
T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 2020-2024 STRATEJİK PLANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 2020-2024 STRATEJİK PLANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 2020-2024 STRATEJİK PLANI 

i 

 

 

BAKAN SUNUŞU 

 

Kurumsal Stratejik Planı hazırlarken On Birinci Kalkınma Planı ve 2023 Sanayi ve Teknoloji 

Stratejisi ile önceliklerimizi belirledik. Planın uygulama sürecinin etkinliğini sağlamak için 

Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile 

Bakanlığımızı ilgilendiren ulusal, bölgesel ve sektörel strateji belgeleri ile tam uyumu gözettik. 

Plan ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlıyoruz.  

Sanayi ve teknoloji alanlarında politika ve stratejiler geliştirip uygulamak; sanayinin teknolojik 

dönüşümünü teşvik etmek; Ar-Ge, yenilik ve tasarım kapasitemizi artırmak; yüksek teknoloji 

odaklı yeni yatırımlar ve nitelikli üretim için iş birliği mekanizmaları geliştirmek; uluslararası 

standartlara uygun sanayi ürünlerinin ve ölçü aletlerinin yer aldığı izlenebilir bir piyasa 

oluşturmak Bakanlığımızın sunduğu hizmetleri uygularken gözettiği temel amaçlardır.  

Bakanlığımızın güçlenen teşkilat yapısı tüm bu amaç ve hedeflerin belirlenen zaman dilimi 

içerisinde gerçekleşmesine hizmet edecektir. Teknolojinin tüm kurumlar ve bireyler için ortak 

payda olduğu küresel sistemde, sanayimizin gücüne güç katacak programları kararlılıkla hayata 

geçirmeye devam edeceğiz.  

Uygulamaya aldığımız 2020-2024 dönemi Kurumsal Stratejik Plan hazırlıklarında emeği geçen 

tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür eder, ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

 

 

                                                                                             MUSTAFA VARANK 

                                                                                            BAKAN 
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BAKAN YARDIMCISI SUNUŞU 

 

Stratejik yönetim süreci ile orta ve uzun vadeli amaçlar belirlenir, kaynakların stratejik önceliklere göre 

dağıtılması ve etkin kullanılması sağlanır, kurumsal ölçekte sürecin her aşaması izlenir, elde edilen 

çıktılar değerlendirilir, hedefler ve çıktılar arasındaki uyumun sağlanıp sağlanmadığına dair 

sorumluların hesap vermeleri sağlanır. 

Bu çerçevede, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kurumlarına stratejik plan 

hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. 

Kamuda stratejik planlama döneminin başlangıcından günümüze kadar geçen süre içerisinde planın 

hazırlık ve uygulama sürecinde edinilen deneyimler ile birlikte, Bakanlığımızın yenilenen teşkilat 

yapısıyla 2020-2024 yılları arasında yürüteceği faaliyetleri kapsayan yeni stratejik plan katılımcı 

yaklaşımla, iç ve dış paydaşlarımızın görüşleri alınarak, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzuna uygun olarak 

hazırlanmıştır. Stratejik Planımızın, başta On Birinci Kalkınma Planı olmak üzere üst politika belgeleri 

ve 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ne uyumlu olmasına özen gösterilmiştir. 

Plan kapsamında Türkiye’nin “Milli Teknoloji Güçlü Sanayi” vizyonu ile uyumlu; sektör stratejileri, 

teknoloji ve dijital dönüşüm yol haritaları hazırlanmaktadır. Çalışmalarımız, yüksek katma değerli ve 

ileri teknolojiye dayalı üretimin artırılması, yurtdışı ara malı bağımlılığının azaltılması ve yerli ürünlerin 

kullanımının yaygınlaştırılması, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı temin edecek ve rekabet 

gücümüzü artıracak teknolojilerde hızlı ilerleme sağlanması, sanayicilerimize, girişimcilerimize ve 

araştırmacılarımıza önemli destekler sunarak ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanması 

konularına odaklanmaktadır.  

Veriye dayalı analiz becerilerinin önem kazandığı, uygulanabilir stratejilerin oluşturulduğu içinde 

bulunduğumuz bu yeni dönemde, ülkemizin kalkınmasında önemli bir yol haritası olması hedeflenen 

Kurumsal Stratejik Planımızın hazırlık çalışmalarında değerli katkılarını esirgemeyen iç ve dış 

paydaşlarımız ile emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Planın amacına ulaşmasını temenni 

ediyorum. 

 

 

DR. ÇETİN ALİ DÖNMEZ 

 BAKAN YARDIMCISI 
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BAKAN YARDIMCISI SUNUŞU 

Bakanlığımız, On Birinci Kalkınma Planı’nın hedeflediği GSMH, ihracat, istihdam, enflasyon, 

sanayileşmede teknolojik düzey, verimlilik, uluslararası normlarda nitelikli üretim, AB normlarında 

çevre duyarlılığı olan üretim konularında çok titiz bir çalışmanın içindedir. 

Ülkemiz sanayisinin mikro işletmelerden orta boy işletmelere, orta boy işletmelerden büyük sanayi 

işletmelerine dönüştüğü, güçlü yabancı yatırımcıların büyük alanlarda yerli ortaklarla uluslararası 

boyutlarda sanayi tesisi kurmak istedikleri bir döneme giriyoruz. Bu alanların üretilmesi, alt yapı ve üst 

yapılarının desteklenmesi, teşvik edilmesi, diğer Bakanlıklarımızla karayolu, demiryolu, lojistik 

merkez, liman bağlantılarının koordine edilmesi Bakanlığımızın hedefleri arasında bulunmaktadır. 

2020 yılı itibarıyla ülkemizde 325 OSB tüzel kişilik kazanmıştır. OSB’lerde yer alan 79.861 parselden 

üretime geçilen 54.159 parselde yaklaşık 1.975.000 kişi istihdam edilmekte olup tüm parsellerde üretime 

geçilmesiyle istihdamın 2.500.000 kişiye ulaşacağı öngörülmüştür. 

Bugüne kadar, 16’sı son 2 yılda olmak üzere 22 endüstri bölgesi ilan edilmiştir. Bu bölgelerimizde 

vasıflı çelik, savunma, petrokimya, enerji, gübre, kağıt gibi birçok sektöre yönelik üretimler 

gerçekleştirilmektedir. Hedefimiz, geçmiş tecrübelerimizle birlikte yeşil ve nitelikli planlı sanayi 

alanlarımızın sayısını artırarak yüzde 1 hedefimizi gerçekleştirmektir. 

Halen ülkemiz alanının sadece % 0,35’inin sanayi alanı olmasının yanında kişi başına düşen milli gelirin 

10.000 $ ortalamasından kurtulup 25.000 $ seviyelerini hızla yakalayarak gelişmiş ülkeler seviyesine 

erişmek hedefimizdir. Bu çerçeveden hareketle, halen 300.000 Ha alan toplam sanayi alanımızın en az 

iki katına çıkarılarak sanayicimize ve yabancı yatırımı olana ucuz hatta bedelsiz yer tahsisi sağlamayı 

hedefimize koymuş bulunuyoruz. 

Ürün kalitemizin ve güvenilirliğimizin uluslararası pazar normlarında üretilmesinin sağlanması 

amacıyla hem TSE hem de Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü eliyle, 81 ildeki 

İl Müdürlük Teşkilatlarımızı organize ederek piyasa ve gözetimi denetimine tabi tutmaya devam 

edeceğiz. İllerimizdeki İl Müdürlük Teşkilatlarımızın çok daha etkin kullanımını ve TSE ile ortak 

çalışmalarını tesis ederek güvenli üretimi ve denetimi sağlayacağız. 

Ülkemizde mevcut sanayi tesislerimizin üretim envanterlerinin sanayi sicil belgeleri üzerinden denetimi 

ile 150.000 sanayi tesisimizin kapasitelerini, kapasite kullanım oranlarını değerlendirmeye gayret 

ediyoruz. Mevcut yatırımlarımızın uluslararası rekabette konumlandırılmasının sağlanması ve yeni alan 

ve dalların ülkemizde de üretimlerine başlanması ve geliştirilmesi en önemli hedeflerimizdendir. 

