve Öncelikler 

Üst politika belgeleri ile stratejik planlar çerçevesinde, Bakanlığımızın öncelikli amaçlarına ulaşmasına 

katkıda bulunmak için sürekli gelişim anlayışıyla kaliteli ve güvenilir hizmet üretmek Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığımızın temel politikası ve önceliğidir. 

Faaliyet ve Proje Bilgileri 

Bilgisayar Sistemi Hizmetleri 

Bakanlığımız Bilgisayar Sistemi ile sunulan hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için yapılan çalışmalara 

ait başlıklar gösterilmiştir. 

Sistemin kesintisiz çalışmasının sağlanması amacıyla sistem üzerinde kullanılan programların yapılan 

saatlik ve günlük kontroller ile kullanıcılar tarafından bildirilen çeşitli aksaklıkların giderilmesi için 

gerekli düzenlemeler ve çalışmalar yapılmaktadır. 

Network Bakımı 

Merkez bina ve ek binada kablolama ve ağ altyapısının ihtiyaçları kapsamında arıza giderilmesi ve yeni 

hat çekimi vb. işlemler yapılmıştır. Ağ cihazlarının versiyon güncelleme işlemleri yapılmıştır. 

Donanım Bakımı 

Veri merkezinde hizmet veren tüm aktif cihazlar ile destekleyici yan ekipmanların (Klima, Enerji, 

Kamera sistemi vb.) kontrol, bakım, onarım, güncelleme işlemleri yapılmıştır.  

Teknik Destek Hizmetleri 

Bakanlığımız Merkez Birimlerinde bulunan tüm masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet 

bilgisayar, yazıcı, tarayıcılar, IP Telefon, IP TV ve yan ürünlerin yazılım ve donanımına ait teknik 

destekleri ile bakım-onarım hizmetleri yerine getirilmiştir.  

Merkez ve İl Müdürlükleri Donanım İhtiyaçları belirlenmiş ve bütçe imkânları doğrultusunda 216 adet 

masaüstü, 208 adet dizüstü bilgisayar, 267 adet tablet ve 69 adet yazıcı temini yapılmıştır.  

Merkez binada hizmet veren 57 kat yazıcısı yenilenmiş, kurulumları yapılmış, tüm personelin 

bilgisayarlarına yazıcı kurulumları yapılmıştır. 

Merkez ve İl Müdürlükleri santral altyapı güncellemesi yapılmıştır. İhtiyaca binaen alımı yapılan 165 

adet IP telefon kurulum ve dağıtımı yapılmıştır. Merkez ve İl Müdürlüklerine yeni atanan personel için 

IP telefon numara tanımlamaları yapılmıştır. 

Yeni kullanıcıların bilgisayar ve IP telefon kurulumları yapılarak networke dâhil edilmiştir.  

Birimlerden gelen talepler doğrultusunda kullanımda olan bilgisayar ve diğer donanımların 

ekonomik/teknolojik ömrü konusunda analiz çalışmaları yapılmıştır. 

B.1.16. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Faaliyetleri 

Müşavirliğimizin kuruluş amacı '‘Basın ve halkla münasebetlerle ilgili faaliyetleri planlama ve bu 

faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği teşkil edilebilir" şeklinde belirlenmiştir.  
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Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Bakanlığımızın basın ve halkla ilişkiler kapsamında yürütülen 

faaliyetlerini planlamakta ve bu faaliyetleri belirlenen usul ve esaslara göre yürütmektedir. Sayın 

Bakan, Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlara ilişkin haber kupürleri, haber ajansları takip edilerek Makama 

sunulmaktadır.  

Bakanlık Makamının medya temsilcileri ile ilişkileri, röportaj talepleri, canlı yayın programları ve basın 

toplantılarının planlanması ve organizasyonu gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Bakanlığımızın TBMM 

ilişkilerinin düzenlenmesi ile CİMER’e yapılan başvuruların ilgili birimlere yönlendirilerek 

cevaplandırılması işlemleri yürütülmektedir. 

 

Tablo 39: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Tarafından Sunulan Hizmetler 
 

 

B.1.17. Özel Kalem Müdürlüğü Faaliyetleri 

2021 yılı içerisinde Sayın Bakanımızın çalışma programı ile protokol ve tören işleri düzenlenmiş, resmi 

ve özel yazışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, Sayın Bakanımızın onayına ve imzasına sunulan 

evrakların takibi, yurt içi ve yurt dışı programlarının organizasyonu, Sayın Bakana arz edilen bireysel ve 

kurumsal taleplerin içeriklerine göre yönlendirilmesi, takibi, randevu ve görüşme organizasyonları, 

kutlama, tebrik ve benzeri özel yazışmaların takibi yapılmıştır. 

 

B.2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

2021 yılı Performans Programı, “5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, “Kamu 

İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”,” Bütçe Hazırlama Rehberi” ile performans esaslı program 

bütçeye ilişkin diğer düzenlemeler doğrultusunda çıktı ve sonuç odaklı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. 

“Alt Program Hedef ve Göstergeleriyle İlgili Gerçekleşme Sonuçları ve Değerlendirmeler” başlığı 

altında, 2021 yılı Performans Programında yer alan program ve alt programların adı, alt program 

hedefleri ile hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik belirlenen performans göstergelerine ulaşılma 

durumuna yer verilmiştir.  

Sunulan Hizmetler (2021 Yılı)        
Adet 

Sektörel-kurumsal talepler ve gazete, dergi talepleri           72 

Bakanlık İnternet sayfasında yapılan haber sayısı   310 

Birimlerin Faaliyet/Duyuru onay sayısı 664 

Sosyal medya haber paylaşımları 1.338 

CİMER başvuruları sevk sayısı 41.398 



 

178 

 

 

i. Alt Program Hedef ve Göstergeleriyle İlgili Gerçekleşme Sonuçları ve Değerlendirmeler 

Tablo 40: Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formları 

 
Programın Adı: Bölgesel Kalkınma 
Alt Programın Adı: Bölgesel Kalkınmanın Koordinasyonu ve Desteklenmesi 
Alt Program Hedefi: Bölgesel kalkınmaya yönelik planlama çalışmaları ile proje ve faaliyetlerin merkezi ve yerel kurum ve kuruluşlarla uyum ve bütünlük içinde 
yürütülmesini sağlamak, bölgesel kalkınmayı desteklemek 

Sıra Gösterge Adı/ Sorumlu Birim 
Ölçü 

Birimi 

Son 

Gerçekleşme  Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 
1. Üç 

Aylık 

2. Üç 

Aylık 

3. Üç 

Aylık 

4. Üç 

Aylık 

Toplam 

Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Gerçekleşme 

Durumu 

1 

Bölgesel kalkınma konusunda 

yapılan araştırma ve analiz 

sayısı 

Adet 2020 3 1 2 0 0 0 1 1 100 

Hedeflenen 

Değere 

Ulaşıldı 

2 

Cazibe merkezlerini destekleme 

programı kapsamında 

tamamlanan proje sayısı 

Adet 2020 52 61 61 55 59 65 76 76 124,59 
Hedeflenen 

Değer Aşıldı 

3 

Kalkınma ajansları tarafından 

uygulanan mali destek programı 

ve güdümlü proje sayısı 

Adet 2020 108 100 100 23 11 105 23 162 162 
Hedeflenen 

Değer Aşıldı 

4 

Sosyal Gelişmeyi Destekleme 

Programı (SOGEP) kapsamında 

desteklenen proje sayısı 

Adet 2020 127 110 110 0 0 166 1 167 151,82 
Hedeflenen 

Değer Aşıldı 
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Değerlendirme: 2021 yılında alt program performans göstergelerine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.  Söz konusu çalışmalara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 

Türkiye’de kır-kent entegrasyonunda yaşanan dönüşümü ve bu dönüşümün ülkemizdeki yansımalarını veri temelli bulgularla anlamayı amaçlayan Kırsal ve Kentsel 

Ekonomilerin Entegrasyonu Projesi Araştırma Raporu 2021 yılı Aralık ayında tamamlanmıştır. 

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında desteklenmek üzere Bakanlığımıza sunulan proje teklifleri incelenmiş ve onaylanan projeler için CMDP 

2021 yılı bütçesinden toplam 159,6 Milyon TL kaynak ajans özel hesaplarına aktarılmıştır. Bu kapsamda, 2021 yılı sonu itibarıyla 76 proje tamamlanmıştır. Devam 

eden projeler için Bakanlık sorumluluğunda bulunan proje ve bütçe revizyon işlemleri yıl boyunca yapılmıştır. CMDP kapsamında desteklenen projeleri yerinde 

incelemek için saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ziyaretlere ek olarak projelerin ilerleme durumu kalkınma ajansları ile yakın iş birliği içerisinde takip 

edilmiş, ortaya çıkan ve olası aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. 

26 Kalkınma ajansı tahsis edilen kaynaklar ve bilgi birikimi ile bölgesinde bütün paydaşları desteklemektedir. Kalkınma ajansları aracılığıyla sağlanan destekler, 

bölgenin kalkınma potansiyelinin harekete geçirilmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle bölge planlarında bölgenin kalkınmasında kritik role sahip olduğu 

değerlendirilen sektörlerin kalkınma ajanslarına tahsis edilen kaynaklarla desteklenmesi, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasını olumlu anlamda etkilemektedir. 

Kalkınma ajanslarının mali destek programları ve güdümlü proje uygulamaları yıl boyunca devam etmiştir. 

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında uygun görülen projelerin imza süreçleri tamamlanarak, 2021 yılı için ayrılan 166 Milyon TL destek tutarlarının 

tamamı ilgili ajans özel hesabına aktarılmıştır. SOGEP kapsamında desteklenen projeleri yerinde incelemek için saha ziyaretleri planlanarak gerçekleştirilmiştir. Bu 

ziyaretlere ek olarak projelerin ilerleme durumu ilgili ajans birimleri ile yakın iş birliği içerisinde takip edilmiş, ortaya çıkan ve olası aksaklıkların giderilmesi için gerekli 

tedbirler alınmıştır. 

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında tamamlanan proje sayısı, Kalkınma ajansları tarafından uygulanan mali destek programı ve güdümlü proje 

sayısı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen proje sayısı göstergeleri bakımından hedeflenen değerin üzerinde bir gerçekleşme 

sağlanmıştır. Söz konusu aşımın sebepleri arasında, kalkınma ajansları ve Bakanlığımız tarafından yeni destek programlarının uygulamaya konulması; yeni destek 

araçlarının kullanılmaya başlanması ve çalışmalarımızdaki etkinliğin artırılması bulunmaktadır.
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Programın Adı: Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi 
Alt Programın Adı: Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi 
Alt Program Hedefi: Sanayi alanında üretim ve yatırım ortamının oluşumuna, sanayinin planlı gelişimine ve rekabet gücünü artırıcı işbirliklerine destek vermek 

Sıra Gösterge Adı/Sorumlu Birim 
Ölçü 

Birimi 

Son 

Gerçekleşme Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 
1. Üç 

Aylık 

2. Üç 

Aylık 

3. Üç 

Aylık 

4. Üç 

Aylık 

Toplam 

Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Gerçekleşme 

Durumu 

1 
Finansal destek sağlanan küme iş planı 

sayısı 
Adet 2020 4 2 4 0 4 0 0 4 200 

Hedeflenen 

Değer Aşıldı  

2 
Kredi desteği sağlanarak tamamlanan 

organize sanayi bölgesi projesi sayısı 
Adet 2020 11 16 17 0 0 1 16 17 106,25 

Hedeflenen 

Değer Aşıldı 

3 
Kredi desteği sağlanarak tamamlanan 

sanayi sitesi projesi sayısı 
Adet 2020 4 5 5 0 0 1 4 5 100 

Hedeflenen 

Değere 

Ulaşıldı 

4 
Organize Sanayi Bölgelerinde 

kurulacak Yenilik Merkezi Sayısı 
Sayı 2020 0 1 1 1 0 0 0 1 100 

Hedeflenen 

Değere 

Ulaşıldı 

5 

Planlı sanayi alanlarının (endüstri 

bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, 

küçük sanayi siteleri) ülke 

yüzölçümüne oranı 

Yüzde 2020 0,15 0,17 0,17 0,153 0,155 0,155 0,158 0,158 93 

Hedeflenen 

Değere 

Kısmen 

Ulaşıldı 

6 

Sanayi sitelerinin gelişim ve 

dönüşümü kapsamında çalışmalarına 

başlanan proje sayısı 

Adet 2020 2 1 1 0 0 0 1 1 100 

Hedeflenen 

Değere 

Ulaşıldı 

7 
Yatırımcıya tahsise hazır hale getirilen 

endüstri bölgesi sayısı 
Adet 2020 3 3 3 0 1 0 1 2 66,66 

Hedeflenen 

Değere 

Ulaşılamadı 

8 
Yer seçimi kesinleştirilen yatırım alanı 

(EB/OSB/hazır yatırım alanı) sayısı 
Adet 2020 21 15 15 3 5 8 5 21 140 

Hedeflenen 

Değer Aşıldı 
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Değerlendirme: 2021 yılında alt program performans göstergelerine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Söz konusu çalışmalara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 

Finansal destek sağlanan küme iş planı sayısı göstergesi hedefi, destek almaya hak kazanan küme sayısının hedefin üzerinde olması ve yıl içerisinde iletilen raporların 
uygunluk kriterlerini sağlaması nedeniyle aşılmıştır. 

Bakanlığımızca, OSB uygulamaları ile sanayicilere altyapısı hazır sanayi parselleri, SS uygulamaları ile küçük esnafa sağlıklı işyerlerinde çalışma imkânı sağlanmakta, 
Endüstri Bölgeleri uygulamaları desteklenmekte, modern sanayi siteleri oluşturulmakta, yeni sanayi alanlarının yer seçimi kesinleştirilmekte ve OSB’lerde Yenilik 
Merkezleri kurulmaktadır. 

Bu çalışmalar kapsamında; 17 OSB projesi tamamlanmış ve talebin yüksek olması nedeniyle performans göstergesi hedefi aşılmıştır. 

5 SS projesi ile Manisa OSB Yenilik Merkezi kuruluş çalışmaları tamamlanmış ve 1 SS dönüşüm projesinin zemin iyileştirme altyapı işlerinin ihalesi yapılmıştır. Performans 
göstergelerinin hedeflerine ulaşılmıştır. 

2021 yıl sonu itibarıyla planlı sanayi alanlarının ülke yüzölçümüne oranı 0,0015813 olmuştur. Bakanlığımızca yer seçimi çalışmaları, gelen talepler değerlendirilerek 
gerçekleştirilmekte olup mer’i mevzuat gereği re’sen yer seçimi yapılmamaktadır. Dolayısıyla, gerek gelen talepler gerekse küresel salgın koşullarının yarattığı kısıtlar 
nedeniyle performans göstergesinin hedefine ulaşılamamıştır. 

Bakanlığımıza gelen talepler kapsamında 2 Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmiştir. Endüstri bölgeleri;  başvurunun değerlendirmesi (1), uygun bulunan başvurulara ilişkin 
kurum görüşlerinin alınarak yer seçiminin tamamlanması (2) , yatırımcının ÇED sürecini tamamlaması (3) ve Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmî Gazete’de yayımlanması 
şeklinde 4 ana aşama tamamlanarak ilan edilmektedir. Özellikle 2. aşama olan yer seçimindeki kurum görüşleri ve 3. aşama olan ÇED süreci Bakanlığımızdan bağımsız 
bir şekilde proje yeri ve konusuna göre oldukça uzayabilen aşamalardır. Bir projemizin ilk üç aşama çalışması tamamlanmasına rağmen ilgili Cumhurbaşkanı Kararı’nın 
Resmî Gazete’de 2021 yılı içinde yayımlanamadığından gösterge hedefine ulaşılamamıştır. 

2021 yılında talebin yoğun olması sebebiyle 21 yer seçimi çalışması tamamlanmış ve performans göstergesinin hedefi aşılmıştır. 

Küresel salgın ve buna bağlı yaşanan kısıtlar göz önüne alındığında, OSB, EB ve SS’lere yönelik çalışmaların başarılı bir şekilde yürütüldüğü değerlendirilmektedir.  
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Programın Adı: Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi 
Alt Programın Adı: Sanayi ve Verimliliğin Geliştirilmesi 
Alt Program Hedefi: Teknolojik odaklı, rekabetçi, sürdürülebilir, yerli ve milli bir sanayi yapısının oluşması ve ekonominin verimlilik esaslarına uygun olarak 
gelişmesine katkı sağlayacak uygulama, politika ve stratejiler geliştirilmesi ve bunların ülke düzeyinde uygulanmasının sağlanması 

  

Sıra Gösterge Adı/Sorumlu Birim 
Ölçü 

Birimi 

Son 

Gerçekleşme  Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 
1. Üç 

Aylık 

2. Üç 

Aylık 

3. Üç 

Aylık 

4. Üç 

Aylık 

Toplam 

Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Gerçekleşme 

Durumu 

1 AB mevzuatının uyumlaştırılma oranı Yüzde 2020 100 100 100 25 25 30 20 100 100 
Hedeflenen 

Değere Ulaşıldı 

2 Denetlenen onaylanmış kuruluş sayısı Adet 2020 13 15 17 6 10 2 9 27 180 
Hedeflenen 

Değer Aşıldı 

3 Hazırlanan sektör raporları sayısı Adet 2020 14 13 14 0 1 4 6 11 84,62 

Hedeflenen 

Değere Kısmen 

Ulaşıldı 

4 

Reel sektörde dönüşümü ve 

sürdürülebilir verimlilik artışlarını 

sağlamaya yönelik yürütülen 

araştırma sayısı 

Adet 2020 1 3 1 4 0 1 0 5 166,67 
Hedeflenen 

Değer Aşıldı 

5 
Sanayi siciline kaydı yapılan işletme 

sayısı 
Adet 2020 15.164 12.000 15.000 4.339 4.378 3.867 4.553 17.137 142,81 

Hedeflenen 

Değer Aşıldı 

6 

Seçilecek sektörlerde değer zinciri 

yaklaşımıyla yapılan tedarik süreçleri 

verimlilik analiz çalışması sayısı 

Adet 2020 1 1 1 0 0 0 1 1 100 
Hedeflenen 

Değere Ulaşıldı 

7 
Teknik servis faaliyetleri kapsamında 

gerçekleştirilen denetim sayısı 
Adet 2020 4 13 13 2 7 3 9 21 161,54 

Hedeflenen 

Değer Aşıldı 

8 Yerlileştirilecek ürün sayısı Adet 2020 21 10 20 0 0 0 25      25 250 
Hedeflenen 

Değer Aşıldı 

9 
Yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi 

sayısı 
Adet 2020 5 3 0 0 0 0 3 3 100 

Hedeflenen 

Değere Ulaşıldı 
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Değerlendirme: 2021 yılında alt program performans göstergelerine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Söz konusu çalışmalara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 

AB teknik mevzuatı izlenerek uyumlaştırma çalışmalarını müteakip iç hukuk sistemine dâhil edilmiştir.  