Yapısal dönüşümün dört eksenini oluşturan Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çerçevesinde 

geleceğe yönelik çözümler üretilmesiyle ekonomimizin ve uluslararası ticarette rekabetimizin gücü daha 

da artacaktır.  

2020-2024 Kurumsal Stratejik Planın tüm paydaşlarımıza faydalı bir doküman olması temennisiyle, 

emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 

 

 

 

HASAN BÜYÜKDEDE 

BAKAN YARDIMCISI 
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BAKAN YARDIMCISI SUNUŞU  

Teknolojik ilerleme ve dijital dönüşüm, yeni bir çağın kapılarını aralamış durumdadır. “Dördüncü 

Sanayi Devrimi” dediğimiz bu gelişim süreci, insanlık için önemli imkânlar sunmakta; ülkeler 

düzleminde ise tüm dengelerin değişmesine ve rekabet koşullarının yeniden şekillenmesine neden 

olmaktadır. Bunun sonucunda küresel güç mücadelesi, içinde bulunduğumuz süreçte teknolojik gelişim, 

dijital dönüşüm gibi parametreler üzerinden şekillenmektedir. Bu paradigma değişimini yakalayan 

ülkeler, gelecekte mukayeseli üstünlük elde ederek, oyunun kurallarını koyan aktörler haline 

geleceklerdir.  

Yeni dönemin paradigma değişimlerini, küresel rekabette daha güçlü olmamızı sağlayacak bir fırsat 

olarak değerlendiriyoruz. Son 18 yılda sergilenen başarılı büyümeyi ivmelendirmek, sanayi ve teknoloji 

devriminin öncü ülkeleri arasında yer almak için, bu alanlarda üstün ve özgün bir atılımın 

gerçekleştirilebilmesi gerekmektedir. Bu ise, sanayi ve teknoloji alanlarını bütüncül bir yaklaşımla ele 

alan, kapsamlı bir gelişimi hedefleyen, ülke dinamiklerine göre özgün olarak tasarlanmış, geniş katılımı 

sağlayan ve toplumu harekete geçirebilen bir programın yürütülmesi ile mümkün olabilecektir. Ülke 

olarak sanayi ve teknoloji alanlarında atmamız gereken adımların bütününü ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ 

çerçevesinde tanımlıyoruz.  

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz Milli Teknoloji Hamlesi çalışmalarımız ile 

dijitalleşen dünyada, pazar değil, yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye olmayı 

hedefliyoruz. Bu amaçla, paydaşlarımızın katkılarıyla “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ni 

hazırladık. Bu belge, Türkiye’nin “Milli Teknoloji Güçlü Sanayi” vizyonunu gerçekleştirmede bir yol 

haritası olmuştur. “Yüksek Teknoloji ve İnovasyon”, “Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi”, 

“Girişimcilik”, “Beşerî Sermaye” ve “Altyapı” olmak üzere 5 ana bileşenden oluşan stratejimiz 

doğrultusunda, ülkemizi sanayi ve teknoloji alanlarında 2023 hedeflerine taşıyacağız. Bu alanların her 

birinde atacağımız adımları da somut yol haritalarıyla belirliyoruz. 

Hedeflerimize ulaşmak için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat 

kapsamında stratejik planlama yapıyor, çalışmalarımızın sonuçlarını izleyerek değerlendiriyoruz. 2020 

– 2024 Kurumsal Stratejik Planımızı, On Birinci Kalkınma Planı ve 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi 

çerçevesinde iç ve dış paydaşların katılımı ile stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için hazırladık. Bu 

kapsamda hazırlanan yol haritamız ile ülkemizin kalkınma ve gelişmesinde Bakanlığımız için öngörülen 

sorumlulukların yerine getirilmesini amaçladık.  

Kurumsal Stratejik Planının da Bakanlığımızın bu süreçte üstüne düşen görevi layıkıyla yerine 

getirmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Planın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma 

arkadaşlarımıza teşekkür eder, yine tüm personelimizin katkısı ile Planın başarılı bir şekilde uygulanarak 

hedeflerine ulaşmasını dilerim. 

 

MEHMET FATİH KACIR 

BAKAN YARDIMCISI 

 

 

 



T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 2020-2024 STRATEJİK PLANI 

v 

 

İÇİNDEKİLER 

BAKAN SUNUŞU ................................................................................................................... i 

BAKAN YARDIMCISI SUNUŞU ............................................................................................ ii 

TABLOLAR LİSTESİ ............................................................................................................ vii 

ŞEKİLLER LİSTESİ .............................................................................................................. vii 

KISALTMALAR.................................................................................................................... viii 

BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN ........................................................................................... 1 

TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ ............................................................................ 5 

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ .................................................................................. 6 

BÖLÜM 1: DURUM ANALİZİ .................................................................................................. 7 

1.1 Kurumsal Tarihçe ............................................................................................................................7 

1.2 2019-2023 Dönemi Stratejik Planının Değerlendirilmesi ...............................................................8 

1.3 Mevzuat Analizi ..............................................................................................................................9 

1.4 Üst Politika Belgelerinin Analizi ................................................................................................... 10 

1.5 Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi ................................................................ 31 

1.6 Paydaş Analizi .............................................................................................................................. 34 

1.6.1 İç Paydaş Analizi ................................................................................................................... 35 

1.6.2 Dış Paydaş Analizi ................................................................................................................. 36 

1.7 Kuruluş İçi Analiz .......................................................................................................................... 42 

1.7.1 Teşkilat Yapısı ....................................................................................................................... 42 

1.7.2 İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi.......................................................................................... 43 

1.7.3 Kurum Kültürü Analizi ........................................................................................................... 46 

1.7.4 Fiziksel Kaynaklar .................................................................................................................. 47 

1.8 Mali Kaynak Analizi ...................................................................................................................... 49 

1.9 Politik, Ekonomik, Sosyokültürel, Teknolojik, Yasal ve Çevresel (PESTLE) Analiz ........................ 50 

1.10 Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi ................................................... 52 

1.10.1 Güçlü ve Zayıf Yönler .......................................................................................................... 52 

1.10.2 Fırsatlar ve Tehditler........................................................................................................... 55 

BÖLÜM 2: GELECEĞE BAKIŞ ............................................................................................. 57 

2.1 Misyon ......................................................................................................................................... 57 

2.2 Vizyon .......................................................................................................................................... 57 

2.3 Temel Değerler ............................................................................................................................ 57 

BÖLÜM 3: STRATEJİ GELİŞTİRME .................................................................................... 57 



T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 2020-2024 STRATEJİK PLANI 

vi 

 

3.1 Stratejik Amaçlar ve Hedefler ...................................................................................................... 57 

3.2 Hedef Kartları .............................................................................................................................. 65 

3.3 Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler ................................................................. 105 

3.4 Tahmini Maliyet ......................................................................................................................... 108 

BÖLÜM 4: İZLEME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................... 110 

 

 

 

  



T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 2020-2024 STRATEJİK PLANI 

vii 

 

TABLOLAR LİSTESİ 

Tablo 1: Temel Performans Göstergeleri ................................................................................................ 5 

Tablo 2: Amaç, Hedef ve Performans Göstergesi Dağılımı ..................................................................... 8 

Tablo 3: Performans Sonuçları Özet Tablosu .......................................................................................... 9 

Tablo 4: On Birinci Kalkınma Planı (2019 - 2023) .................................................................................. 11 

Tablo 5: Yeni Ekonomi Programı (2021 - 2023)..................................................................................... 15 

Tablo 6: 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ............................................................................. 16 

Tablo 7: Faaliyet Alanı-Ürün/Hizmet Listesi .......................................................................................... 31 

Tablo 8: Paydaş Önceliklendirme Tablosu ............................................................................................ 34 

Tablo 9: Ürün-Hizmet Matrisi ................................................................................................................ 37 

Tablo 10: Merkezde İstihdam Edilen Personel Unvan ve Sayıları ......................................................... 43 

Tablo 11: Taşrada İstihdam Edilen Personel Unvan ve Sayıları ............................................................. 45 