Onaylanmış kuruluş denetimlerinin gerçekleştirecek personeli belirlemeye yönelik denetçi havuzu oluşturularak havuzda yer alan personelin yetkinliğini arttırmak için, onaylanmış 
kuruluşların akreditasyon devamlılığını sağlayamamasından dolayı statülerini yitirmelerinin akabinde, Uygunluk değerlendirme kuruluşların onaylanmış kuruluş olma başvurularına 
müteakip denetimler gerçekleştirilmiştir. Mevzuat gereği onaylanmış kuruluşlara çevirim içi denetimler de gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, 27 onaylanmış kuruluş denetimi 
gerçekleştirilerek performans göstergesi hedefi aşılmıştır. 11 sektör raporu hazırlanarak Bakanlığımız İnternet sayfasında yayımlanmıştır. Performans göstergesinin hedefi 
kapsamında 2021 yılı içerisinde hazırlıkları sürdürülen diğer 3 sektör raporu tamamlanma aşamasına getirilmiştir. Söz konusu raporların 2022 yılı içerisinde Bakanlığımız İnternet 
sayfasında kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır. Reel sektörde dönüşümü ve sürdürülebilir verimlilik artışlarını sağlamaya yönelik yürütülen araştırma sayısı göstergesi 
kapsamında; “KOSGEB ve TÜBİTAK Ar-Ge Destekleri Etki Değerlendirmesi”, “Teknogirişim Sermaye Desteğinin Değerlendirilmesi (1512 BİGG)”, “OSB Politika ve Uygulamalarının 
Etki Değerlendirmesi: TR41 Bölgesi” ile “Bölgesel Yatırım Teşviklerinin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri” çalışmaları tamamlanmış ve özet raporları Dijital Verimlilik 
Kütüphanesi’nde (verimlilikkutuphanesi.sanayi.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca “Yıkıcı Teknolojiler” genel başlığı altında araştırma çalışmaları devam etmektedir. Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; yenilikçi ve yıkıcı teknolojileri tespit etmek amacıyla hazırlanan liste Sivil Toplum Kuruluşları, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile TGB firmalarıyla 
paylaşılmıştır. Gelen görüşler değerlendirilerek söz konusu liste nihai hale getirilecektir. Söz konusu gösterge kapsamında yürütülen çalışmalara yoğunluk verilmesi sebebiyle hedef 
aşılmıştır. 

Sanayi Sicil Bilgi Siteminde yapılan güncelleme neticesinde elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçilmesi, bu kapsamda sisteme kayıtlı sanayicilerimizin İl 
Müdürlüklerimize elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden yapabilmeleri, kayıt ve 
belgelendirme süreçlerinde yapılan iyileştirmeler neticesinde 17.137 işletmenin sanayi sicil kaydı yapılmıştır. Bu kapsamda, sanayi siciline kaydı yapılan işletme sayısı göstergesinin 
hedefi aşılmıştır. Seçilecek sektörlerde değer zinciri yaklaşımıyla yapılan tedarik süreçleri verimlilik analiz çalışması sayısı göstergesi kapsamında, “Covid-19 Sonrası Türkiye İmalat 
Sanayii İçin Küresel Tedarik Zincirlerinde Oluşması Muhtemel Fırsatlar” başlıklı çalışma yürütülmüştür. 

Otomotiv mevzuatının geniş kapsamlı olması; test ve muayene yapılacak laboratuvarda uygun şartların sağlanması; prototip araç, aksam, sistem, ayrı teknik ünitenin kurum/kuruluş 
tarafından temin edilmesi süreci vb. sebepler dolayısıyla bir firmaya birden fazla kez denetim yapılabilmektedir. Bu kapsamda, 21 teknik servis denetimi (teknik uzman yetkinlik 
incelemesi) gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple teknik servis faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen denetim sayısı hedeflenen değerden yüksek çıkmıştır. Yerlileştirilecek ürün sayısı 
göstergesine ilişkin olarak Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 2021 yılında Mobilite, Üretimde Yapısal Dönüşüm, Sağlık ve Kimya Ürünleri ile Dijital Dönüşüm 
Çağrıları açılmıştır. Bu çağrılar kapsamında toplam 853 proje başvurusu alınmıştır. Başvuruların değerlendirme süreci devam etmektedir. Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte 
ortaya çıkabilecek; kritik ihtiyaçlarının karşılanması, arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılığının azaltılması, teknolojik dönüşümünün gerçekleştirilmesi gibi amaçlarla yürütülen 
Proje Bazlı ve Stratejik Ürün destekleri kapsamında toplam 25 yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. Gösterge hedefi aşılmıştır. 

Ankara, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, Mersin ve İzmir illerinde Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri fiziksel olarak kurulmuş, eğitmen yetiştirme programları ve pilot uygulama 
çalışmaları tamamlanmıştır. Model Fabrikalar faaliyetlerine devam ederken performans izleme ve değerlendirme, eğitmen yetiştirme eğitimi, danışma kurullarının kurulması, 
sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm altyapılarının kurulması gibi alanlarda çalışmalara odaklanılmıştır. 

Bu kapsamda, Yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi sayısı göstergesi kapsamında, Adana Model Fabrika, Bakanlığımız, Adana Sanayi Odası, Çukurova Kalkınma Ajansı iş birliği ile 
Adana Sanayi Odası İktisadi İşletmesi olarak 2021 yılında kurulmuştur. Buna ek olarak, Çerkezköy OSB Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ile TÜRKONFED 
Dijital Dönüşüm Merkezi de sırasıyla Trakya Kalkınma Ajansı ve İstanbul Kalkınma Ajansı destekleriyle faaliyete başlamıştır. Böylelikle 2021 yılı içinde 3 merkez daha faaliyete 
geçmiştir. 2021 yılı dördüncü çeyreğinde mevcut Model Fabrikaların dijital dönüşüm bileşenlerine, pilot öğren-dönüş çalışmalarına ve performans izleme-değerlendirme sistemine 
ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Eğitmen yetiştirme çalışmaları için taslak içerik, duyuru planları, tasarımlar oluşturulmuş ve program çalışmalarına başlanmıştır.  
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Programın Adı: Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi 
Alt Programın Adı: Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Bilim, Teknoloji ve Yenilik Destekleri 
Alt Program Hedefi: Sanayi işbirliği projeleri ve sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik destekleriyle ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesini artırmak 

Sıra Gösterge Adı/Sorumlu Birim 
Ölçü 

Birimi 

Son 

Gerçekleşme  Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 
1. Üç 

Aylık 

2. Üç 

Aylık 

3. Üç 

Aylık 

4. Üç 

Aylık 

Toplam 

Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Gerçekleşme 

Durumu 

1 

Ar-ge merkezi ve teknoloji 

geliştirme bölgelerinde 

desteklenen temel bilimler 

mezunu ar-ge personel sayısı 

Adet 2020 720 710 730 759 765 864 1.087 1.087 153,10 
Hedeflenen 

Değer Aşıldı 

2 
Desteklenen teknoloji 

geliştirme bölgesi sayısı 
Adet 2020 14 8 12 2 9 11 17 17 212,5 

Hedeflenen 

Değer Aşıldı 

3 
Faaliyette olan ar-ge merkezi 

sayısı 
Adet 2020 1.242 1.275 1.250 1.247 1.248 1.255 1.254 1.254 98,35 

Hedeflenen 

Değere Kısmen 

Ulaşıldı 

4 
Faaliyette olan tasarım merkezi 

sayısı 
Adet 2020 365 390 345 353 345 346 338 338 86,67 

Hedeflenen 

Değere Kısmen 

Ulaşıldı 

5 
Faaliyette olan teknoloji 

geliştirme bölgesi sayısı 
Adet 2020 72 73 73 73 73 73 73 73 100 

Hedeflenen 

Değere Ulaşıldı 

6 
İlan edilen teknoloji geliştirme 

bölgesi sayısı 
Adet 2020 3 1 4 0 1 1 3 5 500 

Hedeflenen 

Değer Aşıldı 

7 

Kamu-üniversite-sanayi 

işbirliği portalı (KÜSİP) 

kullanıcı sayısı 

Adet 2020 11.266 14.000 12.000 11.376 11.451 11.558 11.563 11.563 82,59 

Hedeflenen 

Değere Kısmen 

Ulaşıldı 

8 

Rekabetçilik ve yenilik 

alanında desteklenen ve 

uygulamaya geçirilen AB eş 

finansmanlı proje sayısı 

Adet 2020 13 14 5 1 2 1 0 4 28,57 

Hedeflenen 

Değere 

Ulaşılamadı 

9 

Teknoloji geliştirme 

bölgelerinde faaliyet gösteren 

firma sayısı 

Adet 2020 6.282 6.000 6.800 6.474 6.680 7.000 7.300 7.300 121,67 
Hedeflenen 

Değer Aşıldı 

10 

Teknoloji geliştirme 

bölgelerinde gerçekleştirilen 

toplam satışın bir önceki 

Yüzde 2020 27 15 25 36 36 32,43 30,02 30,02 200,13 
Hedeflenen 

Değer Aşıldı 
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Sıra Gösterge Adı/Sorumlu Birim 
Ölçü 

Birimi 

Son 

Gerçekleşme  Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 
1. Üç 

Aylık 

2. Üç 

Aylık 

3. Üç 

Aylık 

4. Üç 

Aylık 

Toplam 

Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Gerçekleşme 

Durumu 

yıldaki toplam satışa göre artış 

oranı 

11 
Yatırımı desteklenen teknolojik 

ürün sayısı 
Adet 2020 15 20 1 0 1 0 20 21  105 

Hedeflenen 

Değer Aşıldı 

Değerlendirme: 2021 yılında alt program performans göstergelerine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Söz konusu çalışmalara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 

Ar-Ge merkezlerinde ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) desteklenen temel bilimler mezunu ar-ge personeli sayısında artış devam etmiştir. Temel bilimler mezunu istihdam 
desteğinin bilinirliğinin artması ve geliştirilen yazılımla sürecin hızlanmasıyla beraber yıl sonu hedefinin üzerinde bir gerçekleşme sağlanmıştır. 

Ülkemizin teknolojik altyapısının geliştirilmesi hedefi kapsamında yıl içerisinde TGB’ler desteklenmeye devam edilmiştir. Desteklenen TGB sayısı göstergesi hedefi aşılmıştır. 

Faaliyette olan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri sayısındaki azalma belge başvuru sayısının azalması, bazı merkezlerin belgelerini iptal ettirmeleri gibi küresel salgına bağlı nedenlerden 
kaynaklanmıştır. Söz konusu göstergelerin hedefine kısmen ulaşılabilmiştir. Ayrıca yaşanan salgın sürecinde işletmelerin Teknoparkları bir alternatif olarak görmeleri ve bu merkezler 
değerlendirilirken nicelikten ziyade niteliğin daha fazla ön planda tutulması da belirleyici faktörler olarak ifade edilebilir. 

Faaliyette olan TGB sayısı göstergesi hedefine ulaşılmıştır. 2021 yılında ilan edilen 5 TGB ile yıl sonunda toplam Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısı 92, faal TGB sayısı 73 olmuştur. 
2021 yılı için hedeflenen ilave teknopark sayısı 1 iken Bakanlığımızın bilim ve teknolojinin geliştirilmesi hedefleri çerçevesinde yıl içerisinde ilan edilen 5 yeni TGB ile bu hedef 
aşılmıştır. Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen yazılım geliştirme ve entegrasyon çalışmalarına bağlı olarak KÜSİP aktif olarak kullanılamamasına rağmen, 
kullanıcı sayılarının artış eğiliminde olması nedeniyle yıl sonu hedefine kısmen ulaşılmıştır. 

Rekabetçilik ve yenilik alanında hem dünyada hem ülkemizde ciddi etkiler gösteren küresel salgın sebebiyle, desteklenen ve uygulamaya geçirilen AB eş finansmanlı proje sayısı 
göstergesine ilişkin ihale dosyası hazırlık ve değerlendirme süreçleri ile sözleşme imza süreçlerinde gecikmeler yaşanmıştır. 2021 yılında 4 proje uygulamaya geçirilebilmiştir. 2022 
yılında diğer projelerin de uygulamaya geçirilmesi hedeflenmektedir. 

TGB’ler firma sayısı ve satışlardaki artış oranı göstergelerinde yıl sonu itibarıyla öngörülenin üzerinde gerçekleşme yaşanmıştır. Bu artışların temel nedenleri olarak; bu özel alanlara 
olan talebin her geçen gün artması ve gerçekleştirilen faaliyetler itibarıyla rekabetçiliği yüksek olan ürün ve teknolojilere yönelik faaliyetlerin yürütülüyor olması, bunun yanı sıra 
küresel salgın döneminde Teknoparklar ve Ar-Ge Merkezlerine yönelik başta uzaktan çalışma gibi tedbirlerin hızla hayata geçirilmesi neticesinde etkilenmenin minimum düzeyde 
tutulması sayılabilir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yapılan yeni değişiklikle destek, muafiyet ve istisnaların süresinin 2028 yılına kadar uzatılması firmalar için 
öngörülebilirliği artırmış olup firmaların faaliyetlerine ivme kazandırmış, bunun yanı sıra var olan TGB kapasitelerinin büyümesi de satışlarda artışı beraberinde getirmiştir. 

Yatırımı desteklenen teknolojik ürün sayısı göstergesi çerçevesinde Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında verilen destekler ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı kapsamında verilen destekler izlenmektedir. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında 2021 yılı içerisinde 1 destek ödemesi yapılmıştır. Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi Programı kapsamında yoğun talebe bağlı olarak ise 20 ürün için destek sağlanmıştır. Yatırımı desteklenen teknolojik ürün sayısı göstergesi 2021 yılı hedefleri açısından 
incelendiğinde hedeflenen değerin aşıldığı görülmektedir.  
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Programın Adı: Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi 
Alt Programın Adı: Yatırım Potansiyelinin Artırılması ve Yatırımların Teşviki 
Alt Program Hedefi: Yatırım potansiyelinin artırılması ve yatırımların desteklenmesi yoluyla yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili üretimi artırmak 

Sıra Gösterge Adı/Sorumlu Birim 
Ölçü 

Birimi 

Son 

Gerçekleşme  Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 
1. Üç 

Aylık 

2. Üç 

Aylık 

3. Üç 

Aylık 

4. Üç 

Aylık 

Toplam 

Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Gerçekleşme 

Durumu 

1 

5. ve 6. Bölge için düzenlenen 

teşvik belgelerindeki istihdam 

sayısının toplam teşvik belgesi 

istihdam değeri içerisindeki payı 

Yüzde 2020 35,36 31 31 35,23 32,99 35,64 45 45 145,16 
Hedeflenen 

Değer Aşıldı 

2 Düzenlenen teşvik belgesi sayısı Adet 2020 10.605 6.000 8.000 3.117 3.018 2.446 4.201 12.782 213,03 
Hedeflenen 

Değer Aşıldı 

3 
Faiz desteğinden yararlanan 

yatırım teşvik belgesi sayısı 
Adet 2020 1.495 3.300 2.000 1.597 2.300 2.587 2.914 2.914 88,30 

Hedeflenen 

Değere Kısmen 

Ulaşıldı 

4 

İmalat sektörü için düzenlenen 

yatırım teşvik belgesi tutarının 

toplam yatırım teşvik belgesi 

tutarı içindeki payı 

Yüzde 2020 59,25 55 50 73,68 68,29 76,39 67,65 67,65 123 
Hedeflenen 

Değer Aşıldı 

5 

Proje bazlı teşvik sistemi 

kapsamında desteklenen proje 

sayısı 

Adet 2020 4 6 5 1 0 2 4 7 116,67 
Hedeflenen 

Değer Aşıldı 

6 

Proje bazlı teşvik sistemi 

kapsamında sağlanan desteklerin 

toplam yatırım teşvikleri içindeki 

payı 

Yüzde 2020 49,39 35 45 31,63 41,37 42,12 43,64 43,64 124,69 
Hedeflenen 

Değer Aşıldı 

7 

Sosyal güvenlik prim 

desteğinden yararlanan yatırım 

teşvik belgesi sayısı 

Adet 2020 3.863 6.060 4.000 4.209 4.600 4.802 5.260 5.260 86,80 

Hedeflenen 

Değere Kısmen 

Ulaşıldı 

8 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 

Korunması (YKTK) Anlaşması 

müzakere sayısı 

Adet 2020 12 4 6 2 3 6 5 16 400 
Hedeflenen 

Değer Aşıldı 

9 

Yerli ve yabancı yatırımcılara 

yönelik gerçekleştirilen 

organizasyon sayısı 

Adet 2020 4 20 1 5 6 5 8 24 120 
Hedeflenen 

Değer Aşıldı 
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Sıra Gösterge Adı/Sorumlu Birim 
Ölçü 

Birimi 

Son 

Gerçekleşme  Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 
1. Üç 

Aylık 

2. Üç 

Aylık 

3. Üç 

Aylık 

4. Üç 

Aylık 

Toplam 

Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Gerçekleşme 

Durumu 

10 

Yüksek ve orta-yüksek 

teknolojili yatırımlar için 

düzenlenen yatırım teşvik belgesi 

tutarının toplam yatırım teşvik 

belgesi tutarı içerisindeki payı 

Yüzde 2020 18,59 28 22 37,43 35,26 38,54 31,09 31,09 111,04 
Hedeflenen 

Değer Aşıldı 

Değerlendirme: 2021 yılında alt program performans göstergelerine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Söz konusu çalışmalara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 

5. ve 6. bölgelerde düzenlenen teşvik belgelerinde gerçekleşen istihdam sayısının toplam teşvik belgelerindeki istihdam sayısı içindeki payı, bölgesel gelişmişlik 

farkının azaltılması amacına uygun olarak sağlanan avantajlı istihdam destekleriyle hedeflenen değerin üzerinde gerçekleşmiştir. 

Düzenlenen teşvik belgesi sayısı yıl sonu itibarıyla 12.782 olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonu hedefi olan 6.000 teşvik belgesi sayısı ulusal politikaların da etkisiyle 

aşılmıştır. 

Teşvik Belgesi kapsamında sağlanan Sosyal Güvenlik Kurumu ve Faiz Desteği bütçe olanakları çerçevesinde belirli dönemlerle kullandırılmaktadır. Yıl sonunda 

hedeflenen sayıya ulaşılamamıştır. Bunda yapılan başvurusu sayısının küresel salgın koşullarından etkilenmesinin etkili olduğu değerlendirilmektedir. 

İmalat sektöründe gerçekleştirilen yatırımlara sağlanan yüksek oran ve sürelerdeki desteklerle birlikte toplam sabit yatırım tutarı içerisindeki oranı hedeflenen 

değeri aşmıştır. Bununla birlikte, ülkemizin kritik ihtiyaçlarını karşılamak, arz güvenliğini sağlamak, dışa bağımlılığını azaltmak, teknolojik dönüşümünü sağlamak 

üzere gerekli olan yatırımların esnek bir model içerisinde proje bazlı olarak desteklenmesi kapsamında yatırım projelerinin değerlendirilmesine devam edilmektedir. 

Nakdi desteklerin bu projelerde yoğunlaşması amacı çerçevesinde hedeflenen değerin aşıldığı görülmektedir. 

Türkiye’nin yerli ve uluslararası yatırımcılar için daha cazip bir yatırım yeri haline getirilmesi ile ilgili olarak ikili ve çok taraflı ilişkilerimizin geliştirilmesi faaliyetlerine 

ilişkin Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları görüşmeleri devam etmektedir. Bu itibarla gerçekleştirilen müzakere sayısı hedeflenen değeri 

aşmış ve gelen taleplerin yoğunluğu nedeniyle gerçekleştirilen organizasyon sayısı hedeflenen değerin üzerinde olmuştur.  

Yüksek ve orta-yüksek teknolojili yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgesi tutarının toplam yatırım teşvik belgesi tutarı içerisindeki payı hedefi aşılmış olup 

bunda düzenlenen belgelerin teknoloji yoğun sektörlerde beklentinin üzerinde gerçekleşmesinin etkili olduğu değerlendirilmiştir.  
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Programın Adı: Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu 
Alt Programın Adı: Sanayi Ürünleri ve Ölçü Aletlerinin Güvenliği ve Güvenilirliği 
Alt Program Hedefi: Uluslararası standartlara uygun, güvenli, güvenilir ve kaliteli sanayi ürünlerinin ve ölçü aletlerinin yer aldığı izlenebilir bir piyasanın oluşmasını 
sağlamak 

Sır

a 

Gösterge Adı/Sorumlu 

Birim 

Ölçü 

Birimi 

Son 

Gerçekleşme  Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 
1. Üç 

Aylık 

2. Üç 

Aylık 

3. Üç 

Aylık 

4. Üç 

Aylık 

Toplam 

Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Gerçekleşme 

Durumu 

1 

Denetimler kapsamında 

test ve muayene yapılan 

ürün sayısı 

Adet 2020 553 610 250 107 107 134 157 505 82,79 

Hedeflenen 

Değere Kısmen 

Ulaşıldı 

2 

Hazır ambalajlı 

mamullere yönelik 

gerçekleştirilen denetim 

sayısı 

Adet 2020 3.064 5.524 3.500 543 329 1.654 1.025 3.551 64,28 

Hedeflenen 

Değere 

Ulaşılamadı 

3 

Ölçü aletlerine yönelik 

gerçekleştirilen denetim 

sayısı 

Adet 2020 299.421 470.000 327.000 90.498 105.744 129.912 101.825 427.979 91,06 

Hedeflenen 

Değere Kısmen 

Ulaşıldı 

4 

Test ve muayeneye 

gönderilen ürünlerdeki 

uygunsuzluk oranı 

Yüzd

e 
2020 68 50 55 38 80 100 100 100 200 

Hedeflenen 

Değer Aşıldı 

5 

Üreticilere, ithalatçılara 

ve ihracatçılara yönelik 

yapılan gözetim faaliyeti 

sayısı 

Adet 2020 387 110 250 127 210 271 123 731 664,55 
Hedeflenen 

Değer Aşıldı 
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Değerlendirme: 2021 yılında alt program performans göstergelerine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Söz konusu çalışmalara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 

Denetimler kapsamında test ve muayene yapılan ürün sayısı göstergesine ilişkin çalışmalar küresel salgın koşulları çerçevesinde mümkün olabilen en etkili biçimde 
ancak hedeflenenin altında sürdürülmüştür. Yılın ikinci yarısında test ve muayeneye gönderilen ürün sayısında artış yaşanmış ancak %82,79 oranında gerçekleşme 
sağlanmıştır. 

Hazır ambalajlı mamullere yönelik gerçekleştirilen denetim sayısı göstergesi ile ilgili olarak program sürecinde 2021 yılı içerisinde küresel salgın kapsamında il 
koşulları çerçevesinde mümkün olabilen en etkili biçimde çalışmalar yürütülmüş ancak % 64,28 oranında gerçekleşme sağlanarak hedefe ulaşılamamıştır. 

Ölçü aletlerine ilişkin ilk altı aylık dönemde salgın nedeniyle bazı denetimler gerçekleştirilememiştir. 1 Temmuz normalleşme süreci sonrasında denetimlere hız 
verilmiş ancak performans göstergesinin hedefine kısmen ulaşılmıştır. 

Test ve muayene uygunsuz oranı göstergesi kapsamında denetimi yapılan ürünler her yıl risk analizi ile belirlenmektedir. Denetimler sonucunda uygunsuzluk şüphesi 
olan ürünler teste gönderilmektedir. Teste gönderilen ürünlerde ulaşılan yıl sonu değeri hedeflenen değeri aşmıştır. Bu durum, test ve muayene için laboratuvarlara 
gönderilen ürünlerin doğru seçildiğini ve kaynakların etkin kullanıldığını göstermektedir. 

2021 yılında, Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan ürünlerin teknik mevzuatına ve ürün güvenliği gereklerine uygunluğunu sağlamak için, ilgili paydaşlarla işbirliği 
içerisinde üreticilere, ithalatçılara ve ihracatçılara yönelik bir bilgilendirme ve bilinçlendirme programı uygulanmıştır.  

Planlama döneminde, ithalatçılarımızın ve ihracatçılarımızın mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirilmesi ihtiyacının karşılanması amacıyla Üreticilere, 
ithalatçılara ve ihracatçılara yönelik yapılan gözetim faaliyeti sayısı göstergesinin hedefi aşılmıştır. 
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Tablo 41: Performans Göstergesi Sonuçları Formu 

Program Alt Program Alt Program Hedefi Performans Göstergesi 
Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 

Durumu 

Bölgesel 

Kalkınma 

Bölgesel 

Kalkınmanın 

Koordinasyonu 

ve 

Desteklenmesi 

Bölgesel kalkınmaya 

yönelik planlama 

çalışmaları ile proje ve 

faaliyetlerin merkezi ve 

yerel kurum ve 

kuruluşlarla uyum ve 

bütünlük içinde 

yürütülmesini sağlamak, 

bölgesel kalkınmayı 

desteklemek 

Bölgesel kalkınma konusunda yapılan 

araştırma ve analiz sayısı 
1 1 

Hedeflenen Değere 

Ulaşıldı 

Cazibe merkezlerini destekleme 

programı kapsamında tamamlanan proje 

sayısı 

61 76 
Hedeflenen Değer 

Aşıldı 

Kalkınma ajansları tarafından uygulanan 

mali destek programı ve güdümlü proje 

sayısı 

100 162 
Hedeflenen Değer 

Aşıldı 

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 

(SOGEP) kapsamında desteklenen proje 

sayısı 

110 167 
Hedeflenen Değer 

Aşıldı 

Sanayinin 

Geliştirilmesi, 

Üretim ve 

Yatırımların 

Desteklenmesi 

Sanayi 

Altyapısının 

Geliştirilmesi 

Sanayi alanında üretim ve 

yatırım ortamının 

oluşumuna, sanayinin 

planlı gelişimine ve 

rekabet gücünü artırıcı 

işbirliklerine destek 

vermek 

Finansal destek sağlanan küme iş planı 

sayısı 
2 4 

Hedeflenen Değer 

Aşıldı 

Kredi desteği sağlanarak tamamlanan 

organize sanayi bölgesi projesi sayısı 
16 17 

Hedeflenen Değer 

Aşıldı 

Kredi desteği sağlanarak tamamlanan 

sanayi sitesi projesi sayısı 
5 5 

Hedeflenen Değere 

Ulaşıldı 

Organize Sanayi Bölgelerinde kurulacak 

Yenilik Merkezi Sayısı 
1 1 

Hedeflenen Değere 

Ulaşıldı 

Planlı sanayi alanlarının (endüstri 

bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, 

küçük sanayi siteleri) ülke yüzölçümüne 

oranı 

0,17 0,1581 
Hedeflenen Değere 

Kısmen Ulaşıldı 

Sanayi sitelerinin gelişim ve dönüşümü 

kapsamında çalışmalarına başlanan proje 

sayısı 

1 1 
Hedeflenen Değere 

Ulaşıldı 

Yatırımcıya tahsise hazır hale getirilen 

endüstri bölgesi sayısı 
3 2 

Hedeflenen Değere 

Ulaşılamadı 



 

191 

 

Yer seçimi kesinleştirilen yatırım alanı 

(EB/OSB/hazır yatırım alanı) sayısı 
15 21 

Hedeflenen Değer 

Aşıldı 

Program Alt Program Alt Program Hedefi Performans Göstergesi 
Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 

Durumu 

Sanayinin 

Geliştirilmesi, 

Üretim ve 

Yatırımların 

Desteklenmesi 

Sanayi ve 

Verimliliğin 

Geliştirilmesi 

Teknolojik odaklı, 

rekabetçi, sürdürülebilir, 

yerli ve milli bir sanayi 

yapısının oluşması ve 

ekonominin verimlilik 

esaslarına uygun olarak 

gelişmesine katkı 

sağlayacak uygulama, 

politika ve stratejiler 

geliştirilmesi ve bunların 

ülke düzeyinde 

uygulanmasının 

sağlanması 

AB mevzuatının uyumlaştırılma oranı 100 100 
Hedeflenen Değere 

Ulaşıldı 

Denetlenen onaylanmış kuruluş sayısı 15 27 
Hedeflenen Değer 

Aşıldı 

Hazırlanan sektör raporları sayısı 13 11 
Hedeflenen Değere 

Kısmen Ulaşıldı 

Reel sektörde dönüşümü ve 

sürdürülebilir verimlilik artışlarını 

sağlamaya yönelik yürütülen araştırma 

sayısı 

3 5 
Hedeflenen Değer 

Aşıldı 

Sanayi siciline kaydı yapılan işletme 

sayısı 
12.000 17.137 

Hedeflenen Değer 

Aşıldı 

Seçilecek sektörlerde değer zinciri 

yaklaşımıyla yapılan tedarik süreçleri 

verimlilik analiz çalışması sayısı 

1 1 
Hedeflenen Değere 

Ulaşıldı 

Teknik servis faaliyetleri kapsamında 

gerçekleştirilen denetim sayısı 
13 21 

Hedeflenen Değer 

Aşıldı 

Yerlileştirilecek ürün sayısı 10 25 
Hedeflenen Değer 

Aşıldı 

Yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi 

sayısı 
3 3 

Hedeflenen Değere 

Ulaşıldı 

Sanayinin 

Geliştirilmesine 

Yönelik Bilim, 

Teknoloji ve 

Sanayi işbirliği projeleri ve 

sanayiye yönelik ar-ge ve 

yenilik destekleriyle 

ülkemizin bilim, teknoloji 

Ar-ge merkezi ve teknoloji geliştirme 

bölgelerinde desteklenen temel bilimler 

mezunu ar-ge personel sayısı 

710 1.087 
Hedeflenen Değer 

Aşıldı 

Desteklenen teknoloji geliştirme bölgesi 

sayısı 
8 17 

Hedeflenen Değer 

Aşıldı 
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Yenilik 

Destekleri 

ve yenilik kapasitesini 

artırmak 
Faaliyette olan ar-ge merkezi sayısı 1.275 1.254 

Hedeflenen Değere 

Kısmen Ulaşıldı 

Faaliyette olan tasarım merkezi sayısı 390 338 
Hedeflenen Değere 

Kısmen Ulaşıldı 

Faaliyette olan teknoloji geliştirme 

bölgesi sayısı 
73 73 

Hedeflenen Değere 

Ulaşıldı 

İlan edilen teknoloji geliştirme bölgesi 

sayısı 
1 5 

Hedeflenen Değer 

Aşıldı 

Program Alt Program Alt Program Hedefi Performans Göstergesi 
Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 

Durumu 

Sanayinin 

Geliştirilmesi, 

Üretim ve 

Yatırımların 

Desteklenmesi 

Sanayinin 

Geliştirilmesine 

Yönelik Bilim, 

Teknoloji ve 

Yenilik 

Destekleri 

Sanayi işbirliği projeleri ve 

sanayiye yönelik ar-ge ve 

yenilik destekleriyle 

ülkemizin bilim, teknoloji 

ve yenilik kapasitesini 

artırmak 

Kamu-üniversite-sanayi işbirliği portalı 

(KÜSİP) kullanıcı sayısı 
14.000 11.563 

Hedeflenen Değere 

Kısmen Ulaşıldı 

Rekabetçilik ve yenilik alanında 

desteklenen ve uygulamaya geçirilen AB 

eş finansmanlı proje sayısı 

14 4 
Hedeflenen Değere 

Ulaşılamadı 

Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet 

gösteren firma sayısı 
6.000 7.300 

Hedeflenen Değer 

Aşıldı 

Teknoloji geliştirme bölgelerinde 

gerçekleştirilen toplam satışın bir önceki 

yıldaki toplam satışa göre artış oranı 

15 30,02 
Hedeflenen Değer 

Aşıldı 

Yatırımı desteklenen teknolojik ürün 

sayısı 
20 21 

Hedeflenen Değer 

Aşıldı 

Yatırım 

Potansiyelinin 

Artırılması ve 

Yatırımların 

Teşviki 

Yatırım potansiyelinin 

artırılması ve yatırımların 

desteklenmesi yoluyla 

yüksek katma değerli ve 

yüksek teknolojili üretimi 

artırmak 

5. ve 6. Bölge için düzenlenen teşvik 

belgelerindeki istihdam sayısının toplam 

teşvik belgesi istihdam değeri 

içerisindeki payı 

31 45 
Hedeflenen Değer 

Aşıldı 

Düzenlenen teşvik belgesi sayısı 6.000 12.782 
Hedeflenen Değer 

Aşıldı 

Faiz desteğinden yararlanan yatırım 

teşvik belgesi sayısı 
3.300 2.914 

Hedeflenen Değere 

Kısmen Ulaşıldı 

İmalat sektörü için düzenlenen yatırım 

teşvik belgesi tutarının toplam yatırım 

teşvik belgesi tutarı içindeki payı 

55 67,65 
Hedeflenen Değer 

Aşıldı 
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Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında 

desteklenen proje sayısı 
6 7 

Hedeflenen Değer 

Aşıldı 

Proje bazlı teşvik sistemi kapsamında 

sağlanan desteklerin toplam yatırım 

teşvikleri içindeki payı 

35 43,64 
Hedeflenen Değer 

Aşıldı 

Sosyal güvenlik prim desteğinden 

yararlanan yatırım teşvik belgesi sayısı 
6.060 5.260 

Hedeflenen Değere 

Kısmen Ulaşıldı 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 

Korunması (YKTK) Anlaşması 

müzakere sayısı 

4 16 
Hedeflenen Değer 

Aşıldı 

Program Alt Program Alt Program Hedefi Performans Göstergesi 
Hedeflenen 

Gösterge 

Değeri 

Yılsonu 

Gerçekleşme 

Değeri 

Gerçekleşme 

Durumu 

Sanayinin 

Geliştirilmesi, 

Üretim ve 

Yatırımların 

Desteklenmesi 

Yatırım 

Potansiyelinin 

Artırılması ve 

Yatırımların 

Teşviki 

Yatırım potansiyelinin 

artırılması ve yatırımların 

desteklenmesi yoluyla 

yüksek katma değerli ve 

yüksek teknolojili üretimi 

artırmak 

Yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik 

gerçekleştirilen organizasyon sayısı 
20 24 

Hedeflenen Değer 

Aşıldı 

Yüksek ve orta-yüksek teknolojili 

yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik 

belgesi tutarının toplam yatırım teşvik 

belgesi tutarı içerisindeki payı 

28 31,09 
Hedeflenen Değer 

Aşıldı 

Tüketicinin 

Korunması, 

Ürün ve 

Hizmetlerin 

Güvenliği ve 
Standardizasyonu 

Sanayi Ürünleri 

ve Ölçü 

Aletlerinin 

Güvenliği ve 

Güvenilirliği 

Uluslararası standartlara 

uygun, güvenli, güvenilir 

ve kaliteli sanayi 

ürünlerinin ve ölçü 

aletlerinin yer aldığı 

izlenebilir bir piyasanın 

oluşmasını sağlamak 

Denetimler kapsamında test ve muayene 

yapılan ürün sayısı 
610 505 

Hedeflenen Değere 

Kısmen Ulaşıldı 

Hazır ambalajlı mamullere yönelik 

gerçekleştirilen denetim sayısı 
5.524 3.551 

Hedeflenen Değere 

Ulaşılamadı 

Ölçü aletlerine yönelik gerçekleştirilen 

denetim sayısı 
470.000 427.979 

Hedeflenen Değere 

Kısmen Ulaşıldı 

Test ve muayeneye gönderilen 

ürünlerdeki uygunsuzluk oranı 
50 100 

Hedeflenen Değer 

Aşıldı 

Üreticilere, ithalatçılara ve ihracatçılara 

yönelik yapılan gözetim faaliyeti sayısı 
110 731 

Hedeflenen Değer 

Aşıldı 
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2021 Yılı Performans Programı Sonuçları 
 
Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Performans Programlarının Program Bütçe 
Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar gereği; Bakanlığımız 2021 Yılı 
Performans Programı program bütçe esaslarına ve program sınıflandırmasına uygun olarak 
hazırlanmıştır. 