Tablo 12: Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı .......................... 45 

Tablo 13: Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Yaş Grubuna Göre Dağılımı ..................................... 46 

Tablo 14: Fiziksel Yapı ........................................................................................................................... 47 

Tablo 15: Tahmini Kaynaklar ................................................................................................................. 49 

Tablo 16:  Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler .......................................................... 105 

Tablo 17: Tahmini Maliyet................................................................................................................... 108 

 

 
ŞEKİLLER LİSTESİ 

 
Şekil 1: Teşkilat Yapısı ............................................................................................................................ 42 

  



T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 2020-2024 STRATEJİK PLANI 

viii 

 

KISALTMALAR 

 

ABDİGM    Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

ATGM                   Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü 

AVT     Asya Verimlilik Teşkilatı 

Bakanlık    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

BİDB    Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

BKİ                          Bölge Kalkınma İdaresi 

EB      Endüstri Bölgeleri 

EBYS    Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

GZFT    Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler 

HHGM    Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

IPA     Katılım Öncesi Yardım Aracı 

İDB     İç Denetim Başkanlığı 

JETCO    Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi 

KAGM                        Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 

KEK                      Karma Ekonomik Komisyonu 

KHK                     Kanun Hükmünde Kararname 

KOBİ                 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler  

KOSGEB    Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

KÜSİP    Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu 

MSÜGGM   Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü 

MTGM    Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü 

OECD    Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 

ONTEK    Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi 

OSB     Organize Sanayi Bölgeleri 

PESTLE    Politik, Ekonomik, Sosyokültürel, Teknolojik, Yasal ve Çevresel Analiz 

PG                      Performans Göstergesi 

PGD     Piyasa Gözetimi ve Denetimi 

 

 



T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 2020-2024 STRATEJİK PLANI 

ix 

 

 

 

RTB     Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

SAVGM    Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü 

SDDP     Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu 

SİP                      Sanayi İşbirliği Projeleri  

SBGM    Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 

SGB     Strateji Geliştirme Başkanlığı 

SGK                           Strateji Geliştirme Kurulu 

SGM    Sanayi Genel Müdürlüğü 

SKA     Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 

SPE     Stratejik Planlama Ekibi 

SS     Sanayi Siteleri 

TGB     Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

TKYB     Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası  

TOBB    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

TSE     Türk Standardları Enstitüsü 

TUYSGM                   Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 

TÜBİTAK              Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

YEP                            Yeni Ekonomi Programı 

YHGM    Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

YKTK    Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 

 

 

 



T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 2020-2024 STRATEJİK PLANI 

1 

 

BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN 

 

MİSYON 

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

 

VİZYON 

“Sanayisi güçlü, teknolojisi milli bir Türkiye” 

 

TEMEL DEĞERLER 

 Vatandaş ve sonuç odaklı, çözüm üreten, kaliteli hizmet anlayışı 

 Yenilikçilik ve teknoloji odaklılık 

 Sürekli gelişim  

 Bilimsel değerlere bağlılık 

 İyi yönetişim 

 Çevreye duyarlı, insan odaklı üretim 

 Sorumlu üretim ve sürdürülebilir tüketim 

 İş birliği ve katılımcılık 

 Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

 Kişisel verilere saygı 
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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. 
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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 

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.                                    
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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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TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

Tablo 1: Temel Performans Göstergeleri 

2023 SANAYİ VE TEKNOLOJİ HEDEFLERİ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

Kararnamesi’nde değişiklik yapılarak Bakanlığımızın görevleri tekrar düzenlenmiş, ilave görevler 

verilmiş ve ihtiyaç duyulan hizmet birimleri yeniden teşkil edilerek teşkilat yapısı yenilenmiştir. Bu 

doğrultuda, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

hükümlerine istinaden 22.04.2020 tarihli Makam Oluru ile Bakanlığımız Stratejik Planının 2020-2024 

dönemini kapsayacak şekilde yenilenmesi uygun bulunmuş ve yayımlanan Genelge ile plan hazırlık 

süreci başlatılmıştır. Genelge ile plan çalışmalarını hazırlık programına uygun yürütmek, Strateji 

Geliştirme Kurulunu (SGK) oluşturmak, Stratejik Planlama Ekibi (SPE) ve tüm Bakanlık çalışanlarını 

katılımcı bir anlayış içerisinde çalışmalara dâhil etmek gibi hususlar düzenlenmiştir. 

“On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)” ve “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” Bakanlığımız 2020-

2024 dönemi Stratejik Plan hazırlıklarında önceliklerin belirlenmesine yön veren politika setleri 

olmuşlar; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine getirilen stratejik plan 

hazırlama yükümlülüğü çerçevesinde kurumsal stratejik planımızın ana kaynaklarını teşkil etmişlerdir. 

Bakanlığımız 2020-2024 Stratejik Planı, üst politika belgeleri olan On Birinci Kalkınma Planı, Orta Vadeli 

Program, Orta Vadeli Mali Plan ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile Bakanlığımızı ilgilendiren ulusal, 

bölgesel, sektörel strateji belgeleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyumlu olarak hazırlanmıştır. 

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu çerçevesinde yürütülen stratejik planlama 

çalışmalarında, program bütçe uyarınca sorumlu olduğumuz program ve alt programlar da dikkate 

alınmıştır. 

Strateji Geliştirme Başkanlığı, Planın hazırlık sürecinde kavram birliğinin tesis edilmesi, toplantı ve 

çalıştaylarda moderatörlük yapılması, çalışmaların hazırlık programında yer alan takvime uygun 

gerçekleştirilmesi, ihtiyaç duyulan bilgilendirmelerin yapılması ve raporların hazırlanması gibi 

konulardan sorumlu olmuştur. Hazırlık çalışmalarının Kovid-19 salgınına karşı alınması gereken 

önlemler çerçevesinde zamanlılık, ekonomiklik ve katılımcılık ilkeleriyle etkin bir şekilde 

yürütülebilmesi amacıyla SPE2020-2024@sanayi.gov.tr e-posta adresi oluşturulmuş ayrıca 

https://sema.sanayi.gov.tr bağlantısından SPE üyelerine erişim yetkisi verilen SPE2020-2024 ortak 

klasör sürecin başlangıcından itibaren kullanıma açılmıştır. 

Çalışmaların başarısının önemli ölçüde planın sahiplenilmesine, plan öncesi hazırlıkların etkin bir 

şekilde yapılmasına ve önceki dönem plan hazırlık çalışmaları ile izlemelerinden edinilen tecrübelerin 

aktarılmasına bağlı olduğu göz önüne alınarak Durum Analizi Süreci, Geleceğe Bakış Süreci ve Strateji 

Geliştirme Süreci tamamlanmıştır.  

Yukarıda özetlenen stratejik plan hazırlık sürecinin tüm aşamalarında, planın kendi içinde tutarlı 

olmasına, planlar arasında devamlılığın sağlanmasına; diğer bir ifadeyle önceki stratejik plan 

döneminde geliştirilen amaç ve hedeflerin birbirinin devamı veya tamamlayıcısı olacak şekilde vizyona 

doğru ilerleme sağlamasına özen gösterilmiş ve Bakanlığımız 2020-2024 Kurumsal Stratejik Planı 

yayımlanmıştır. 
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BÖLÜM 1: DURUM ANALİZİ 

1.1 Kurumsal Tarihçe 

Bakanlık tarihçesi, Osmanlı Devleti döneminde başlamaktadır. 1838 yılında "Meclis-i Ziraat ve Ticaret 

Komisyonu" oluşturulmuş, Tanzimat Fermanının kabulünden sonra 1840 yılında da İstanbul'da "Umur-

ı Ticaret ve Ziraat Nezareti" kurulmuştur. Son Osmanlı hükümetlerinde ise, Bakanlığın yeniden "Ticaret 

ve Ziraat Nezareti" olarak örgütlendiği anlaşılmaktadır. 1922 yılında "Ticaret ve Ziraat Nezareti"nin 

varlığı da sona ermiştir. 