Program bütçe sisteminde, kaynak tahsis ve harcama kararlarının odağında programlar yer almaktadır. 
Programlar; üst politika belgeleri, stratejik plan ve performans programı ile kaynak tahsis kararları 
arasında bağ kurulmasına temel oluşturarak izleme, değerlendirme, raporlama ve yönetsel hesap 
verebilirliğe imkân sağlamaktadır. 

Programlara ilişkin alt programlar bazında hazırlanan Bakanlığımız 2021 Yılı Performans Programı 
kapsamındaki 6 Alt Programa ait 47 performans göstergesinin gerçekleşme durumları incelendiğinde, 
yıl sonunda 8 göstergenin hedefine ulaşıldığı, 27 göstergede ise belirlenen hedeflerden yüksek 
gerçekleşme olduğu görülmektedir. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın nedeniyle bir kısım göstergeler kapsamında planlanan 
çalışmaların gerçekleştirilemediği, diğer taraftan dönemsel ihtiyaçlar dikkate alınarak bazı çalışmalara 
verilen öncelik ve çoğu hizmetimize gelen yoğun talep nedeniyle göstergelerde yıl içerisinde 
hedeflenenden daha yüksek gerçekleşme sağlandığı değerlendirilmiştir. 

Bakanlığımız 2021 Yılı Performans Programı uygulama sonuçlarına izleyen tabloda detaylı olarak yer 
verilmiştir. 

 
Tablo 42: 2021 Yılı Performans Programı Sonuçları Tablosu 

 

Gerçekleşme Oranı Başarı Değeri Kriteri Adet Oran (%) 

Hedeflenen Değer Aşıldı (%101+) 27 57,4 

Hedefe Değere Ulaşıldı (%100) 8 17 

Hedeflenen Değere Kısmen Ulaşıldı (%80-%99) 9 19,2 

Hedeflenen Değere Ulaşılamadı (%0-%79) 3 6,4 

TOPLAM 47 100 
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ii. Performans Denetim Sonuçları 

 
İç Denetim 

2021 Yılı Denetim Programında yer alan denetim ve danışmanlık faaliyetlerinin tamamı 

gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı İç Denetim Programı doğrultusunda aşağıdaki başlıklarda yer verilen 

denetim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmüştür. 

 Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü nezdinde yürütülen Tasarım Merkezleri Faaliyetleri 
Denetimi 

 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdinde yürütülen E-TUYS 
Uygulaması BT Denetimi ve Finansal İşlemler Faaliyetleri Denetimi 

 Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü nezdinde yürütülen Endüstri Bölgeleri Faaliyetleri Denetimi 

 Avrupa Birliği Mali Programları Daire Başkanlığı –IPA nezdinde yürütülen İzleme Değerlendirme 
Faaliyetleri Denetimi 

 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı nezdinde yürütülen Bakanlık İnternet Sayfasının Kullanılabilirlik ve 
Erişilebilirlik Standartlarına Uygunluğunun BT Denetimi 

 Bilecik İl Müdürlüğü, Çankırı İl Müdürlüğü, İstanbul İl Müdürlüğü, Karaman İl Müdürlüğü, 
Kırşehir İl Müdürlüğü ve Nevşehir İl Müdürlüğü nezdinde yürütülen Harcama ve Taşınır 
Denetimi 

 Yönetim Hizmetleri Süreçlerinin İyileştirilmesi ve İç Kontrol Sisteminin Kurulması 
/Uyumlaştırılması konulu danışmanlık (Danışmanlık yapılan birim Milli Teknoloji Genel 
Müdürlüğü) 

 Yönetim Hizmetleri Süreçlerinin İyileştirilmesi ve İç Kontrol Sisteminin Kurulması 
/Uyumlaştırılması konulu danışmanlık (Danışmanlık yapılan birim Stratejik Araştırmalar ve 
Verimlilik Genel Müdürlüğü) 

 Bakanlık Web Portallarının Değerlendirilmesi konulu danışmanlık (Danışmanlık yapılan birim 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı) 

 İl Müdürlükleri Süreç Adımları ve İş Akış Şemaları El Kitabının Güncellenmesi (Danışmanlık 
yapılan birim İl Müdürlükleri) 

 E-Denetim/Bilgilendirme Kılavuzlarının Güncellenmesi (Danışmanlık yapılan birim İç Denetim 
Birimi Başkanlığı) 

 Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının İç Kontrol Sistemi Kurulması 
ve Uyumlaştırılması (Danışmanlık yapılan birim Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı) 

Dış Denetim 

Bakanlığımız 2020 yılı hesapları 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca Sayıştay Başkanlığı tarafından 

denetlenmiştir. Bakanlığımızın 2021 yılı hesaplarının Sayıştay Başkanlığınca denetimi devam ettiğinden 

henüz Bakanlığımıza intikal etmiş bir denetim raporu bulunmamaktadır.
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B.3. Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları 

Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları; stratejik plandaki hedefler ile performans göstergelerinin 2021 yılsonu gerçekleşme sonuçlarını içermektedir. 
Değerlendirme Tabloları kapsam ve şekil olarak, “Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Faaliyet Raporlarının Performans Esaslı Program Bütçe 
Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar” ile “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (Sürüm 3.1)”nda belirlenen esaslara uygun 
olarak düzenlenmiştir.  

Stratejik planda yer alan hedef ve göstergelerden performans programında yer alan hedef ve göstergelerle aynı olanlara (PG 2.3.1, PG 2.4.4, PG 3.2.1, PG 5.1.1, 
PG 5.1.2, PG 5.1.3, PG 5.1.4, PG 5.1.5, PG 5.2.4, PG 6.1.3, PG 6.6.2, PG 6.6.3, PG 6.6.4) bu bölümde yer verilmeyerek bir açıklama dipnotuyla gösterilmiştir. 
Diğer taraftan Stratejik Plan Hedef Kartlarının PG 1.3.2, PG 2.3.2 ve PG 2.3.3 no.lu performans göstergelerine, 2021 yılı hedef değerlerinin “0” olması nedeniyle 
Değerlendirme Tablolarında yer verilmemiştir. 

 

Tablo 43: 2021 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları  
 

Sanayi Genel Müdürlüğü 

Stratejik Amaç 
2 AR-GE VE YENİLİK KAPASİTEMİZİ GELİŞTİREREK ÜLKEMİZİ YÜKSEK TEKNOLOJİ ALANLARINDA KÜRESEL ÖLÇEKTE 
REKABETÇİ BİR KONUMA YÜKSELTMEK 

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

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi/Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Bilim, Teknoloji ve Yenilik 
Destekleri 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Sanayi işbirliği projeleri ve sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik destekleriyle ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesini 
artırmak 

Hedef Performansı 66,66 

Sorumlu Birim Sanayi Genel Müdürlüğü 
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG2.1.1: Laboratuvar 
ve Araştırma Altyapısı 
Portalında (LABS) test 
ve cihaz girişi yapan 
laboratuvar sayısının 
portaldaki tüm kayıtlı 
laboratuvarlar sayısına 
oranı (%) 

100 0 60 40 66,66 

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

PG2.2.1 2021 yılında Laboratuvar ve Araştırma Altyapısı Portalına (LABS) test ve cihaz girişi yapan laboratuvar sayısının portaldaki tüm kayıtlı 
laboratuvarlar sayısına oranı %66 olarak gerçekleşmiştir. Yaşanan küresel salgın dönemi bilgi sistemine kayıt olma hızını azaltarak hedefe ilişkin 
sapmada doğrudan rol oynamıştır. Hedefe ulaşılabilmesi için teşviklerin küresel salgın sürecine uygun olarak tasarlanmasına ve veri girişlerinin 
sürdürülebilirliğini sağlamak üzere bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilmiştir. 

Stratejik Amaç 
4 NİTELİKLİ TEKNOLOJİ ÜRETEN YENİLİKÇİ GİRİŞİMLERİN SAYISININ HIZLI BİR ŞEKİLDE ARTMASINI VE GİRİŞİMLERİN KÜRESEL 
PAZARLARA ENTEGRE OLARAK YÜKSEK DEĞERLERE ULAŞMASINI SAĞLAMAK; BUNUN İÇİN GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ 
DÜNYA GENELİNDE BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK 

Stratejik Hedef 
4.1 Öncelikli sektörlerde yerli üretimin arttırılması amacıyla kamu alımları sistemi kaldıraç oluşturacak şekilde 
kullanılacaktır. 

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİM VE YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ/Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Bilim, 
Teknoloji ve Yenilik Destekleri 
 
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI/Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Bilim, Teknoloji ve Yenilik Destekleri 

Hedef Performansı 76,55 
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Sorumlu Birim Sanayi Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG4.1.1: Yenilik, 
yerlileştirme veya 
teknoloji transferi 
içeren kamu 
alımlarında Sanayi 
İşbirliği Projeleri (SİP) 
uygulamasına tabi 
olarak açılan ihale 
sayısı (K) 

60 4 9 11 100 

PG4.1.2: Kamu 
alımları, yerli malı 
uygulaması ve SİP 
hakkında kamu 
kurumları ve özel 
sektöre yönelik olarak 
düzenlenen farkındalık 
ve bilgilendirme 
faaliyeti sayısı (K) 

40 43 130 79 41,37 

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

PG4.1.1 İhalelerin SİP uygulamasına tabi olarak gerçekleştirilmesine ve ihalelerin açılmasına ilişkin karar yetkisi ihaleyi açacak ilgili kamu idaresine 
aittir. Bu kapsamda, ilgili kamu idarelerinin bütçe ve takvim planlamaları ile küresel salgınının etkileri doğrultusunda, 2021 yılı içerisinde SİP 
uygulamasına tabi olarak 7 adet ihale açılmıştır. Bugüne kadar açılan toplam ihale sayısı 11'e ulaşmıştır.  
PG4.1.2 Kamu idarelerinin yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferi sağlamaya yönelik mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerinin SİP 
uygulamasına tabi olarak gerçekleştirilmesi için gerek kamu idareleri gerekse özel sektör ile 2021 yılı içerisinde 23 adet bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirilmiş ve icra edilen toplantı sayısı 79'a ulaşmıştır. 
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Stratejik Amaç 
6 ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN, GÜVENLİ, GÜVENİLİR VE KALİTELİ SANAYİ ÜRÜNLERİNİN VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN 
YER ALDIĞI, İZLENEBİLİR BİR PİYASANIN OLUŞMASINI SAĞLAMAK 

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

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu/Sanayi Ürünleri ve Ölçü Aletlerinin Güvenliği ve 
Güvenilirliği 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

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

Hedef Performansı 100 

Sorumlu Birim Sanayi Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG6.1.1: Denetlenen 
onaylanmış kuruluş 
oranı (%) 

25 100 100 100 100 

PG6.1.2: Denetlenen 
teknik servis oranı (%) 

25 100 100 100 100 

PG6.1.4: Sanayi sicil 
belgelendirme 
işlemlerinin 
tamamlanma oranı (%) 

25 100 100 100 100 
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Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

PG6.1.1 2021 yılında toplam 27 adet onaylanmış kuruluş denetimi yapılmıştır. Denetlenen onaylanmış kuruluş oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. 
PG6.1.2 2021 yılında toplam 21 adet teknik servis denetimi yapılmıştır. Denetlenen teknik servis oranı %100 olarak gerçekleşmiştir.                                                                                                                                 
PG6.1.4 2021 yılında sanayi sicil belgelendirme işlemlerinin tamamlanma oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. 

 
*”PG 6.1.3: AB mevzuatının uyumlaştırılma oranı (%)” göstergesine ilişkin değerlendirmeler “i. Alt program hedef ve göstergeleriyle ilgili gerçekleşme 
sonuçları ve değerlendirmeler” bölümünde yer almaktadır. 
 

Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü 

Stratejik Amaç 
1 MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN SANAYİNİN TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAMAK, YENİLİKÇİLİK 
VE TASARIM KAPASİTESİNİ ARTIRARAK NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRMEK  

Stratejik Hedef 
1.1 Dijitalleşme ile gelen yeni dönemin gerekliliklerine uygun yetkinliklerin belirlenmesi, eğitim modellerinin 
dönüştürülmesi ve sürdürülebilir ilerleme için toplum genelinde yetkinlik gelişimi sağlanacaktır. 

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi/Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Bilim, Teknoloji ve Yenilik 
Destekleri 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Sanayi işbirliği projeleri ve sanayiye yönelik ar-ge ve yenilik destekleriyle ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesini 
artırmak 

Hedef Performansı 100 

Sorumlu Birim Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG1.1.1: TEKNOFEST 
Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivalinin 
gerçekleştirilmesi (K) 

50 1 3 3 100 
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PG1.1.2: Bilim ve 
teknoloji odaklı gençlik 
kamplarına katılan 
genç sayısı (K) 

50 0 400 2.000 100 

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

PG1.1.1 İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen Teknofest 2021'de 72 paydaş kurum, 1000’den fazla danışma kurulu ile beraber 35 farklı 
kategoride yarışmalar düzenlenmiştir. Yarışmalara 81 il, 111 ülkeden 44.912 takım ve 200.000 kişi başvurmuştur. Yarışma başvuruları arasından 
2.200 takım ve 13.000 yarışmacı ise finalist olarak yarışmıştır. 2021 yıl sonu performans göstergesinde hedeflenen değere ulaşılmıştır. Süreç 
icerisinde öngörülemeyen bir maliyet ve herhangi bir risk oluşmamıştır. 
 
PG1.1.2 12-14 Mart 2021 tarihlerinde Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı içerisinde Antalya ve Alanya Deneyap öğrencilerinden oluşan 30 
öğrenciye 3 günlük bilim kampı gerçekleştirilmiştir. Sonrasında artan vakalar sebebiyle küresel salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında 
kamplar fiziksel olarak gerçekleştirilemediği için etkinlik modelinde değişiklik yapılmıştır. Temmuz - Aralık 2021 tarihleri arasında 30 ilde eğitim 
alan Deneyap öğrencileri için hafta sonları düzenli olarak çevrim içi bilim ve teknoloji odaklı etkinlikler gerçekleştirilmiştir. 2.000 öğrenci 
etkinliklere düzenli olarak katılım sağlanmıştır. 

Stratejik Hedef 1.2 Açık kaynak yazılım ekosistemi geliştirilerek yazılımcı sayısının artırılması için kaldıraç olarak kullanılacaktır. 

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi/Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Bilim, Teknoloji ve Yenilik 
Destekleri 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Sanayi işbirliği projeleri ve sanayiye yönelik ar-ge ve yenilik destekleriyle ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesini 
artırmak 

Hedef Performansı 100 

Sorumlu Birim Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü 
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG1.2.1: "Açık Kaynak 
Platformu" 
kapsamında geliştirilen 
proje sayısı (K) 

50 0 4 5 100 

PG1.2.2: Aktif yazılım 
geliştirici sayısı (bin 
kişi) (K) 

50 140 150 158 100 

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

PG1.2.1 Türkiye Açık Kaynak Platformu bünyesinde 5 proje başlatılmıştır: Türkçe Doğal Dil İşleme, Pardus Yaygınlaştırılması, Postgresql 
Yaygınlaştırılması, Mobilite Yazılım, Dijital Rozet. 2021 yıl sonu performans göstergesinde hedeflenen değere ulaşılmıştır. Süreç içerisinde 
öngörülemeyen bir maliyet ve herhangi bir risk oluşmamıştır. 
 
PG1.2.2 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde 500 bin yazılımcı geliştirme hedefimiz bulunmaktadır. Bu kapsamda Açık Kaynak Platformu 
kurulmuş ve 5 proje hayata geçirilmiştir. Yine Açık Kaynak Platformu altında 42 yazılım okulları açılmıştır. Burada yazılımcılar yetiştirilmektedir. 
2018 yılında yapılan bir çalışmada ülkemizdeki yazılımcı sayısının 140 bin civarında olduğu belirtilmiştir.  2019 yılının sonunda TÜBİSAD “Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri Sektörü 2019 yılı raporuna göre bu sayı 143 bine çıkmıştır. 2020 yılının sonunda TÜBİSAD “Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Sektörü 2020 yılı raporuna göre ise yazılım geliştirici sayısı 158 bine ulaşmıştır. Bu kapsamda yapılmakta olan çalışmalar ile her geçen gün bu sayı 
artmaktadır.  Dolayısıyla 2021 yıl sonu performans göstergesinde hedeflenen değere ulaşılmıştır. Aynı zamanda performans göstergesindeki hedef 
rakamı artırmak için yeni programlar geliştirilmektedir. 2021 yıl sonu performans göstergesinde hedeflenen değere ulaşılmıştır. Süreç içerisinde 
öngörülemeyen bir maliyet ve herhangi bir risk oluşmamıştır. 

Stratejik Hedef 
1.3 Sanayinin dijital dönüşümü sürecinde sürdürülebilirliğin sağlanması ve dijital dönüşümün hızlandırılması yoluyla imalat 
sanayinin rekabet gücü artırılacaktır. 

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi/Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Bilim, Teknoloji ve Yenilik 
Destekleri 
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Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Sanayi işbirliği projeleri ve sanayiye yönelik ar-ge ve yenilik destekleriyle ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesini 
artırmak 

Hedef Performansı 91,80 

Sorumlu Birim Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG1.3.1: Dijital 
dönüşüm desteği 
verilen firma sayısı (K) 

60 0 500 459 91,80 

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

PG1.3.1 Performans Göstergesi kapsamında KOSGEB KOBİGEL altında açılmış olan ""imalat sanayinde dijitalleşme"" temalı çağrılara ilişkin bilgiler 
girilmektedir. KOBİGEL Destek Programı dijitalleşme çağrıları kapsamında 2021 yılı içerisinde 459 işletmeye 95.407.806 TL destek ödemesi 
yapılmıştır.  
Tedarikçiler için; Çağrı-1: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi” 
ve kullanıcılar için; Çağrı-2: ""İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden 
yararlanma düzeyinin arttırılması"" çağrılarına ilişkin işlemler yürütülmüştür. 
 

* PG 1.3.2 no.lu performans göstergesine, 2021 yılı hedef değerlerinin “0” olması nedeniyle Değerlendirme Tablosunda yer verilmemiştir. 

Stratejik Amaç 
2 AR-GE VE YENİLİK KAPASİTEMİZİ GELİŞTİREREK ÜLKEMİZİ YÜKSEK TEKNOLOJİ ALANLARINDA KÜRESEL ÖLÇEKTE 
REKABETÇİ BİR KONUMA YÜKSELTMEK 

Stratejik Hedef 2.2 Bilimsel alanlarda ileri çalışmaların yapılması ve bunların küresel boyutta değer üretmesi sağlanacaktır. 

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi/Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Bilim, Teknoloji ve Yenilik 
Destekleri 
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Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Sanayi işbirliği projeleri ve sanayiye yönelik ar-ge ve yenilik destekleriyle ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesini 
artırmak 

Hedef Performansı 100 

Sorumlu Birim Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG2.2.1: Antarktika’ya 
yapılan sefer sayısı (K) 

40 3 4 5 100 

PG2.2.2: Ulusal Kutup 
Bilimleri Çalıştayı (K) 

40 3 4 5 100 

PG2.2.3: 6550 sayılı 
Kanun kapsamında 
yeterlik almış 
araştırma 
altyapılarında 
yürütülen uluslararası 
boyutlu aktif proje 
sayısı 

20 34 43 74 100 

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

PG2.2.1 5. Sefer 07.04.2021 - 26.05.2021 tarihleri arasında küresel salgından dolayı sınırlı sayıda bilim insanının katılımıyla salgın tedbirleri 
kapsamında gerçekleştirilmiştir. 2021 yılsonu itibarıyla performans göstergesi hedefine ulaşılmıştır. Öngörülemeyen bir maliyet ve süreç içerisinde 
herhangi bir risk oluşmamıştır.  
PG2.2.2 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı, 30.11.2021 tarihinde Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiştir. 
Çalıştay 5 ayrı salonda eş zamanlı gerçekleştirilerek 14 oturumda iklim değişikliğinin kutuplar ve çevremiz üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. 
2021 yılsonu itibarıyla performans göstergesi hedefine ulaşılmıştır. Öngörülemeyen bir maliyet ve süreç içerisinde herhangi bir risk oluşmamıştır. 
PG2.2.3 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlik almış olan 7 altyapı küresel salgına rağmen belirtilen hedefin üstünde performans sergilemiştir. 
2021 yılsonu itibarıyla performans göstergesi hedefine ulaşılmıştır. Öngörülemeyen bir maliyet ve süreç içerisinde herhangi bir risk oluşmamıştır. 
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Stratejik Amaç 
4 NİTELİKLİ TEKNOLOJİ ÜRETEN YENİLİKÇİ GİRİŞİMLERİN SAYISININ HIZLI BİR ŞEKİLDE ARTMASINI VE GİRİŞİMLERİN KÜRESEL 
PAZARLARA ENTEGRE OLARAK YÜKSEK DEĞERLERE ULAŞMASINI SAĞLAMAK; BUNUN İÇİN GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ 
DÜNYA GENELİNDE BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK 

Stratejik Hedef 
4.2 Girişimcilik ekosisteminin yetenek kapasitesi, iş birliği mekanizmaları, katılım sermayesi, giriş kolaylığı, küresel 
ekosisteme entegrasyon gibi bakımlardan bütüncül olarak olgunlaşması sağlanacaktır. 

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİM VE YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ/Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Bilim, 
Teknoloji ve Yenilik Destekleri 
 
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI/Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Bilim, Teknoloji ve Yenilik Destekleri 

Hedef Performansı 100 

Sorumlu Birim Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG4.2.1: Teknoloji 
tabanlı şirketlere 
yapılan yatırım tutarı 
(milyon TL) 

50 500 1.500 20.983 100 

PG4.2.2 1: milyar USD 
değerlemeye ulaşan 
girişim sayısı (K) 

50 0 2 5 100 
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Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

PG4.2.1 Göstergeye ilişkin gerçekleşmeler için Startups.watch verileri esas alınmaktadır. Startups.watch'un güncel raporu 19.01.2022 tarihi 
itibarıyla yayımlanmıştır. Bu rapora göre Türkiye’de melek ve VC aşamalarında 294 yatırım turunda 1 milyar 552 milyon dolar yaklaşık 20.983 
milyon TL yatırım yapılmıştır.  2021 yılsonu itibarıyla performans göstergesi hedefine ulaşılmıştır. Öngörülemeyen bir maliyet ve süreç içerisinde 
herhangi bir risk oluşmamıştır. 
PG4.2.2 2021 sonu itibarıyla 5 Turcorn değerine ulaşılmıştır: Peak Games, Getir, Trendyol, Hepsiburada ve Dream Games.  2021 yılsonu itibarıyla 
performans göstergesi hedefine ulaşılmıştır. Öngörülemeyen bir maliyet ve süreç içerisinde herhangi bir risk oluşmamıştır. 

 

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü 

Stratejik Amaç 
3 SANAYİ VE TEKNOLOJİ ALANLARINDA POLİTİKA, STRATEJİ, PLAN, PROGRAM VE PROJELER GELİŞTİRMEK, UYGULAMAK; 
VERİ ANALİZLERİ VE ARAŞTIRMALAR YOLUYLA BU ALANLARDAKİ GELİŞMELERİ İZLEMEK VE YÖNLENDİRMEK  

Stratejik Hedef 3.1 Sanayi ve teknoloji alanlarında politika, program ve stratejiler geliştirilecek; araştırma ve analizler yapılacaktır. 

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi/Sanayi ve Verimliliğin Geliştirilmesi 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Teknolojik odaklı, rekabetçi, sürdürülebilir, yerli ve milli bir sanayi yapısının oluşması ve ekonominin verimlilik esaslarına 
uygun olarak gelişmesine katkı sağlayacak uygulama, politika ve stratejiler geliştirilmesi ve bunların ülke düzeyinde 
uygulanmasının sağlanması. 

Hedef Performansı 100 

Sorumlu Birim Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü 
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG3.1.1: Öncelikli 
sektörler ve odak 
teknoloji alanlarında 
hazırlanan strateji / yol 
haritası belgesi sayısı 
(K) 

40 1 9 9 100 

PG3.1.2: Sanayi ve 
teknoloji alanlarındaki 
verimlilik düzeylerinin 
değişimini takip etmek 
üzere gerçekleştirilen 
analiz veya araştırma 
sayısı (K) 

15 3 6 8 100 

PG3.1.3: Yıkıcı 
teknolojilerin etkileri, 
dijital ekonomi 
eğilimleri, dijital 
dönüşüm ve bunların 
Türkiye ekonomisine 
etkisi gibi konularda 
yapılan analiz ve 
araştırma sayısı (K) 

15 0 2 3 100 
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PG3.1.4: Sektörel ve 
bölgesel riskleri tespit 
etmek ve gerekli 
atılacak adımları 
belirlemek üzere 
gerçekleştirilen 
sistematik analiz sayısı 
(K) 

15 0 100 276 100 

PG3.1.5: Bilimsel ve 
teknik birikimi 
artırmaya yönelik 
olarak gerçekleştirilen 
kongre, sempozyum, 
seminer vb. etkinlik 
sayısı 

15 0 1 3 100 

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

PG3.1.1 2021 yılsonu itibarıyla performans göstergesi hedefine ulaşılmıştır. 
PG 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 2021 yılsonu itibarıyla performans göstergeleri hedef değerleri aşmıştır. 
6550 Sayılı Kanun kapsamına alınan araştırma altyapılarının etki değerlendirmesi projesi kapsamında Nitel Araştırma Teknikleri eğitimi alınmıştır. 
9-12 Aralık 2021 tarihinde Model Fabrikalar Yönetici ve Çalışanlarına Yönelik Eğitim Etkinliği ve 21.12.2021 tarihinde Etki Analizi Çalışmaları 
Değerlendirme Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 

Stratejik Hedef 
3.2 Sanayide sistematik ve sürdürülebilir verimlilik artışlarının sağlanmasına yönelik projeler geliştirilip uygulanacak; 
verimlilik alanındaki uluslararası iş birlikleri güçlendirilecektir. 

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi/Sanayi ve Verimliliğin Geliştirilmesi 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Teknolojik odaklı, rekabetçi, sürdürülebilir, yerli ve milli bir sanayi yapısının oluşması ve ekonominin verimlilik esaslarına 
uygun olarak gelişmesine katkı sağlayacak uygulama, politika ve stratejiler geliştirilmesi ve bunların ülke düzeyinde 
uygulanmasının sağlanması. 
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Hedef Performansı 76,32 

Sorumlu Birim Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG3.2.2: Sanayide 
enerji verimliliğini 
artıracak şekilde, 
motor dönüşümünü 
gerçekleştiren firma 
sayısı (K) 

25 0 100 38 38 

PG3.2.3: Asya 
Verimlilik Teşkilatı 
(AVT) ile iş birliği 
içerisinde başlatılan 
proje sayısı (K) 

20 0 3 5 100 

PG3.2.4: AVT 
etkinliklerine (uzaktan 
ve/veya yerinde) 
katılan firma sayısı (K) 

15 0 83 300 100 

PG3.2.5: Verimlilik 
ödülü uygulamalarına 
katılan firma ve kurum 
sayısı (K) 

10 181 281 468 100 

*”PG 3.2.1: “Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) Sayısı” göstergesine ilişkin değerlendirmeler “i. Alt program hedef ve 
göstergeleriyle ilgili gerçekleşme sonuçları ve değerlendirmeler” bölümünde yer almaktadır. 
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Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

PG3.2.2 Motor dönüşümünde firmaların gönüllüğü esas olup salgın koşulları ve kurda yaşanan dalgalanma gibi muhtemel nedenlerle, hedeflenen 
sayıda firmanın motor dönüşümüne finansman ayıramadığı değerlendirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                        
 
PG 3.2.3, 3.2.4 ve 3.2.5 2021 yılsonu itibarıyla performans göstergeleri hedef değerleri aşmıştır. Verimlilik Proje Ödülleri’ne 468 proje başvurusu 
gerçekleşmiştir.  
 
2021 yılında Verimlilik Proje Ödülleri’ne başvuru sayısı, tanıtım süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ve son dönemde sanayicilerle temasın artması 
gibi muhtemel nedenlerle, öngörülen ve hedeflenen sayıyı aşmıştır. 

Stratejik Hedef 
3.3 Girişimci Bilgi Sistemi, resmî istatistikler, etki analizleri ve performans endeksleriyle sanayi ve teknoloji alanlarında 
izlenebilirlik artırılacaktır. 

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi/Sanayi ve Verimliliğin Geliştirilmesi 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Teknolojik odaklı, rekabetçi, sürdürülebilir, yerli ve milli bir sanayi yapısının oluşması ve ekonominin verimlilik esaslarına 
uygun olarak gelişmesine katkı sağlayacak uygulama, politika ve stratejiler geliştirilmesi ve bunların ülke düzeyinde 
uygulanmasının sağlanması. 

Hedef Performansı 97,79 

Sorumlu Birim Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG3.3.1: Verimlilik ve 
sürdürülebilir üretim 
konularında 
hesaplanan istatistik 
ve gösterge sayısı 

15 8 8 8 100 
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PG3.3.2: Hazırlanan 
etki analizi rapor sayısı 
(K) 

20 3 9 11 100 

PG3.3.3: Hazırlanan 
performans endeksi 
sayısı (K) 

15 2 8 8 100 

PG3.3.4: Girişimci Bilgi 
Sistemi için temin 
edilen verilerin yıllık 
entegrasyon sayısı 

40 1 1 1 100 

PG3.3.5: Çalışma ve 
Araştırma Merkezi’nin 
kullanım sayısı 

10 1.000 1.500 1.169 77,93 

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

PG3.3.1, 3.3.3 ve 3.3.4 yılsonu itibarıyla performans göstergesi hedefine ulaşılmıştır. PG3.3.2 2021 yılsonu itibarıyla performans göstergesi hedef 
değeri aşmıştır. PG3.3.5 Küresel salgın nedeniyle hedeflenen kullanım sayısının altında kalınmıştır. Bununla birlikte toplulaştırılmış veri talebi 
sayısında önemli derecede artış görülmüştür. 

Stratejik Hedef 3.4 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı etkinliği artırılarak yaygınlaştırılacaktır. 

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi/Sanayi ve Verimliliğin Geliştirilmesi 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Teknolojik odaklı, rekabetçi, sürdürülebilir, yerli ve milli bir sanayi yapısının oluşması ve ekonominin verimlilik esaslarına 
uygun olarak gelişmesine katkı sağlayacak uygulama, politika ve stratejiler geliştirilmesi ve bunların ülke düzeyinde 
uygulanmasının sağlanması 

Hedef Performansı 81,25 

Sorumlu Birim Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü 
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG3.4.1: Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı kapsamında 
açılan çağrı sayısı (K) 

50 0 8 5 62,50 

PG3.4.2: Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı kapsamında 
açılan çağrılara kesin 
başvuru yapan firma 
sayısı (K) 

50 0 452 559 100 

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

30.04.2021 tarihinde açılan Mobilite Çağrısı kapsamında ön başvuru aşamasını geçen 176 projeden 110’u kesin başvuru aşamasını da 
tamamlayarak değerlendirme aşamasına geçmiştir.  
 
23.06.2021 tarihinde açılan Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı kapsamında ön başvuru aşamasını geçen 103 projenin 66’sı kesin başvuru 
aşamasını da tamamlayarak değerlendirme aşamasına geçmiştir. 
 
10.08.2021 tarihinde açılan Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı kapsamında ön başvuru aşamasını geçen 276 projenin 179’u kesin başvuru aşamasını 
da tamamlayarak değerlendirme aşamasına geçmiştir. 
 
30.09.2021 tarihinde açılan Dijital Dönüşüm Çağrısı kapsamında ön başvuru aşamasını geçen 264 projenin 139’u kesin başvuru aşamasını da 
tamamlayarak değerlendirme aşamasına geçmiştir. 
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Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü 

Stratejik Amaç 
2 AR-GE VE YENİLİK KAPASİTEMİZİ GELİŞTİREREK ÜLKEMİZİ YÜKSEK TEKNOLOJİ ALANLARINDA KÜRESEL ÖLÇEKTE 
REKABETÇİ BİR KONUMA YÜKSELTMEK 

Stratejik Hedef 
2.3 İmalat sanayinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı 
olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına 
dönüşümünü sağlamak amacıyla kümelenme teşebbüsleri desteklenecektir.  

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi/Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Bilim, Teknoloji ve Yenilik 
Destekleri 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Sanayi işbirliği projeleri ve sanayiye yönelik ar-ge ve yenilik destekleriyle ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesini 
artırmak 

Hedef Performansı 100 

Sorumlu Birim Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü 

*”PG 2.3.1: “Finansal destek sağlanan küme iş planı sayısı” göstergesine ilişkin değerlendirmeler “i. Alt program hedef ve göstergeleriyle ilgili 
gerçekleşme sonuçları ve değerlendirmeler” bölümünde yer almaktadır. PG 2.3.2 ve PG 2.3.3 no.lu performans göstergelerine ise 2021 yılı hedef 
değerlerinin “0” olması nedeniyle Değerlendirme Tablolarında yer verilmemiştir. 
 

Stratejik Hedef 
2.4 Ar-Ge Merkezlerindeki Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin artırılması için ekosistemin yetkinlik, işbirliği, yönetişim, 
finansman gibi konulardaki gelişimine yönelik tedbirler alınacaktır. 