Ankara'da kurulan ilk TBMM Hükümeti içinde de Bakanlık, "İktisat Vekâleti" adı ile yerini ve önemini 

korumuştur. Vekâlet 1939 yılında üçe ayrılmış; 3612 sayılı Kanunla bazı görevler bu Bakanlıkta 

bırakılırken, ulaşımla ilgili görevleri Münakalât Vekâletine, iç ve dış ticaretle ilgili görevleri de yeniden 

kurulan Ticaret Vekâletine devredilmiştir. 3614 sayılı bu Kanun; daha sonraki bakanlık birleşmeleri 

ardından yeniden kurulan Ticaret Bakanlığı dönemlerinde de yürürlükte kalmış, bazı değişikliklerle 

13.12.1983 tarihine kadar sürmüştür. 1939 yılındaki İktisat Bakanlığından gelip 1949 yılında birleşen, 

1957 yılında yeniden ayrılan iki bakanlık, 1971 yılında yeni bir birleşme denemesi daha yaşamıştır. Bu 

birleşme, Cumhurbaşkanlığı Onayı ile ve ilk kez "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı" adıyla gerçekleşmiştir. 

Ardından Cumhurbaşkanlığı Onayı ile ticaret ve sanayi bölümleri yeniden ayrılmıştır. Sanayi 

Bakanlığının adı, 1957 tarihli kuruluş kanunu korunarak "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı" olarak 

değiştirilmiştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; 174 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname ile yeniden kurulmuş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile de biçimlendirilip örgütlenmiş, daha sonra da 214 sayılı KHK 

ile bazı değişiklikler yapılmıştır. 3143 sayılı Kanunla, anılan KHK'lar kaldırılmış, Bakanlık Teşkilat ve 

Görevleri Hakkındaki Kanun yürürlüğe girmiştir. 

643 sayılı 3046 Sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 4’üncü maddesi ile 3046 sayılı Kanun eki cetveldeki Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca, 635 sayılı Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 

Bakanlığımız hizmet birimleri yeniden yapılandırılmış, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Teşkilatlandırma 

Genel Müdürlüğü, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ve Esnaf ve Sanatkârlar Genel 

Müdürlüğü yeni kurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığına devredilmiştir. Daha sonra, 649 sayılı Avrupa 

Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili 

maddeleri uyarınca, Milli Prodüktivite Merkezi kapatılarak Bakanlık bünyesinde Verimlilik Genel 

Müdürlüğü oluşturulmuştur.  

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 
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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 Kararnamesi’nde değişiklik yapılarak Bakanlığımızın görevleri tekrar düzenlenmiş, 

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

oluşturulmuştur. 

1.2 2019-2023 Dönemi Stratejik Planının Değerlendirilmesi 

2019-2023 Kurumsal Stratejik Planının uygulamaya konulmasıyla birlikte, Kamu İdareleri İçin Stratejik 

Planlama Kılavuzu’nda belirlenen esaslara uygun olarak izleme ve değerlendirme faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir. Plan dönemi içerisinde üretilen bilgilerin raporlar vasıtasıyla eksiksiz ve doğru 

verilerle kayıt altına alınması sağlanmıştır. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin 

gerçekleşme sonuçları belirlenen aralıklarla Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden izlenerek yönetim 

kademesine raporlanmıştır. 

Değerlendirme sürecinde plan içerisinde yer alan amaç ve hedeflere hangi ölçüde ulaşıldığı belirlenerek 

amaç, hedef ve performans göstergelerinin etkililik, etkinlik ve ilgili olma ile sürdürülebilirliği analiz 

edilmiştir. Süreç içerisinde var olan hedefler ile gerçekleşme durumları kıyaslanarak, bunlar arasında 

fark oluşması durumunda sapmanın nedenleri değerlendirilmiş, hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin 

alınacak tedbirler ile birlikte düzeltici eylem önerileri oluşturulmuştur. Yapılan değerlendirmeler 

stratejik plan hazırlık çalışmalarında dikkate alınmıştır. 2019-2023 Kurumsal Stratejik Planı 6 stratejik 

amaç, 32 hedef ve 102 performans göstergesinden oluşmaktadır.  

Tablo 2: Amaç, Hedef ve Performans Göstergesi Dağılımı 
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Tablo 3: Performans Sonuçları Özet Tablosu 

1.3 Mevzuat Analizi 

2020-2024 Stratejik Plan hazırlık sürecinde yapılan mevzuat analizi çerçevesinde Bakanlığımıza verilen 
görevler tespit edilmiş ve ihtiyaçlar belirlenmiştir. Bu bölümde Bakanlığımıza görev ve sorumluluk 
yükleyen, faaliyet alanımızı düzenleyen mevzuata kısa ve öz biçimde 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 

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 

Ölçüt  Adet ORAN (%) 

HEDEFE ULAŞILDI (%90+) 75 90,36 

MAKUL (%60-%89) 6 7,23 

İYİLEŞTİRİLMELİ (%0-%59) 2 2,41 

TOPLAM 83 100 
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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 

1.4 Üst Politika Belgelerinin Analizi 

2020-2024 Stratejik Plan hazırlık sürecinde üst politika belgeleri analiz edilerek bu politika belgelerinin 
Bakanlığımıza verdiği görevler tespit edilmiştir.  Bu doğrultuda ihtiyaçlar belirlenmiş, faaliyetlerin üst 
politika belgeleri ile sektörel strateji belgelerine uyumlu ve tutarlı bir şekilde plan içerisinde yer alması 
sağlanmıştır. 

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olup 
15 yıllık bir perspektifin ilk beş yıllık dilimi olarak tasarlanan On Birinci Kalkınma Planı ile her alanda 
topyekûn bir değişim ve atılım başlatılarak, eğitim hamlesiyle beşeri sermayenin, Milli Teknoloji 
Hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması öngörülmüştür.  
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Tablo 4: On Birinci Kalkınma Planı (2019 - 2023) 

 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI (2019-2023) 

 
İlgili Bölüm/Referans Sorumlu Olunan Politika Numaraları 

 
 
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. REKABETÇİ 
ÜRETIM VE 
VERIMLILIK 
 

2.2. Rekabetçi Üretim ve 
Verimlilik 

 
297.1, 297.2, 297.3, 297.4, 297.5, 297.6    

 
2.2.1.1.1. Güçlü Finansal 
Yapı 
 

302.1, 302.2, 302.3, 302.5, 302.6, 303.2  
 

2.2.1.1.2. Yüksek Kurumsal 
Kapasite 

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

2.2.1.1.3. İş ve Yatırım 
Ortamı 

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

 
2.2.1.1.4. İnsan Kaynağı 
 

330.2, 332.6  

2.2.1.1.5. Lojistik ve Enerji 
Altyapısı 

 
341.1  

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

 
2.2.1.1.7. Ar-Ge ve Yenilik 
 

348.1, 349.2, 350.5, 351.2, 351.4, 352.1, 353.2  
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2.2.1.2. Öncelikli  
Sektörler  
2.2.1.2.1. Kimya 
 

360.1, 360.2, 360.5, 361.1, 361.2  
 

2.2.1.2.2. İlaç ve Tıbbi 
Cihaz 

 
365.1, 365.2  

 
2.2.1.2.3. Elektronik 

369.1, 369.2, 370.1, 371.1, 371.2 

2.2.1.2.4. Makine-Elektrikli 
Teçhizat 

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

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

 
2.2.1.2.6. Raylı Sistem 
Araçları 
 

388.1, 388.2, 389.1, 389.4, 389.5  
 

 
2.2.1.3. Diğer İmalat  
Sanayii Sektörleri 
 

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

2.2.1.3.3. Ana Metal 
Sanayii 
 

395, 396, 397 

 
2.2.3.2. Bilim, Teknoloji 
ve Yenilik 
 

 
442.5, 446.1, 447.2  

 
2.2.3.3. Girişimcilik  
ve KOBİ’ler 
 

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

 
2.2.3.4. Fikri Mülkiyet  
Hakları 
 

 
456.8, 457.1, 457.2, 458.1,461.3  
 

 
2.2.3.5. Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri 
 

 
471.1, 471.2, 471.3, 472.1, 472.2, 472.3, 473.1,  
475.2, 481.1  

 
2.2.3.12. Yönetim  
Danışmanlığı 
 

 
534.1, 535.1  

 
2.4. YAŞANABİLİR 

ŞEHİRLER, 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 

ÇEVRE 
 

 
2.4.1. Bölgesel  
Gelişme 

 
669.1, 669.2, 669.3, 669.5, 670.1, 670.2, 670.3,  
671.1, 672.1 
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Yeni Ekonomi Programı (2021-2023) (Orta Vadeli Program)  

YENİ DENGELENME, YENİ NORMAL, YENİ EKONOMİ 

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

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

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

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

ve kapsayıcı bir kalkınma modeli uygulanacaktır. 