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi/Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Bilim, Teknoloji ve Yenilik 
Destekleri 
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Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Sanayi işbirliği projeleri ve sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik destekleriyle ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesini 
artırmak 

Hedef Performansı 85,63 

Sorumlu Birim Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG2.4.1: Ar-Ge 
Merkezlerinde 
istihdam edilen 
toplam Ar-Ge Merkezi 
personeli sayısının 
önceki yıla göre artış 
oranı (%) 

20 6 3 5,40 100 

PG2.4.2: Ar-Ge 
Merkezlerinde 
istihdam edilen 
toplam doktoralı Ar-
Ge personeli sayısının 
önceki yıla göre artış 
oranı (%) 

40 3 3 6 100 

PG2.4.3: Ar-Ge ve 
Tasarım 
Merkezlerinden start-
up firmalarına 
mentörlük desteği 
verecek merkez sayısı 

20 0 15 20 100 
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Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

PG2.4.1, 2.4.2 ve 2.4.3 2021 yılsonu itibarıyla performans göstergeleri hedef değerleri aşmıştır. Ar-Ge Merkezlerine yönelik başta uzaktan 
çalışma gibi tedbirlerin hızla hayata geçirilmesi Ar-Ge Merkezlerinde istihdam edilen toplam personel sayısının ve doktora mezunu personel sayısının 
artışında etkili olmuş ve nitelikli personel istihdamında artış sağlanmıştır.  Ayrıca Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin faaliyet değerlendirme 
toplantılarında ödev olarak verilen startup firmalarına mentörlük desteği hususu kapsamında merkezler mentörlük desteği faaliyetleri 
gerçekleştirmiştir. Bu sayede Ar-Ge, yenilik ve tasarım ekosisteminin yetkinlik ve işbirliği alanlarına katkıda bulunulmuştur.  
 

*”PG 2.4.4: “KÜSİP te kayıtlı kullanıcı sayısı (K)” göstergesine ilişkin değerlendirmeler “i. Alt program hedef ve göstergeleriyle ilgili gerçekleşme 
sonuçları ve değerlendirmeler” bölümünde yer almaktadır. 

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

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi/Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Bilim, Teknoloji ve Yenilik 
Destekleri 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Sanayi işbirliği projeleri ve sanayiye yönelik ar-ge ve yenilik destekleriyle ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik kapasitesini 
artırmak 

Hedef Performansı 100 

Sorumlu Birim Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG2.5.1: Altyapı, idare 
binası ve kuluçka 
merkezi inşaatı 
desteklenen TGB Sayısı 
(K) 

15 13 33 44 100 
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PG2.5.2: TGB 
şirketlerine ve 
firmalarına yönelik 
eğitim, etkinlik ve 
ziyaret sayısı (K) 

15 80 130 162 100 

PG2.5.3: TGB’ler 
bünyesinde faaliyet 
gösteren toplam 
kuluçka firmalarının 
bir önceki yıla göre 
artış oranı (%) 

20 7 7 12 100 

PG2.5.4: TGB’ler 
bünyesinde faaliyet 
gösteren firmaların 
ilgili yıl içerisinde 
toplam ihracatın 
(Amerikan doları 
cinsinden) bir önceki 
yıla göre artış oranı (%) 

25 17 19 22 100 

PG2.5.5: TGB’lerde 
istihdam edilen Ar-Ge 
personel sayısının bir 
önceki yıla göre artış 
oranı (%) 

25 10 12 17 100 
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Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

İlgili hedefte yılsonu hedefi başarıyla tamamlanmıştır. 
Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede meydana gelen değişiklik küresel salgın süreci olup bu sebepten uzaktan çalışma gibi 
uygulamalar tatbik edilmiştir. Aşılama ve tedbirlere adaptasyon sonucunda destekleme süreçleri olağan seyrine kavuşmuş ve performans 
göstergesinde, hedefte ya da performansın kendisinde bir değişiklik ihtiyacına yol açmamıştır. 
Hedefe ilişkin pozitif bir sapma gerçekleşmiştir. Gerek destek başvurularının miktarı gerek bütçe imkânlarının yerinde ve verimli kullanılması, 
gerekse salgın tedbirlerinin yerinde uygulanması bu pozitif yönlü ayrışmayı oluşturmuştur. 
İlgili hedefte amaçlanan değere ulaşma konusunda öngörülemeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır. 
Küresel salgın sürecinin seyrine göre gerekli durumlarda hedefe ilişkin yeni yıl döneminde gerekli aksiyonlar alınacaktır. 

 

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 

Stratejik Amaç 
5 SANAYİDE KATMA DEĞERLİ ÜRETİMİN ARTIRILMASI AMACIYLA MEVCUT KAPASİTENİN DÖNÜŞÜMÜNÜ, YÜKSEK 
TEKNOLOJİ ODAKLI YENİ YATIRIMLARIN YAPILMASINI VE NİTELİKLİ ÜRETİM İÇİN İŞBİRLİĞİ MEKANİZMALARININ 
GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK 

Stratejik Hedef 
5.1 Yüksek teknoloji alanlarında sanayi işletmeleri, teknoloji tedarikçileri ve diğer paydaşlar arasında iş birliğinin 
geliştirilmesi; buna yönelik olarak özellikle sanayi ve teknoloji bölgelerinin sayılarının ve etkinliklerinin artırılması 
sağlanacaktır. 

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi/Yatırım Potansiyelinin Artırılması ve Yatırımların Teşviki 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Yatırım potansiyelinin artırılması ve yatırımların desteklenmesi yoluyla yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili üretimi 
artırmak. 

Hedef Performansı 96,67 

Sorumlu Birim Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 

 
*“PG 5.1.1: “Kredi desteği sağlanarak tamamlanan OSB proje sayısı (K)”, “PG 5.1.2: Kredi desteği sağlanarak tamamlanan SS proje sayısı (K)”, “PG5.1.3: 
OSB’lerde firmalara iş geliştirme, kamu destekleri, proje hazırlama, üniversite ile işbirliği, yalın üretim, verimlilik, teknoloji yönetimi, kümelenme ve dijitalleşme 
konularında destek vermek üzere kurulacak Yenilik Merkezi sayısı (K)”, “PG5.1.4: Yatırımcıya tahsise hazır hale getirilen Endüstri Bölgesi sayısı (K)” ve “PG5.1.5: 
Yer seçimi kesinleştirilen yatırım alanı (EB/OSB/Hazır Yatırım Alanı) sayısı (K)”  göstergelerine ilişkin değerlendirmeler “i. Alt program hedef ve göstergeleriyle 
ilgili gerçekleşme sonuçları ve değerlendirmeler” bölümünde yer almaktadır. 
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Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü 

Stratejik Amaç 
6 ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN, GÜVENLİ, GÜVENİLİR VE KALİTELİ SANAYİ ÜRÜNLERİNİN VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN 
YER ALDIĞI, İZLENEBİLİR BİR PİYASANIN OLUŞMASINI SAĞLAMAK 

Stratejik Hedef 6.2 Yasal metroloji alanında idari ve teknik altyapı güçlendirilecek ve kamuoyu farkındalığı artırılacaktır. 

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu/Sanayi Ürünleri ve Ölçü Aletlerinin Güvenliği ve 
Güvenilirliği 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

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

Hedef Performansı 100 

Sorumlu Birim Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG6.2.1: Yasal 
metroloji bilişim alt 
yapısının 
geliştirilmesine yönelik 
hazırlanan proje sayısı 
(K) 

35 0 1 1 100 

PG6.2.2: Muayene 
hizmeti veren 
kuruluşlara yönelik 
hazırlanan mevcut 
durum rapor sayısı (K) 

20 0 2 2 100 
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PG6.2.3: Kamuoyunun 
farkındalığını 
arttırmaya yönelik 
hazırlanan yazılı ve 
görsel materyal çeşit 
sayısı (K) 

20 8 18 42 100 

PG6.2.4: Ölçü 
aletlerine yönelik yerli 
ve milli üretimi öne 
çıkarmak üzere 
hazırlanacak sektör 
analiz rapor sayısı (K) 

25 1 2 2 100 

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

2021 yılında yasal metroloji alanında idari ve teknik altyapının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.  Bu kapsamda, ölçü ve ölçü 
aletleri ve hazır ambalajlı mamüllere yönelik yapılan muayenelere ilişkin mevcut durum raporu hazırlanmıştır. Ayrıca, ölçü aletlerine yönelik yerli 
ve milli üretimi öne çıkarmak üzere sektör analiz raporu hazırlanmıştır.  
2021 yılında küresel salgın nedeniyle, Metroloji ve Ürün Güvenliği Haftası etkinlikleri ile yüz yüze eğitimler gerçekleştirilememiş, yazılı ve görsel 
materyal basılı olarak hazırlanmamıştır. Bununla birlikte etkinlikler çevrimiçi olarak sürdürülmüştür. Genel Müdürlükçe 31 adet eğitim dokümanı 
ile 1 adet Gönüllü Geri Çağırmaya ilişkin bilgilendirici doküman ve 1 adet Yeni Enerji Etiketi (enerji verimliliği) videosu hazırlanarak Bakanlığımız 
web sayfasından yayımlanmıştır. Bunlara ek olarak Ölçü aletlerinin zorunlu muayenelerine ilişkin farkındalık oluşturmak üzere TRT radyo ve 
televizyonlarından yayımlanan bildiri ile yazılı ve görsel olarak duyuru yapılmıştır.  

Stratejik Hedef 
6.3 Metroloji stratejisi belirlenecek, ilgili kuruluşlarla iş birliği programları geliştirilecek ve uluslararası alanda etkinlik 
artırılacaktır. 

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu/Sanayi Ürünleri ve Ölçü Aletlerinin Güvenliği ve 
Güvenilirliği 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

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

Hedef Performansı 20 

Sorumlu Birim Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü 
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG6.3.1: Metroloji 
Strateji Belgesi ve 
Eylem Planının 
hazırlanması (K) 

80 0 1 0 0 

PG6.3.2: Katılım 
sağlanan uluslararası 
teknik komite 
toplantılarına ilişkin 
hazırlanan rapor sayısı 
(K) 

20 6 18 44 100 

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

PG6.3.1 14.04.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımıza Yasal Metroloji yanında Endüstriyel ve Bilimsel metroloji alanının 
düzenlenmesi görevi de tevdi edilmiştir. Bu kapsamda halen yürürlükte olan 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu bu alanlara ilişkin düzenlemeleri de 
içerecek şekilde revize edilerek Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. İlgili Kanunun yayımlanmasını takiben Metroloji alanında alt düzenlemeler 
revize edilecek olup strateji belgesi hazırlıkları sürdürülecektir. Metroloji Stratejik Planının sadece yasal metrolojiyi değil tüm metroloji alanını 
kapsayacak şekilde oluşturulabilmesini teminen Plan hazırlığı başlatılmamıştır. Adı geçen plan hazırlığının 2023 yılına ertelenmesinin uygun olacağı 
değerlendirilmektedir.  
PG6.3.2 Yıl içinde uluslararası teknik komite ve toplantılara katılım sağlanmış ve bunlara ilişkin raporlar hazırlanmıştır.  

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

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu/Sanayi Ürünleri ve Ölçü Aletlerinin Güvenliği 
ve Güvenilirliği 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Uluslararası standartlara uygun, güvenli, güvenilir ve kaliteli sanayi ürünlerinin ve ölçü aletlerinin yer aldığı izlenebilir bir 
piyasanın oluşmasını sağlamak. 
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Hedef Performansı 90,75 

Sorumlu Birim Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG6.4.1: Hazırlanan 
yıllık denetim planının 
gerçekleşme durumu 
rapor sayısı (K) 

10 1 3 4 100 

PG6.4.2: Denetim 
planında ölçü 
aletlerine ilişkin 
belirlenen hedefin 
gerçekleşme oranı (%) 

25 100 100 85 85 

PG6.4.3: Denetim 
planında yasal 
metroloji kapsamında 
yetkilendirilen 
işyerlerine ilişkin 
belirlenen denetim 
hedefin gerçekleşme 
oranı (%) 

25 100 100 78 78 

PG6.4.4: Denetim 
planında hazır 
ambalajlı mamullere 
ilişkin belirlenen 
hedefin gerçekleşme 
oranı (%) 

25 100 100 103 100 



 

222 

 

PG6.4.5: Denetimlere 
ve sanayi net metroloji 
modüllerinin 
kullanımına yönelik 
hazırlanacak rehber 
sayısı (K) 

15 17 20 20 100 

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

2021 yılı denetim planı kapsamında gerçekleşme durumuna ilişkin raporlar hazırlanmıştır. Yapılan denetim faaliyetleri sonucunda, denetim planında 
ölçü aletlerine ilişkin belirlenen hedefin gerçekleşme oranı %85, yasal metroloji kapsamında yetkilendirilen işyerlerine ilişkin belirlenen hedefin 
gerçekleşme oranı %78, hazır ambalajlı mamullere ilişkin belirlenen hedefin gerçekleşme oranı %103 olmuştur. Denetimlere ve sanayi.net metroloji 
modüllerinin kullanımına yönelik yıl içinde 3 adet rehber hazırlanmıştır.  

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

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı: 

Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu/Sanayi Ürünleri ve Ölçü Aletlerinin Güvenliği 
ve Güvenilirliği 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi: 

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

Hedef Performansı: 98 

Sorumlu Birim: Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG6.5.1: Hazırlanan 
gözetim ve denetim 
programı sayısı (K) 

40 1 3 3 100 
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PG6.5.2: PGD 
faaliyetlerine ilişkin 
iyileştirilen süreç sayısı 
(K) 

40 7 11 11 100 

PG6.5.3: Denetim 
personelinin 
yetkinliğini artırmak 
için düzenlenen eğitim 
programı sayısı (K) 

20 10 40 37 90 

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

2021 yılı denetim planı hazırlanmış ve uygulanmak üzere İl Müdürlüklerine gönderilmiştir.  
2021 yılında 2 adet iyileştirme projesi yürütülmüştür. 
1- İdari Para Cezalarının Tespitine İlişkin Uygulama Modeli 
Çalışma ile PGD'nin etkililiğini arttıracak caydırıcı cezaların belirlenmesi ve bu cezaların ilgili mevzuatın ruhuna uygun bilimsel bir yaklaşımının 
oluşturulması amaçlanmaktadır. İyileştirme çalışmaları geniş katılımlı bir çevrede tartışılmış ve gelinen son durumda oluşturulan modelin mevcut 
e-uygulamalarımıza entegrasyonu tamamlanmıştır.  
2- Risk Değerlendirme Metodolojisi Oluşturulması 
7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile risk değerlendirme kavramı tespit edilen bütün uygunsuzluklarda dikkate alınması 
gereken bir gereksinim olarak ortaya çıkmış, Avrupa Birliği Üye Ülke uygulamaları, risk değerlendirme literatürü incelenmesi ve iyi uygulama 
örneklerinin ülkemiz piyasa şartlarına uyarlanarak bir risk değerlendirme metodolojisi oluşturulması yönünde çalışma yapılmıştır. Çalışma sonunda 
Risk Değerlendirme Rehberi hazırlanmıştır.  
Ayrıca 2021 yılında denetim personelinin yetkinliğini artırmak için 10 adet eğitim düzenlenmiştir.  

Stratejik Hedef 6.6 Piyasada güvenli sanayi ürünlerinin yer almasına yönelik gözetim ve denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 



 

224 

 

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu/Sanayi Ürünleri ve Ölçü Aletlerinin Güvenliği ve 
Güvenilirliği 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

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

Hedef Performansı 79,03 

Sorumlu Birim Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG6.6.1: Sanayi 
ürünlerinde 
denetimler sonucu 
tespit edilen 
uygunsuzluk oranı (%) 

30 27 30 11,40 38 

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

2021 yılında, Sanayi ürünlerinde denetimler sonucu tespit edilen uygunsuzluk oranı hedeflenen rakamın altında kalmıştır. 2021 yılının pandemi 
koşulları kapsamında denetim faaliyetlerinin ağırlıklı olarak gözetime yönelmesi ve piyasa tarama faaliyetlerine önem verilmesi nedeniyle 
uygunsuzlukla karşılaşılan ürün oranı önceki yıllara göre düşüş göstermiştir. Bununla birlikte, tarama faaliyetleri ile elde edilen bilgi birikimi ilerleyen 
yıllarda uygunsuzluğu bulunan ürünlerin denetim programına alınması açısından olumlu etki yaratacaktır.  

 
*“PG 6.6.2: Denetimler kapsamında test ve muayene yapılan ürün sayısı (K)”, “PG 6.6.3: Test ve muayeneye gönderilen ürünlerdeki uygunsuzluk  
oranı (%)” ve “PG 6.6.4: Üreticilere, ithalatçılara ve ihracatçılara yönelik yapılan gözetim faaliyeti sayısı (K)”  göstergelerine ilişkin değerlendirmeler  
“i. Alt program hedef ve göstergeleriyle ilgili gerçekleşme sonuçları ve değerlendirmeler” bölümünde yer almaktadır. 
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Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 

Stratejik Amaç 
5 SANAYİDE KATMA DEĞERLİ ÜRETİMİN ARTIRILMASI AMACIYLA MEVCUT KAPASİTENİN DÖNÜŞÜMÜNÜ, YÜKSEK 
TEKNOLOJİ ODAKLI YENİ YATIRIMLARIN YAPILMASINI VE NİTELİKLİ ÜRETİM İÇİN İŞBİRLİĞİ MEKANİZMALARININ 
GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK 

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

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi/Yatırım Potansiyelinin Artırılması ve Yatırımların Teşviki 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Yatırım potansiyelinin artırılması ve yatırımların desteklenmesi yoluyla yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili üretimi 
artırmak. 