TEMEL DEĞERLER 

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

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

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

BÜYÜME VE İSTİHDAM 

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

güçlendirilecektir. Sanayide katma değerli üretim kapasitesini artırmak üzere orta-yüksek ve yüksek 

teknoloji seviyesindeki ürünlere yönelik yatırımları teşvik etmek büyüme stratejisinin öncelikleri 

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

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

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

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

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

havuzunun büyütülmesi ile enerji, ulaşım ve iletişim bağlantılarının güçlendirilmesi faaliyetleri 

sürdürülecektir. 

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

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

sınırlandırılmasına yönelik eşgüdümlü politika bileşimi sayesinde güçlü ve istikrarlı büyüme 

hedeflenmektedir. 

Büyüme ve Verimlilik ile İlgili Politika ve Tedbirler: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, tespit 

edilen tüm odak sektörlerde geliştirilerek uygulanmaya devam edilecektir. 

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

kabiliyetlerin geliştirilmesi sağlanacaktır. 

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

ihtisas serbest bölge uygulaması yaygınlaştırılacaktır. 

Büyük veri kaynaklarından ekonomik fayda sağlanmasına yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi 

amacıyla Yapay Zekâ Enstitüsü kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanacaktır. 

Dışa bağımlılığın yüksek olduğu, kritik öneme sahip sektörlerde yerli ürün ve teknolojiler 

geliştirilmesine yönelik araştırmaları destekleyecek ve koordine edecek Yüksek Teknoloji Platformları 

Çağrısı hayata geçirilecektir. 
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Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) markalaşması, kurumsallaşması, verimlilik artışı ve 

uluslararası piyasalara erişim sağlamaları amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri düzenlenecek, 

dijital dönüşümlerini tamamlamalarına ve yenilikçi iş modelleri geliştirmelerine katkı sağlayacak 

projeler hayata geçirilecektir. 

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

sağlanması amacıyla sanayide dijital dönüşüm desteklenecektir. 

Ülkemizde girişimciliğin gelişimini engelleyen sorunlar tespit edilerek girişimcilik ekosisteminin 

etkinliğinin artırılmasına yönelik çözüm odaklı bütüncül yaklaşımlar geliştirilecektir. 

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

özelinde finanse edilerek artırılacaktır. 

Organize Sanayi Bölgelerinin kurumsal yapılan güçlendirilecek, doluluk oranlarının yükseltilmesine 

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

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

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

isteyen sanayicilerimizin sorunlarının hızla çözümü sağlanacak ve yatırımları desteklenecektir. 

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

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

Stratejisi hazırlanacaktır. Dönüşüm sürecinde olan küresel yatırım hareketlerinde, ülkemizin 

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

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

ülkemize kazandırılması için çalışmalar yapılacaktır. 

İllerin ve bölgelerin öne çıkan yatırım fırsatları kalkınma ajansları tarafından tespit edilerek yatırımcılara 

yol göstermek amacı ile hazırlanan fizibilite raporları erişime açık bir havuzda toplanacaktır. 

Büyümenin Finansmanı ile İlgili Politika ve Tedbirler: Türk Eximbank ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım 

Bankası (TKYB) fonlama imkânları, başta KOBİ’ler olmak üzere ihracatçıların ve ithal ikamesine yönelik 

yatırım projelerinin finansmanında kullanılacaktır. 

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

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

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

üretimin desteklenmesi sağlanacaktır. 

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

CARİ İŞLEMLER DENGESİ 

Dış Ticaret ile İlgili Politika ve Tedbirler: 

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

Politika ve Tedbirler: 

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

EYLEM VE PROJELER 

Tablo 5: Yeni Ekonomi Programı (2021 - 2023) 

 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

YENİ EKONOMİ PROGRAMI (2021-2023) 

Eylem ve Projeler 
Sorumlu 
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Planlanan 

Tamamlanma 

Tarihi 
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FİNANSAL SİSTEM   
     

Ülkemizde fikri mülkiyet varlıklarının 

değerleme kapasitesi geliştirilerek ülke 

ekonomisine katkısı artırılacak ve 

üniversitelerde, araştırma kuramlarında ve 

teknoloji geliştirme bölgelerinde 

geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye 

etkin bir şekilde aktarılması sağlanacaktır. 

Sanayi ve 

Teknoloji 

Bakanlığı 

Aralık 

2023 
✓ ✓ ✓ ✓  

YERLİ VE YENİLİKÇİ ÜRETİM        

Ülkemizin test, sertifikasyon, 

belgelendirme ve uygunluk değerlendirme 

alanlarında etkinliğinin artırılmasına 

yönelik olarak Türk Standardları 

Enstitüsünün teknik altyapısı 

güçlendirilecektir. 

Sanayi ve 

Teknoloji 

Bakanlığı 

Aralık 

2022 
✓ ✓ 

 

✓  

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı 

Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi görevi 13 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yürütülmekte olup çalışmalar 
Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme Değerlendirme Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. 
27.10.2020 tarihli ve 31287 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı 
Yıllık Programı kapsamında sorumlu olunan tedbir ve faaliyet bilgilerine aşağıda yer alan tabloda yer 
verilmiştir. 
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Tablo 6: 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı 

 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

2021 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMI 

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.  

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. 
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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 yayınlanacaktır. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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.  

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

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.  
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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. 

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. 
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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. 

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 
internet 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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1.5 Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi 

Bu bölümde mevzuat analizinden yararlanılarak Bakanlığımızın sunduğu temel ürün ve hizmetler 
belirlenmiş, belirlenen ürün ve hizmetler belirli faaliyet alanları altında toplulaştırılmıştır. Faaliyet 
alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi, Bakanlığımız amaç ve hedeflerinin oluşturulmasında 
yönlendirici olmuştur. 

Tablo 7: Faaliyet Alanı-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 iş birliği 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 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 
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Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler 

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 Programı’nın temel hedefleri, odak alanları, yol 
haritaları, uygulama planları  
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 iş ve meslek analizleri ve 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 iş birliği mekanizmalarında desteklenen teknolojik araştırma, 
geliştirme, tasarım, girişimcilik ve yenilikçilik program ve projeleri ve teşviki ile 
ilgili yapılan düzenlemeler, izlemesi ve değerlendirme sonuçları 

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 

 

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 hizmetleri 
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 
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Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler 

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 yönetilen hazırlık süreci  
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 oluşturulan görüş, 
koordinasyon, raporlama ve işbirlikleri hizmetleri 
8.Kalkınma ajanslarının faaliyet alanını düzenleyen mevzuatın geliştirilmesi ve 
güncellenmesi faaliyetleri 
9.Bakanlıklar ile kalkınma ajansları arasında sağlanan koordinasyon 
10.Kalkınma ajanslarının geliştirilen kurumsal kapasitesi 
11.Bölgesel Girişim Sermayesi Uygulaması 
12.Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi 
13.Cazibe Merkezleri Destekleme Programının yönetim ve koordinasyon hizmeti 
14.Üreten Şehirler Programı ile ilgili yürütülen hazırlık çalışmaları  
15.Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının yönetim ve koordinasyon hizmeti 
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  
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1.6 Paydaş Analizi 

Bakanlığımız faaliyet ve hizmet alanları kapsamında iç ve dış paydaşlarının görüş, öneri ve beklentileri 
uygulanan anketler aracılığıyla analiz edilmiştir. Analiz sonucunda; paydaşların görüş ve önerilerinin 
tespit edilmesiyle verilen hizmetlerin ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilmesi ve stratejik 
planın paydaşlar tarafından sahiplenerek planın uygulama etkinliğinin artırılması amaçlanmıştır. Bu 
çerçevede mevcut paydaşlar etki ve önem derecesine göre önceliklendirilerek aşağıda yer alan Paydaş 
Önceliklendirme Tablosu oluşturulmuştur. 