Hedef Performansı 85 

Sorumlu Birim Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG5.2.1: Teşvik belgesi 
kapsamında yüksek ve 
orta-yüksek teknolojili 
yatırımların toplam 
yatırım tutarı 
içerisindeki payı  

30 18 23 31 100 

PG5.2.2: Proje Bazlı 
Teşvik Sistemi 
kapsamında öncelikli 
sektörlerde 
düzenlenen belge 
sayısı (K) 

15 20 28 29 100 
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PG5.2.3: Proje Bazlı 
Teşvik Sistemi 
kapsamında sağlanan 
nakit desteklerin 
toplam nakit destekler 
içerisindeki payı 

15 8,30 35 43,64 100 

PG5.2.5: İmzalanan 
YKTK Anlaşması sayısı 
(K) 

20 6 14 8 25 

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

PG5.2.1, 5.2.2 ve 5.2.3 2021 yılsonu itibarıyla performans göstergeleri hedef değerleri aşmıştır. 
PG5.2.5 Teşvik belgesi kapsamında yüksek ve orta-yüksek teknolojili yatırımların toplam yatırım tutarı içerisindeki payı, Proje Bazlı Teşvik Sistemi 
kapsamında öncelikli sektörlerde düzenlenen belge sayısı, Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında sağlanan nakit desteklerin toplam nakit destekler 
içerisindeki payı ve İmalat sektörü için düzenlenen yatırım teşvik belgesi tutarının toplam yatırım teşvik belgesi tutarı içerisindeki payına ilişkin yıl 
sonu hedeflenen değerler gerçekleşmiştir. Müzakereleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülen ve bugüne kadar ülkemiz ile 110 ülke arasında 
imzalanmış olan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları kapsamında son olarak 2021 yılında Angola ve Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti ile YKTK Anlaşmaları imzalanmıştır. 2021 yılında küresel salgın sebebiyle YKTK anlaşmalarına ilişkin müzakereler çoğunlukla çevrimiçi 
olarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; Fas, Türkmenistan, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay ile toplam 8 YKTK müzakeresi çevrimiçi olarak 
gerçekleştirilmiştir. YKTK Anlaşmalarının yanı sıra, Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) çerçevesinde “Yatırım Anlaşması” müzakereleri de Genel 
Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde Malezya ile bir fiziki ve bir çevrimiçi olmak üzere 2 müzakere 
gerçekleştirilmiştir.Yapılan müzakere sayısının hedeflenen sayıları aşmasına rağmen imzalanan Anlaşma sayısının düşük kalmasının başlıca sebepleri 
şunlardır: - Bilindiği gibi, müzakereleri tamamlanan ve imza aşamasına gelen YKTK Anlaşmaları, gerçekleştirilen resmi ziyaretler çerçevesinde 
imzalanmaktadır. Yaşanan küresel salgın sebebiyle resmi ziyaret sayısında yaşanan düşüş imzalan YKTK Anlaşma sayısını etkilemiştir. - Ülkelerin 
YKTK Anlaşmaları imzalamasına ilişkin yaklaşımları değişim eğilimindedir. Bu kapsamda, son dönemde bazı ülkeler (Brezilya, Hindistan gibi) mevcut 
anlaşmalarını sonlandırmakta, yeni anlaşma müzakerelerine girmemektedir.- Müzakere süreci ülkelerin yatırım politikalarındaki değişiklik 
sebebiyle uzayabilmektedir. (Malezya STA “Yatırım Anlaşması”).- İmza aşamasına gelen Anlaşma metinlerine ilişkin, ülkeler değişiklik talebinde 
bulunabilmektedir (Sri Lanka)  - İmzaya hazır durumda olan Anlaşmaların üst düzey ziyaret çerçevesinde imzalanacak olması sebebiyle Anlaşma 
bekleme durumunda olabilmektedir (Tacikistan)- İmzalanması planlanan Anlaşmalar yaşanan resmi ziyaret iptali gerekçesi ile ertelenebilmektedir 
(Paraguay) 

 
*“PG 5.2.4: İmalat sektörü için düzenlenen yatırım teşvik belgesi tutarının toplam yatırım teşvik belgesi tutarı içerisindeki payı (%)” göstergesine 
ilişkin değerlendirmeler “i. Alt program hedef ve göstergeleriyle ilgili gerçekleşme sonuçları ve değerlendirmeler” bölümünde yer almaktadır.  
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Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 

Stratejik Amaç 
5 SANAYİDE KATMA DEĞERLİ ÜRETİMİN ARTIRILMASI AMACIYLA MEVCUT KAPASİTENİN DÖNÜŞÜMÜNÜ, YÜKSEK 
TEKNOLOJİ ODAKLI YENİ YATIRIMLARIN YAPILMASINI VE NİTELİKLİ ÜRETİM İÇİN İŞBİRLİĞİ MEKANİZMALARININ 
GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK 

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

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi/Yatırım Potansiyelinin Artırılması ve Yatırımların Teşviki 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Yatırım potansiyelinin artırılması ve yatırımların desteklenmesi yoluyla yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili üretimi 
artırmak. 

Hedef Performansı 100 

Sorumlu Birim Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

5.3.1 Bölgesel girişim 
sermayesi modelinin 
uygulandığı bölge 
sayısı (K) 

40 0 1 26 100 

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

30 0 100 351 100 
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5.3.3 Kalkınma 
Ajansları tarafından 
sunulan yönetim 
danışmanlığı programı 
sayısı (K) 

30 0 10 94 100 

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

PG5.3.1, 5.3.2 ve 5.3.3 2021 yılsonu itibarıyla performans göstergeleri hedef değerleri aşmıştır. 

2021 yılında kalkınma ajansları tarafından yönetim danışmanlığı konusunda mali ve teknik destek programları ile eğitim faaliyetleri kapsamında 94 farklı 
destek programı yürütülmüştür. Kalkınma ajanslarının bu alandaki destekleri dış ticaretten kaynak verimliliğine, turizmden imalat sanayiine bölgenin ihtiyaç 
ve önceliklerine göre çeşitlilik arz etmektedir. 

 

Stratejik Amaç 7 BAKANLIĞIN KURUMSAL YAPISI İLE STRATEJİK YÖNETİM VE UYGULAMA KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK 

Stratejik Hedef 7.1 Merkezi düzeyde bölgesel kalkınma alanında karar alma süreçlerini destekleyen kurumsal yapı güçlendirilecektir. 

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Yönetim ve Destek Programı/Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri 

Hedef Performansı 80 

Sorumlu Birim Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG7.1.1: Bölgesel 
gelişmişlik durumuna 
ilişkin izleme altyapısı 

30 0 1 1 100 

PG7.1.2: Nitelikli 
mekânsal analizler için 
gerekli veri altyapısı 

30 0 1 1 100 

PG7.1.3: Yayımlanan 
teknik rapor sayısı 
(adet) 

20 2 9 9 100 

PG7.1.4: 
Gerçekleştirilen Mali 
Yönetim Yeterliliği 
Denetimleri sayısı 

20 6 6 0 0 

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

Bölgesel Gelişme politikalarının uygulanma sürecinde rol üstelenen kalkınma ajanslarının başta mali destek süreçlerini olmak üzere faaliyetlerinin 
etkinliğini sistematik biçimde izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütülmüştür.  KAYS, söz konusu izleme ve değerlendirme çalışmalarına altlık 
oluşturmaktadır. Bölgesel düzeyde bilgi üretiminin güvenilirliğini sağlamak ve bölgesel kalkınma alanında veriye dayanan nitelikli çalışmalar 
yapılabilmesi için bölgesel nitelikte veri üreten kurum ve kuruluşların verilerini toplulaştırmayı amaçlayan Bölgesel Bilgi Bankası çalışması 
tamamlanmıştır. Türkiye’deki mevcut yerleşim sistemini ve yerleşimler arası ilişkileri yeni dinamikler çerçevesinde tanımlamayı amaçlayan 
Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri (YER-SİS) çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Teknik raporların hazırlanması faaliyeti kapsamında, bölgesel kalkınma alanında önceliklendirilen konularda çalışmalar yürütülerek çalışma 
sonuçları yayımlanmıştır. Bu çerçevede, ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi amacıyla kurum içi ve kurum dışı katılımcılardan müteşekkil çalışma 
grupları oluşturulmuş, saha ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve geniş katılımlı toplantılar düzenlenmiştir. Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen 
KIRKEP çalışması bu faaliyet kapsamında değerlendirilmelidir.  
2020 yılı başından itibaren dünyayı etkisi altına alan küresel salgın ve bu çerçevede alınan tedbirler nedeniyle 2021 yılında mali yönetim yeterlilik 
denetimleri gerçekleştirilememiştir.  
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Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Stratejik Amaç 
4 NİTELİKLİ TEKNOLOJİ ÜRETEN YENİLİKÇİ GİRİŞİMLERİN SAYISININ HIZLI BİR ŞEKİLDE ARTMASINI VE GİRİŞİMLERİN 
KÜRESEL PAZARLARA ENTEGRE OLARAK YÜKSEK DEĞERLERE ULAŞMASINI SAĞLAMAK; BUNUN İÇİN GİRİŞİMCİLİK 
EKOSİSTEMİNİ DÜNYA GENELİNDE BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEK 

Stratejik Hedef 
4.3 Rekabetçi Sektörler Programıyla iş ortamı iyileştirilecek, araştırma, geliştirme ve yenilik altyapısı güçlendirilecek ve 
sanayinin dijital dönüşümüne katkı sağlanacaktır. 

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİM VE YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ/Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Bilim, 
Teknoloji ve Yenilik Destekleri 
 
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI/Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Bilim, Teknoloji ve Yenilik Destekleri 

Hedef Performansı 66,65 

Sorumlu Birim Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG4.3.1: Rekabetçi 
Sektörler Programı 
Kapsamında harcanan 
AB ve Ulusal fon 
miktarı (Milyon 
Euro) (K) 

50 13,40 133 91,10 64,96 
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PG4.3.2: Sanayinin 
dijital dönüşümüne 
yönelik Rekabetçi 
Sektörler Programı 
kapsamında 
Desteklenen proje 
sayısı (K) 

10 0 1 1 100 

PG4.3.3: Rekabetçi 
Sektörler Programı 
Kapsamında 
desteklenen 
KOBİ/İşletme/Girişimci 
sayısı 
(K) 

40 323 750 581 60,42 

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

Küresel salgın nedeniyle gecikmeler yaşanmış ve 2021 yılı için öngörülen performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır.  
Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle hâlihazırda uygulama aşamasına geçmiş olan projelerin ihtiyaçları karşılanmıştır.   
Rekabetçi Sektörler Programı’nın çok yıllı programlama mantığında uygulanan bir destek Programı olması sebebiyle yıl bazlı gösterge hedeflerine 
erişimde sıkıntılar yaşanabileceği ancak Stratejik Planın dönem sonu itibarıyla kümülatif gösterge hedefine ulaşılacağı öngörülmektedir.  
Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler oluşmamıştır. 
Tahmini maliyet tablosunda öngörülen kaynak ihtiyacında yıl bazlı değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çıkabilecektir.  
Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması gerekçesiyle hedefte ve performans göstergesi değerlerinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı bu yıl itibarıyla 
oluşmamıştır. 2021-2022 yılları için programımıza aktarılması öngörülen kaynakta AB tarafından kesintiye gidilmesi plan hedefine ulaşılmasını 
olumsuz olarak etkileyecektir. 
Proje Tanımlama Dokümanı hazırlık ve onay, ihale dosyası hazırlık ve onay, ihale değerlendirme ve proje uygulama süreçlerinde ortaya çıkabilecek 
her türlü gecikme gösterge hedefine ulaşılmasını negatif olarak etkileyecektir.  
Küresel salgın nedeniyle yaşanacak yapısal gecikme ve değişiklikler hedeften sapmaya neden olabilecektir 
Bu gecikmeleri önlemek için sürecin her aşamasında faydalanıcı kurumlara teknik destek sağlanması ve bu süreçlerin üst düzeyde düzenli olarak 
izlenmesi gerekmektedir. 
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Stratejik Hedef 4.4 Sanayi ve teknoloji alanlarında AB, uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle işbirlikleri güçlendirilecektir. 

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİM VE YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ/Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Bilim, 
Teknoloji ve Yenilik Destekleri 
 
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI/Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Sanayinin Geliştirilmesine Yönelik Bilim, Teknoloji ve Yenilik Destekleri 

Hedef Performansı 100 

Sorumlu Birim Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG4.4.1: Ülkelerle ikili 
ilişkiler kapsamında 
imzalanan sınai, teknik 
ve teknolojik işbirliği 
anlaşması/protokolü 
sayısı (K) 

25 6 10 11 100 

PG4.4.2: 
Bakanlığımızca katkı ve 
katılım sağlanan KEK 
ve JETCO protokolü 
sayısı (K) 

35 45 95 98 100 

PG4.4.3: Hazırlanan 
sanayi ve teknoloji 
ülke raporu sayısı (K) 

40 65 135 158 100 
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Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

Planın başlangıç döneminden itibaren Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen COVİD-19 salgını ve bununla birlikte ortaya çıkan olağanüstü 
koşullar sebebiyle iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiştir.- 2021 yılında toplam 4 adet Ülkelerle ikili ilişkiler kapsamında sınai, teknik 
ve teknolojik işbirliği anlaşması/protokolü imzalanmıştır. Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. - Küresel salgın etkisi devam ettiği için 2021 
yılında video ve konferans yöntemiyle düzenlenen toplam 28 adet Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı ile Ekonomik ve Ticari Ortaklık 
Komitesi (JETCO) Toplantısına Genel Müdürlüğümüzden katkı ve katılım sağlanmıştır. Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. - 2021 yılında 
toplam 58 adet sanayi ve teknoloji ülke raporu hazırlanarak Bakanlık Makamına arz edilmiştir. Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. - On 
Birinci Kalkınma Planı Bilim, Teknoloji Yenilik kapsamında 444. maddesi ve Makroekonomik Politika Çerçevesi 206. madde, İstikrarlı ve güçlü 
ekonomi 177. maddesi ve Rekabetçi üretim ve Verimliliğe ilişkin amaç ve politikalarıyla uyumludur. - Söz konusu çalışmalar kapsamında herhangi 
bir öngörülemeyen maliyet ile karşılaşılmamıştır. - Herhangi öngörülemeyen bir maliyet ortaya çıkmadığı için maliyet güncellenmesine ihtiyaç 
duyulmamaktadır.  - Hedefte ve performans göstergesi değerlerinde herhangi bir değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. - Öngörülen riskleri kaldırmak ve 
sürdürülebilirliği sağlamak için sürecin her aşamasında iş birliği yapılan kurumlarla temasların artırılarak bu süreçlerin üst düzeyde düzenli olarak 
izlenmesi gerekmektedir. 

 

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Stratejik Amaç 7 BAKANLIĞIN KURUMSAL YAPISI İLE STRATEJİK YÖNETİM VE UYGULAMA KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK 

Stratejik Hedef 7.2 Hukuki faaliyetlerin niteliği ve etkinliği artırılacaktır. 

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Yönetim ve Destek Programı/Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri 

Hedef Performansı 95 

Sorumlu Birim Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG7.2.1: Bakanlık iş ve 
işlemlerinin hukuka 
uygunluğunun 
sağlanabilmesi için 
Merkez Birimlere ve 
Taşra Teşkilatına 
yönelik verilen eğitim 
sayısı (K) 

50 5 15 14 90 

PG7.2.2: Hukuk 
Müşaviri, Avukat ve 
Uzmanların 
güncellenen ve 
değişen mevzuata 
uyumunu sağlama 
amaçlı alınan eğitim 
sayısı (K) 

50 3 9 9 100 

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

Plan başlangıcında tüm dünyayı etkisine alan küresel salgın nedeniyle yüz yüze yapılması planlanan eğitimler çevrimiçi platformlar aracılığı ile 
gerçekleştirilmiştir. 
PG7.2.2 performans göstergesinde hedefe ulaşılmışken diğer performans göstergesi olan 7.2.1 performans göstergesinde hedefe yaklaşılmıştır. 
Performans göstergelerine ulaşılmasıyla tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 
Gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen herhangi bir maliyet ortaya çıkmamıştır. 
Performans gösterge gerçekleşmeleri ile kalkınma planında yer alan amaç, hedef ve politikalarına ulaşılmıştır. 
Küresel salgının beraberinde getirdiği riskleri ortadan kaldırmak için yüz yüze yapılması planlanan eğitimlerin çevrimiçi platformlar ile yapılması 
gerekmektedir.  
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Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Stratejik Amaç 7 BAKANLIĞIN KURUMSAL YAPISI İLE STRATEJİK YÖNETİM VE UYGULAMA KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK 

Stratejik Hedef 
7.3 Bakanlığın kurumsal hedeflerine ve stratejik amaçlarına ulaşmasına katkı sağlamak üzere kurumsal kültürün ve stratejik 
insan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Yönetim ve Destek Programı/Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri 

Hedef Performansı 100 

Sorumlu Birim Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG7.3.1: Bakanlığımız 
yıllık eğitim planı 
kapsamında 
düzenlenen hizmet içi 
eğitim sayısı (K) 

100 13 25 28 100 

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

PG7.3.1 Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Bakanlığın kurumsal hedeflerine ve stratejik amaçlarına ulaşmasına katkı sağlamak üzere 
gerekli eğitimler düzenlenmiştir. 
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Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

Stratejik Amaç 7 BAKANLIĞIN KURUMSAL YAPISI İLE STRATEJİK YÖNETİM VE UYGULAMA KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK 

Stratejik Hedef 
7.4 Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin niteliği ve etkinliği artırılarak, Bakanlığın kuruluş amacına uygun, hesap verebilir ve 
şeffaf olarak yönetilmesine katkı sağlanacaktır. 