Tablo 8: Paydaş Önceliklendirme Tablosu 

Paydaş Adı İç/Dış 
Paydaş 

Önem 
Derecesi 

Etki 
Derecesi 

Önceliği 

CUMHURBAŞKANLIĞI Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

CUMHURBAŞKANLIĞI DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
OFİSİ BAŞKANLIĞI 

Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

CUMHURBAŞKANLIĞI FİNANS OFİSİ 
BAŞKANLIĞI 

Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

CUMHURBAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI 
OFİSİ BAŞKANLIĞI 

Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

CUMHURBAŞKANLIĞI YATIRIM OFİSİ 
BAŞKANLIĞI 

Dış Yüksek 
Güçlü 

Birlikte Çalış 

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER 
BAŞKANLIĞI PERSONEL VE PRENSİPLER 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Dış Yüksek Güçlü İzle 

ADALET BAKANLIĞI Dış Yüksek Zayıf Birlikte Çalış 

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER 
BAKANLIĞI 

Dış 
Yüksek 

Zayıf Birlikte Çalış 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Dış Yüksek Zayıf Birlikte Çalış 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Dış Yüksek Zayıf Birlikte Çalış 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Dış Yüksek Zayıf Birlikte Çalış 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

SAĞLIK BAKANLIĞI Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Dış Yüksek Zayıf Birlikte Çalış 

TİCARET BAKANLIĞI Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Dış Yüksek Güçlü İzle 

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

BÖLGE KALKINMA İDARELERİ Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ 
GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ 
BAŞKANLIĞI 

Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 
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Paydaş Adı İç/Dış 
Paydaş 

Önem 
Derecesi 

Etki 
Derecesi 

Önceliği 

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK 
ARAŞTIRMA KURUMU 

Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

TÜRKİYE UZAY AJANSI Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

KALKINMA AJANSLARI Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

KURUM ÇALIŞANLARI İç Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

İL MÜDÜRLÜKLERİ İç Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

KAMU İHALE KURUMU Dış Yüksek Güçlü İzle 

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

STK VE DERNEKLER (MAKİNA İMALAT 
SANAYİ DERNEKLERİ FEDERASYONU, 
OTOMOTİV SANAYİCİLERİ DERNEĞİ, 
TÜRKİYE ÇELİK ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ, 
TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ) 

Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

FİNANSAL KURULUŞLAR Dış Yüksek Güçlü İzle 

ÜNİVERSİTELER Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ Dış Yüksek Güçlü İzle 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET 
DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Dış Yüksek Güçlü İzle 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜST 
KURULUŞU 

Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ  Dış Yüksek Güçlü Birlikte Çalış 
 

1.6.1 İç Paydaş Analizi 

Durum analizi sürecinde, Bakanlığımızın mevcut durumuna, gerçekleştirdiği faaliyetlere ve sunduğu 

hizmetlere ilişkin iç paydaşlarımızın değerlendirme, görüş ve önerilerini almak amacıyla 10 – 31 Ağustos 

2020 tarihleri arasında iç paydaş anketi uygulanmıştır. İç paydaş anket soruları ile kurum algısının 

tespiti yapılmış, kurumsal amaç ve hedefler geliştirilerek iyileştirilme ihtiyacı duyulan alanlar 

belirlenmiştir. Bakanlığımız Merkez Teşkilatı ve İl Müdürlükleri personeline anket.sanayi.gov.tr 

üzerinden 44 adet soru yöneltilmiş ve ankete 876 personel tarafından katılım sağlanmıştır. Anket ile 

sunulan fiziki ve sosyal imkânlara yönelik görüş ve önerilerin alınmasının yanı sıra sürekli gelişim, kaliteli 

hizmet sunumu, iyi yönetişim, iş birliği ve katılımcılık gibi temel değerlerimize yönelik yaklaşımlar da 

ortaya konulmuştur. 

Anket sonucunda öne çıkan hususlar aşağıda yer almaktadır:  

Bakanlığımızın kamuoyunda olumlu bir imaja sahip olduğu, Kovid-19 salgını ile mücadelede 
kapsamında; küresel salgının ekonomik, sosyal ve sektörel etkilerinin en aza indirilmesi için 
gerçekleştirilen çalışmalarda Bakanlığımızın etkin bir rol üstlendiği, ayrıca salgın döneminde uzaktan 
çalışmanın gerekli olduğu durumlarda, yeterli bilgi işlem ve teknolojik altyapı hizmetlerinin sağlanarak 
iş süreçlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı, yine salgın sürecinde yemek, sağlık, güvenlik, 
temizlik, ulaşım gibi alanlarda alınan tedbirlerin yeterli olduğu, 
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Bakanlığımızın mevcut yapısının faaliyet alanındaki gelişmeleri takip ederek hızla uyum sağlama 
kapasitesine sahip olduğu, 

Çalışanlar tarafından aidiyet duygusunun yüksek olmakla beraber kurum kültürünün yeniden 
yapılanma süreci ile güçlendirilmesi ihtiyacının bulunduğu, 

Çalışanlar arasında bilgi ve tecrübe aktarımının sağlandığı,  

Birimler arası iletişim kanallarının etkinliğinin artırılabileceği, ortak iş birliği kültürünün 
geliştirilebileceği, 

Bakanlığımız bağlı, ilgili ve koordine edilen kuruluşlarla olan iş birliği ve koordinasyonu ile uluslararası 
organizasyonlarla olan iletişiminin güçlendirilmesi gerektiği, 

Hizmet içi eğitimler yoluyla kurumsal performansı artırmaya yönelik mekanizmaların geliştirilmesine 
ihtiyaç duyulduğu, 

Bakanlığımızın organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi ve sanayi sitelerine ilişkin faaliyet ve 
desteklerinde her geçen yıl bir önceki yıla göre gelişme kaydedildiği,  

Bakanlığımızın metroloji alanında muayene, belgelendirme ve standardizasyona ilişkin faaliyetlerinin 
etkinliğinin sağlandığı,  

Yatırım teşviklerine ilişkin mevzuata yönelik çalışmalar ile uygulamaya ilişkin yürütülen faaliyetlerin 
etkinliğinin artırıldığı, 

Bununla birlikte kurumsal ve bireysel performansın izlenmesi amacıyla ihtiyaç duyulan yapıların 
geliştirilmesi, sanayi ürünlerine yönelik idari ve teknik düzenlemelerin geliştirilmesi ile 
makroekonomik, sektörel ve bölgesel gelişme alanlarında ulusal ve yerel düzeyde analiz çalışmalarına 
daha fazla yer verilmesi sonucuna ulaşılmıştır. 

 

1.6.2 Dış Paydaş Analizi 

Dış paydaş olarak kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek 

kuruluşları ile yükseköğretim kuruluşlarında görev yapanların Bakanlığımız faaliyetlerine yönelik 

algılarının ölçülmesi, fikirlerin tespit edilmesi ve önerilerinin alınması amaçlanmıştır. Bunun için 

öncelikli paydaş olarak değerlendirilen 95 kurum ve kuruluşa elektronik ortamda anket yönlendirilmiş, 

genel bilgiler ve değerlendirme soruları başlıklarında 10 adet soru yöneltilmiş ve katılımcılar tarafından 

cevaplandırılmıştır. Anket sonuçlarına göre dış paydaş anketini cevaplandıranların Bakanlığımız kuruluş 

ve görevleri ile yaptığı hizmetler hakkındaki bilgi düzeyi yeterli seviyededir. Ortak yürütülen 

çalışmalarda Bakanlığımızın üstlendiği role ilişkin memnuniyet düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür. 

Bakanlığımızın şeffaf, dinamik ve esnek kurumsal yapısının geliştirilebileceği katılımcılar tarafından 

değerlendirilen bir diğer husus olmuştur.  

Bakanlığımızın sanayi, bilim, teknoloji, yatırım teşvikleri, ekonomik kalkınma, sektörel gelişim ve 

yenilikçilik alanlarında politika geliştirme görevi doğrultusunda, önümüzdeki beş yıllık dönemde 

önceliklendirme ihtiyacı bulunan 3 temel faaliyet alanı katılımcıların görüşüne sunulmuştur. Buna göre 

teknoloji ve yenilikçi politikalar ile araştırma, geliştirme ve yenilikçi projeler kapsamında sağlanan 

destek ve teşvikler ön plana çıkan alanlar olmuştur. 
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Tablo 9: Ürün-Hizmet Matrisi 
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1. Nitelikli işgücü programları  
 

x x x x X x x x x 

2. Temiz üretim hizmetleri     x  X  x x x 

3. Teknik düzenleme ve 
belgelendirme hizmetleri  

 

 x x  x x       x   

4. Mevzuatta öngörüldüğü 
şekilde ilgili kurumlara görüş 
verme hizmetleri  

 

  x x   X   x x x 

5. Sektörel analiz ve sektör 
raporu hazırlama hizmetleri 

x x x x X x x x x 

6. Sektörel teknik komite 
toplantılarının düzenlenmesi 
hizmeti 

  x   x X x x x x 

7. Sanayi iş birliği projeleri 
kapsamında yürütülen 
faaliyetler 

 x x  x             

8.  Politika oluşturma ve 
araştırma hizmetleri 

x x x x X x x x x 

    

B
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1. Milli Teknoloji Hamlesi 
kapsamında yürütülen 
program ve projeler 

x x x x X     

2. Dijital dönüşüm konularında 

bireysel yetkinlikler ile 

toplumsal bilinç ve kültürün 

gelişmesine yönelik faaliyetler 

 

x x x x   x x x 

3. Bilişim sektörü, ileri teknoloji 

sektörleri, ar-ge, tasarım ve 

yenilik faaliyetleri ile bu 

alanlarda çalışan insan 

kaynağının geliştirilmesi, 

işgücünün dönüşümü, dijital 

dönüşüm konularında 

üretilen strateji ve politikalar 

x x x x X   x x 

4. Uygulanan destek ve teşvik 

programları x x x  X     

PAYDAŞLAR 

FAALİYETLER 
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1. Milli Teknoloji Hamlesi 

Programı kapsamında 

hazırlanan yol haritaları ve 

uygulama planları 

x x x x     x 

2. Bakanlığın görev alanlarına 
giren konularda derlenmiş 
bilgi ve istatistikler üzerinde 
yapılan araştırma ve analizler 

x x x x      

3. Sektörel analizler ve verimlilik 
araştırmaları 

x x x x x     

Ç
- 

A
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G
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1. Teknoloji geliştirme bölgeleri 
hizmetleri   

 x x   x x   x x x 

2. Ar-Ge ve tasarım merkezi 
hizmetleri  

 x x   x x     x x 

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

x x  x x x   x x x 

4. Teknoloji geliştirme bölgeleri, 
ar-ge ve tasarım merkezleri ile 
kümelenme gibi teknoloji 
odaklı iş birliği 
mekanizmalarında 
desteklenen teknolojik 
araştırma, geliştirme, tasarım, 
girişimcilik ve yenilikçilik 
program ve projeleri 
 

x x  x x x x x x x 

D
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1. Organize sanayi bölgelerine 
yönelik hizmetler 

x x x x x   x x x 

2. Sanayi sitelerine yönelik 
hizmetler 

x  x         x   x 

3. Endüstri bölgelerine yönelik 
hizmetler 

x x         x   x 

4. Yatırım alanlarının 
belirlenmesine yönelik 
hizmetler 

x x x x x   x x x 

E-
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G
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1. Bilimsel, endüstriyel ve yasal 
metroloji alanlarında 
belirlenen stratejiler ve 
uygulanan politikalar 

x x  x     x   x x 

2. Yasal metroloji ve hazır 
ambalajlama alanında 

x x   x   x   x x 

PAYDAŞLAR 

FAALİYETLER 
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hazırlanan teknik 
düzenlemeler ile bu alanda 
yapılan piyasa gözetimi ve 
denetimi hizmetleri 

3. Yasal metroloji kapsamına 
alınacak veya kapsamdan 
çıkartılacak ölçü aletlerinin 
belirlenmesi, teknik ve idari 
altyapının oluşturulması 

x  x  x  x  x   x      

4. Metroloji, standardizasyon, 
uygunluk değerlendirmesi ve 
akreditasyon alanlarında 
strateji belgelerinin 
hazırlanması, uygulanması ve 
izlenmesi hizmetleri 

x x   x   x   x x 

5. Yasal metroloji alanında 
laboratuvar kurulması 
hizmetleri 

  x x  x            

6. Piyasa Gözetimi ve Denetimi 
Hizmetleri x  x    x           

7. Uluslararası kuruluşlara üyelik 
ve teknik komite çalışmaları 
hizmetleri 

 x x  x  x           

8. Standardizasyon ve standart 
denetimi hizmetleri 

x x               

9. Üreticilere ve İthalatçılara 
Yönelik Bilgilendirme ve 
Rehberlik Hizmetleri 

  x        x   x x  

10. Tüketici Bilinçlendirme 
Hizmetleri   x          x x  x 

F-
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m
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1. Ülkemizde gerçekleştirilecek 
yatırımların artırılmasına 
ilişkin politika ve program 
geliştirilmesi ve bu çerçevede 
yatırım teşvik mevzuatı ile 
doğrudan yabancı yatırım 
mevzuatının hazırlanması 

x x x x x   x x x 

2. Yatırım teşvik belgesi işlemleri   x x   x   x x x 

3. Teşvik uygulamaları 
kapsamında desteklerin 
uygulanması işlemleri 

  x               

PAYDAŞLAR 

FAALİYETLER 
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4. Uluslararası doğrudan 
yatırımlara ilişkin hizmetler 

x x x   x       x 

5. Yatırımların karşılıklı teşviki ve 
korunmasına ilişkin 
anlaşmaların müzakerelerinin 
yürütülmesi ve anlaşmaların 
imzalanması 

x x x   x   x   x 

6. Yatırım ortamının 
iyileştirilmesi hizmetleri 

x x x   x   x   x 

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

  x x   x   x   x 

8. Yatırım Teşvik Sistemi ve 
Yatırım Ortamının yurtiçinde 
ve yurtdışında tanıtımı 
hizmeti  

  x x   x   x   x 
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1. Bölgesel Gelişme Ulusal 
Stratejisi 

x x x x x x x x x 

2. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik 
Endeksi 

x x x x x x x x x 

3. Sektörel ve tematik stratejiler 
ve eylem planları kapsamında 
görüş, koordinasyon, 
raporlama ve işbirlikleri 

x x x             

4. İl Rekabet Edebilirlik Analizi   x x x x   x     

5. Yerleşme Merkezlerinin 
Kademelenmesi çalışması  

x x x x x x x x x 

6. Kalkınma Ajanslarının 
koordinasyonu kapsamında 
mevzuatta verilen görevler 

  x x x x         

7. Kalkınma Ajanslarının faaliyet 
alanını düzenleyen mevzuatın 
belirlenmesi ve güncellenmesi  

x  x x x x         

8. Bakanlıklar ile Kalkınma 
Ajansları arasında 
koordinasyonun sağlanması 

x x x             

9. Kalkınma Ajanslarının 
kurumsal kapasitesinin 
geliştirilmesi 

  x               

10. Kalkınma Ajansları Yönetim 
Sisteminin yürütülmesi 

  x               

11. Bölge Kalkınma İdarelerinin 
koordinasyonu 

x x x             

PAYDAŞLAR 

FAALİYETLER 
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12. Cazibe Merkezlerini 
Destekleme Programı 
koordinasyonu 

 x  x   x     

13. Sosyal Gelişmeyi Destekleme 
Programı koordinasyonu 

 x  x x  x x x 

14. Üreten Şehirler Programı 
koordinasyonu 

 x  x x  x x x 

15. Bölgesel Girişim Sermayesi 
uygulaması 

 x        
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1. AB’ye katılım müzakereleri 
kapsamında yürütülen 
hizmetler 

x x               

2. Uluslararası kuruluşlar ve ikili 
ilişkiler kapsamında yürütülen 
hizmetler 

x x   x x   x x x 

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

  x x x x x x x x 

4. Protokol ve tercüme 
çalışmaları ile bakanlık 
faaliyetlerinin tanıtımına 
yönelik hizmetler 

  x     x       x 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAYDAŞLAR 

FAALİYETLER 
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1.7 Kuruluş İçi Analiz 