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Yönetim ve Destek Programı/Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri 

Hedef Performansı 89,90 

Sorumlu Birim Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG7.4.1: Yıllık çalışma 
plan ve programında 
yer alan rehberlik 
amaçlı teftişlerin 
gerçekleşme oranı (%) 

50 100 100 99 99 

PG7.4.2: Müfettiş ve 
büro çalışanları başına 
sağlanan hizmet içi 
eğitim süresi (saat) 

10 15 15 100 100 
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PG7.4.3: Program dışı 
denetim hizmetleri 
kapsamında Bakanlık 
merkez ve taşra 
teşkilatı, bağlı, ilgili ve 
ilişkili kuruluşların her 
türlü faaliyet ve 
işlemleriyle ilgili olarak 
gelen ihbar ve 
şikâyetler üzerine 
yapılan inceleme, 
soruşturma ve ön 
inceleme işlerinin 
tamamlanma oranı (%) 

40 100 100 76 76 

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

PG7.4.1 Ülkemizde yaşanan salgın hastalık sürecinde getirilen kısıtlamalara rağmen, Bakanlık Makamının onayı doğrultusunda teftiş faaliyetleri yürütülmeye 
devam edilmiş ve programın %99’u tamamlanmıştır. 
PG7.4.2 Eğitim programı yıllık hedefimiz salgın hastalık sebebiyle özellikle yüz yüze eğitimlere ara verilmesi sebebiyle mümkün olduğunca çevrim içi platformlar 
vasıtasıyla yürütülmüştür. Bu sebeple hedeflenen performansın altında kalınmıştır. 2022 yılı içerisinde özellikle çevrim içi platformlar kullanılarak 
gerçekleştirilecek eğitimler vasıtasıyla performans hedefine ulaşılması planlanmaktadır. 2021 yılı içerisinde salgın hastalık gerekçesiyle yüzyüze eğitimler yerine 
mümkün olduğunca çevrim içi platformlar tercih edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hayata geçirilen Uzaktan Eğitim Kapısı 
(https://egitim.cbiko.gov.tr/) adresinde yer alan mesleki ve sosyal eğitimlere tüm personeli unvanlarına ve ilgilerine göre katılım sağlaması hususunda yazılı ve 
şifahi bilgilendirmeler yapılmış ve 2021 yılında Bakanlığımızca gerçekleştirilen yüz yüze ve çevrim içi eğitimler yanında mezkûr sistem üzerinde yer alan eğitimlere 
de katılım sağlanmıştır. Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden gerçekleştirilen eğitimler için geri dönüşler alınmamakla beraber Başkanlığımızca katılım sağlanması 
hususunda bilgilendirme yapılan eğitimler de göz önünde bulundurulduğunda performans %100 olarak ölçülmüştür. 
PG7.4.3 2021 yılı itibarıyla inceleme, soruşturma ve ön inceleme işleri %76 oranında tamamlanmıştır. Salgın sürecinde de inceleme, soruşturma ve ön inceleme 
faaliyetlerine ara verilmeksizin devam edilmiştir. Denetim faaliyetinin gerçekleştirildiği kurum ve kuruluşlarda devam eden esnek/dönüşümlü çalışma 
programları nedeniyle talep edilen bilgi ve belgelerin temininde yaşanan gecikmeler sebebiyle söz konusu faaliyetlerin hedeflenen sürelerde gerçekleşmesi 
zorlaşmaktadır. Özellikle yılın son ayı/ayları içerisinde gelen ihbar ve şikayetler üzerine başlatılan denetim faaliyetlerinin niteliği göz önüne alındığında bu 
alandaki denetimlerimiz küçük bir kısmı halen devam etmekte ve kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Program dışı denetim hizmetleri 
kapsamında Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı, bağlı, ilgili ve koordine edilen kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak gelen ihbar ve şikâyetler 

üzerine yapılan inceleme, soruşturma ve ön inceleme işlerini için işin doğası gereği belli bir takvim veya sayı öngörülememektedir.  
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Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Stratejik Amaç: 7 BAKANLIĞIN KURUMSAL YAPISI İLE STRATEJİK YÖNETİM VE UYGULAMA KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK 

Stratejik Hedef 7.6 Stratejik yönetim işleyişi güçlendirilecektir. 

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Yönetim ve Destek Programı/Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri 

Hedef Performansı 100 

Sorumlu Birim Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG7.6.1: Stratejik Plan 
İzleme ve 
Değerlendirme rapor 
sayısı (K) 

35 0 4 4 100 

PG7.6.2: Bütçe 
harcamalarına ilişkin 
hazırlanan rapor sayısı 
(K) 

35 4 12 12 100 

PG7.6.3: Kamu İç 
Kontrol Standartlarına 
Uyum Eylem Planı 
İzleme rapor sayısı (K) 

30 2 6 6 100 
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Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

İlgili hedefe ait performans göstergelerinin performans düzeyleri dikkate alındığında 2021 yılın sonu itibarıyla hedeflenen değerlere ulaşılmıştır. 
2021 yılı stratejik plan izleme ve değerlendirme faaliyetleri, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet 
Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda (Sürüm 3.1) yer alan düzenlemelere 
uygun olarak kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması yoluyla gerçekleştirilmiştir. 
Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergelerinde bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 
Hedefin toplam maliyetinde herhangi bir değişiklik beklenmemektedir. 

 

İç Denetim Birimi Başkanlığı 

Stratejik Amaç 7 BAKANLIĞIN KURUMSAL YAPISI İLE STRATEJİK YÖNETİM VE UYGULAMA KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK 

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

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Yönetim ve Destek Programı/Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri 

Hedef Performansı 94,86 

Sorumlu Birim İç Denetim Birimi Başkanlığı 
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Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG7.5.1: İç Denetim 
Programının 
gerçekleşme oranı 

80 0 100 100 100 

PG7.5.2: Kalite 
Güvence ve Geliştirme 
Programı çerçevesinde 
iç denetim faaliyetleri 
iç değerleme sayısı (K) 

10 0 2 2 100 

PG7.5.3: İç denetçi 
başına sağlanan eğitim 
süresi (K) 

10 0 70 34 48,57 

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

PG7.5.1 Bakanlığımız 2021 yılı İç Denetim Programında yer alan denetim ve danışmanlık faaliyetlerinin tamamı gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız 
Merkez ve taşra teşkilatında gerçekleştirilen denetimler sonucunda 40 adet bulgu raporlanmış, tespit edilen hususlara yönelik 60 adet öneri 
geliştirilmiş ve bu öneriler eylem planlarına bağlanmıştır. 
PG7.5.2 Kalite Güvence ve Geliştirme Programı çerçevesinde iç denetim faaliyetlerinin dönemsel gözden geçirme faaliyeti, 30.12.2021 tarihi 
itibarıyla tamamlanmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığınca yürütülmekte olan iç denetim faaliyetinin Kamu İç 
Denetim Standartlarına genel olarak (%91 oranında) uyumlu olduğu belirlenmiştir. 
PG 7.5.3 Küresel salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitimler yapılamadığından (iç denetçi başına 35 saat olarak öngörülen) 
eğitim saati hedefine ulaşılamamıştır. 2021 yılında her bir iç denetçinin ortalama 23 saat eğitim alması sağlanmıştır. 
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Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

Stratejik Amaç 7 BAKANLIĞIN KURUMSAL YAPISI İLE STRATEJİK YÖNETİM VE UYGULAMA KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK 

Stratejik Hedef 
7.7 Bilişim sistemleri ve e-hizmet sunma imkanları geliştirilecek, sistemlerin güvenliği ve sürekliliği sağlanacak, paydaşlarla 
entegrasyon güçlendirilecektir. 

Amacın İlgili Olduğu 
Program/Alt Program 
Adı 

Yönetim ve Destek Programı/Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri 

Amacın İlgili Olduğu 
Alt Program Hedefi 

Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri 

Hedef Performansı 100 

Sorumlu Birim Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 

Değeri 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen 

Değer 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 

Performans (%) 

PG7.7.1: Siber güvenlik  
faaliyetlerine yönelik 
farkındalık çalışmalarının 
yürütülmesi 

50 1 1 1 100 

PG7.7.2: Bakanlığımızca 
kurum içi veya kurum 
dışı elektronik ortamda 
verilen 
hizmetlere yönelik 
uygulamalarda 
farkındalık 
faaliyetlerinin 
yürütülmesi 

50 1 1 1 100 

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler 

Bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında entegrasyon faaliyetlerine devam edilmiştir. Bu sayede kullanıcılardan 
kaynaklanan veri hata oranlarında azalma sağlanmıştır. 
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Tablo 44: Stratejik Plan Hedeflerinin 2021 Yılı Gerçekleşme Düzeyi (%) 
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Hedef 1.1   100                           

Hedef 1.2   100                           

Hedef 1.3   91,8                           

Hedef 2.1 66,7                             

Hedef 2.2   100                           

Hedef 2.3       100                       

Hedef 2.4       85,6                       

Hedef 2.5       100                       

Hedef 3.1     100                         

Hedef 3.2     76,3                         

Hedef 3.3     97,8                         

Hedef 3.4     81,2                         

Hedef 4.1 76,5                             

Hedef 4.2   100                           

Hedef 4.3                 66,7             

Hedef 4.4                 100             

Hedef 5.1         96,7                     

Hedef 5.2             85                 

Hedef 5.3               100               

Hedef 6.1 100                             

Hedef 6.2           100                   

Hedef 6.3           20                   

Hedef 6.4           90,8                   

Hedef 6.5           98                   

Hedef 6.6           79                   

Hedef 7.1               80               

Hedef 7.2                   95           

Hedef 7.3                     100         

Hedef 7.4                       89,9       

Hedef 7.5                         94,9     

Hedef 7.6                           100   

Hedef 7.7                             100 
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Bakanlığımız 2020-2024 Stratejik Planında yer alan hedeflerin 2021 yılı içerisindeki gerçekleşme düzeyi 
ortalama yüzde 89,75 olarak ölçülmüştür. 
 

B.4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

Bakanlığımız faaliyet alanı kapsamında üst politika belgelerinde belirlenen hedef ve öncelikler ile 

uyumlu olarak beş yıllık stratejik planlar hazırlanmakta, stratejik planlar ile bütçe teklifleri arasında alt 

program hedefleri aracılığıyla yıllık performans programları çerçevesinde bağ kurulmaktadır. 

Hazırlanan dokümanlar kamuoyu ile paylaşılmakta ve performans programı uygulama sonuçları her yıl 

faaliyet raporlarımız içeriğinde açıklanmaktadır. 

2021 yılında, Yönetim Bilgi Sisteminin stratejik plan izleme, değerlendirme ve iç kontrol modülünde 

güncellemeler yapılarak kullanıma sunulmuştur. Sistem üzerinden belirli periyodlarda raporlama 

yapılmıştır. Program bütçe hazırlık çalışmaları sürecinde performans programı kapsamında, stratejik 

plan ile Bakanlığımız bütçe teklifinde yer alan alt programların hedefleri temelinde ilişki kurularak, 

birimlerimizin uygulamaları performans programı kapsamında izlenmiştir. Söz konusu uygulama 

sonuçları 2021 yılı Faaliyet Raporunda yer almıştır. 

Raporun oluşturulması aşamasında karar alma süreçlerine katılımcılığın sağlandığı, kurum kültürünün 

geliştirildiği ve sürekli öğrenme ortamının oluşturulduğu değerlendirilmektedir. Kurum içi bilgi akışının 

sürekliliğinin sağlanması, birimler arası iletişim kanallarının etkinleştirilmesi ve geri bildirim 

mekanizmalarının iyileştirilmesi yoluyla kurumsal performansın gelişimine katkı sağlanmıştır. 

 

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bu bölümde, orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde teşkilat yapısı, kurumsal 

kapasite, insan kaynakları, teknoloji ve bilişim altyapısı gibi unsurlar açısından durum analizi yapılarak 

Bakanlığımızın üstün ve gelişime açık yönlerine yer verilmiştir.  

 
A. Üstünlükler 

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi ışığında inşa edilen yerli ve 

milli sanayi programlarının etkin şekilde devam etmesi  

On Birinci Kalkınma Planında geliştirilen imalat sanayi odaklı bir yaklaşım ile hız kazanan teknolojik 

yenilenme ve imalat sanayiinde yapısal dönüşüm 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında atılan adımlar ile tasarlanan destek 

mekanizmaları; Program kapsamında çıkılan "Makine", "Mobilite", "Üretimde Yapısal Dönüşüm", 

"Sağlık ve Kimya Ürünleri" ile "Dijital Dönüşüm" çağrıları 

Sanayileşme politikaları çerçevesinde yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla 

kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri arasında eşgüdümü tesis etmek için Bakanlığımızın 

yetkilendirilmiş olması  

"2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" çerçevesinde Bakanlığımız öncülüğünde yürütülen programlar  

Birbirini tamamlayıcı enstrümanlar olan Ar-Ge/Tasarım Merkezleri, Teknoparklar ve Kümelenme 

faaliyetlerinin Bakanlığımız bünyesinde bulunması 
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İşletmelerimizin dijital dönüşümünü sağlamaya yardımcı olacak Model Fabrikalar enstrümanına sahip 

olunması 

Yapılan son düzenlemelerle Teknoparklar ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerindeki uzaktan çalışma 

uygulamasının kapsamının genişletilmesi; girişimcilere yönelik yeni finansman araçlarının uygulamaya 

konulması; temel bilimler mezunu istihdam desteği kapsamının genişletilmesi (Desteklenecek 

Programlar) ve Teknoparklarda yeni istihdam desteklerinin hayata geçirilmesi gibi mekanizmalarla 

daha güçlü bir ekosisteme yönelik çalışmaların yürütülmesi 

Ülkemizin küresel değer zincirindeki payını artırmak ve daha fazla yatırım çekmek amacıyla oluşturulan 

stratejiler ve yol haritaları 

Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nde yazılımdan tasarıma, otonom araçlardan bilgi 

ve iletişim teknolojilerine kadar birçok alanda yürütülen projeler 

Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin etkin şekilde sürdürülmesi 

Stratejik sektörler ve ürünlerdeki yatırımları önceliklendiren teşvik sistemimiz 

Yüksek teknolojiye ve imalata dayalı ihracatı destekleyen yatırım teşvik programlarının uygulamaya 

alınarak yeni destek programlarının ilan edilmesi 

Destek programlarında sağlanan kaynak artışı 

Sürdürülebilir bir sanayi ekosisteminde geliştirilen planlı sanayi altyapıları ile teşvik edilen çevre dostu 

üretim anlayışı 

Sanayide sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm için atılan kararlı adımlar 

Temel politika alanlarımızdan biri olan bölgesel kalkınma anlayışımız ile ihracat ve istihdamı odağına 

alan yenilikçi uygulamalarımız 

Anahtar Dergisi ve hakemli bir yayın olan Verimlilik Dergisi gibi süreli ve süresiz yayınların yayımlanması  

Dijital dönüşüm konularında bireysel yetkinliklerin ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik 

faaliyetler 

Bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi kapsamında elektronik ortamda yürütülen iş 

süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi 

Ülkelerin büyümeleri ve ekonomilerini dönüştürmeleri noktasında giderek daha fazla önem kazanan 

insan kaynağı ve bu alanda sanayimizin sahip olduğu potansiyel 

B. Zayıflıklar 

Mevcut personelin yetkinliğini geliştirmek için hizmet içi eğitimlerin artırılması ihtiyacı 

Paydaşlarla işbirliği kanallarının güçlendirilmesi ihtiyacı 

Farklı bilgi işlem kapasitelerine sahip kurumlar arasında özellikle veri paylaşımına yönelik eşgüdümün 

geliştirilmesi ihtiyacı 

Kurum kültürünün ve aidiyetinin güçlendirilmesi ihtiyacı  

Veri yönetimi sisteminin iyileştirilmesi ihtiyacı 
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C. Değerlendirme 

Bakanlığımız 2021 yılı Faaliyet Raporu hazırlıkları,  “5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, 

“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, “Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 

Faaliyet Raporlarının Performans Esaslı Program Bütçe Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında 

Usul ve Esaslar” ile “Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu (Sürüm 3.1)”nda yer alan 

düzenlemelere uygun olarak tamamlanmıştır. 

Performans esaslı program bütçeye uygun olarak hazırlanan “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Yılı 

Faaliyet Raporu”nda bilgileri yer alan tüm faaliyetler, önceki yıllarda olduğu gibi anılan yıl içerisinde de 

kamuda stratejik yönetim sürecinin çerçevesini çizen yasal düzenlemelere uygun olarak kaynakların 

etkin, ekonomik ve verimli kullanılması yoluyla gerçekleştirilmiştir. 

 

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 
Kamu hizmetlerinin daha kaliteli ve sonuç odaklı sunulmasına yönelik öneri ve tedbirler aşağıda 
sıralanmıştır; 

Küresel salgın koşullarının sanayi ve verimlilik politikalarının etkinliği üzerindeki olumsuz etkisi 

kapsamında gerekli tedbirlerin alınması, 

Sanayide yeşil dönüşümü hızlandıracak uygulamaların hayata geçirilmesi, 

Sanayinin yapısal dönüşümünde öncü olma misyonunu üstlenen ve AB teknik mevzuat uyumu 

sürecinde önemli sorumluluklar yüklenmiş Bakanlığımızın artan iş yüküne paralel olarak yetkin 

personelle güçlendirilmesi,  

PGD faaliyetlerinin kamuoyunda görünürlüğünün sağlanması; tüketici, üretici ve ithalatçıları 

bilgilendirme seminerlerinin düzenlenmesi, 

Teşvik sistemi kapsamında özellikle ithalata bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşümü sağlayacak, 

yüksek katma değerli ve yenilikçi yatırımların özel sektör yatırımları içerisindeki payının artırılmasına 

yönelik tedbirlerin alınmaya devam edilmesi, 

Uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinde bulunulması, bu 
yatırımların ihtiyacın en belirgin olduğu alanlara yönlendirilmesi,  

Bölge Kalkınma İdarelerinin ve Kalkınma ajanslarının yapı ve işleyişinin iyileştirilmesi ve mevzuatının 
sadeleştirilerek geliştirilmesine devam edilmesi, 

Paydaşlar arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi, 

Bilişim alt yapımızın güçlendirilmesi. 
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