1.7.1 Teşkilat Yapısı 

Şekil 1: Teşkilat Yapısı 

 

  



T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 2020-2024 STRATEJİK PLANI 

43 

 

1.7.2 İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi 

Bakanlığımızın görev ve yetkileri çerçevesinde, Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşılmasını 

sağlayacak yetkinliğe sahip personel yapısının oluşturulması insan kaynakları politikasının öncelikli 

amacıdır. Bu amaca uygun iş tanımları içerisinde görevler ve roller net biçimde tanımlanmakta, 

personel yetkinlikleri ile personele verilen görevler arasında tutarlılık sağlanmakta ve çalışanların 

yetkinliklerini geliştirmelerine yönelik hizmet içi eğitimler düzenli aralıklarla verilmektedir.  

Bakanlığımız personeli görev ve sorumluluklarını kurumsal stratejilerimiz, temel değerlerimiz ve etik 

ilkelerimize uyumlu çalışma anlayışı içerisinde yerine getirmektedir. Bu anlamda bilgi ve beceriye 

yönelik temel yetkinliklere sahip olan Bakanlığımız personeli, uzmanlık yetkinliklerini de sürekli 

geliştirmektedir.  

05.11.2020 tarihi itibarıyla Bakanlığımız merkez teşkilatında 1.825, taşra teşkilatında 2.062 olmak üzere 

toplam 3.887 personel istihdam edilmektedir.  

2020 yıllarına ilişkin unvan bazında dolu kadro sayıları izleyen tabloda listelenmiştir.  

Tablo 10: Merkezde İstihdam Edilen Personel Unvan ve Sayıları 

Unvan 2020 Yılı 

Bakan Yardımcısı  3 

Genel Müdür  9 

Rehberlik ve Teftiş Başkanı  1 

Strateji Geliştirme Başkanı  1 

Genel Müdür Yardımcısı 9 

Bakan Müşaviri 3 

Bakanlık Müşaviri  - 

Bakanlık Müşaviri (Ş) 3 

Özel Kalem Müdürü - 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri  - 

Müstakil Daire Başkanı  - 

Daire Başkanı  55 

Başmüfettiş  20 

Müfettiş  41 
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Unvan 2020 Yılı 

Müfettiş Yardımcısı  9 

Başkontrolör 1 

AB Uzmanı  30 

AB Uzman Yardımcısı - 

Sanayi ve Teknoloji Uzmanı  405 

Sanayi ve Teknoloji Uzman 

Yardımcısı 
118 

İç Denetçi  11 

Mali Hizmetler Uzmanı  20 

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı  1 

Hukuk Müşaviri  6 

Avukat  8 

Şube Müdürü  111 

Mühendis  229 

4/B Sözleşmeli  12 

4/D Sürekli İşçi  17 

4/D Sürekli İşçi (Ş) 126 

İdari Hizmet Sözleşmeli 1 

Sözleşmeli Personel (506) 5 

Sözleşmeli Personel (933) 6 

Sözleşmeli Bilişim Personeli 8 

Diğer 556 

TOPLAM  1.825 
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Tablo 11: Taşrada İstihdam Edilen Personel Unvan ve Sayıları 

Unvan 2020 Yılı 

İl Müdürü 56 

Araştırmacı 52 

Avukat 10 

Şube Müdürü 142 

Mühendis 485 

4-B Sözleşmeli  128 

4-D Sürekli İşçi 11 

4-D Sürekli İşçi (Ş) 108 

İdari Hizmet Sözleşmeli  1 

Diğer 1.069 

TOPLAM 2.062 

 

 

Tablo 12: Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 

Eğitim Durumu  Merkez Taşra Toplam 

İlkokul 56 126 182 

Ortaokul 56 60 116 

Lise 220 452 672 

Ön Lisans  61 248 309 

Lisans 1.026 1.064 2.090 

Yüksek Lisans 357 109 466 

Doktora 49 3 52 

GENEL TOPLAM 1.825 2.062 3.887 
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Tablo 13: Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Yaş Grubuna Göre Dağılımı 
 

Yaş Aralığı Merkez Taşra Toplam 

18-30 194 238 432 

31-40 600 601 1.201 

41-50 538 662 1.200 

51-60 417 468 885 

61-65 76 93 169 

GENEL TOPLAM 1.825 2.062 3.887 

 

1.7.3 Kurum Kültürü Analizi 

Bakanlığımız çalışanları tarafından benimsenen ve paylaşılan değerler bütününü yansıtan kurumsal 

kültür yapısı, hizmetlerin sunum başarısında kritik öneme sahiptir. Bu doğrultuda stratejik planın 

geleceğe bakış aşaması şekillendirilirken kurum kültürü analiz edilmiş ve sürekli iyileştirme yaklaşımı 

çerçevesinde mevcut kurum kültürü dikkate alınmıştır. 

Katılım ve İş Birliği 

Bakanlığımız; merkez birimleri, il müdürlükleri, bağlı, ilgili ve koordine kuruluşları ile iş birliği ve 
koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışanlar ve yöneticiler katılımcı anlayışla bilgi 
paylaşımını ve iş birliğini etkin bir şekilde icra etmektedir. Çalışanlar tarafından hazırlanan bilgi notları 
ve toplantı sonuç raporları ile üst yönetim bilgilendirilmekte ve çalışmalarda alınacak nihai kararlar üst 
yöneticiler tarafından belirlenmektedir.  

Bilginin Yayılımı 

Bakanlığımızda bilgi paylaşım seviyesi yeterli düzeyde olarak değerlendirilmekte, bu amaçla çalışanların 
bilgilendirilmesi elektronik posta ve duyurular ile yerine getirilmektedir. EBYS ile bilginin hızlı bir şekilde 
aktarımı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında uzaktan çalışmanın 
gerekli olduğu dönemlerde yürütülen faaliyetlere ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelere tam, doğru 
ve güvenilir bir şekilde erişim sağlanmıştır. Bu amaçla etkin bir bilgi işlem ve teknolojik altyapı hizmeti 
sunulmuştur. 

Öğrenme 

Hizmet içi eğitimler ile çalışanların mesleki gelişimine katkı sağlanmakta, bunlara ilave olarak kişisel 
gelişime yönelik seminer ve konferanslar düzenlenmektedir. Ayrıca kurumsal gelişime katkı sağlayacak 
alanlarda lisansüstü eğitim imkânları sağlanmaktadır. 
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Kurum İçi İletişim 

Bakanlığımızda yatay iletişim kanalları ile merkez birimleri, il müdürlükleri, bağlı ve koordine kuruluşlar 
arasındaki faaliyetlerin koordinasyonu sağlanmaktadır. Bununla birlikte çalışanların yöneticilerine 
ulaşmada açık iletişim kanalları bulunmakta ve bu iletişim mekanizmaları katılım ve iş birliğini destekler 
düzeyde değerlendirilmektedir. 

Paydaşlarla İlişkiler 

Hizmetlerin sunumunda ve karar alma süreçlerinde ilgili paydaşların sürece dâhil edilme düzeyi etkin 
bir şekilde gerçekleştirilmekte ve alınan kararlar çerçevesinde paydaşlar bilgilendirilmektedir. 
Bakanlığımız paydaşlarımıza dijital platformdan erişim kolaylığı sağlayarak aktif bir şekilde iş ve 
işlemlerini yürüttükleri e-hizmet kanallarımız ve uygulamalarımız ile etkin bir şekilde hizmet 
vermektedir. 

Değişime Açıklık 

Yenilikçi fikirler Bakanlığımız faaliyetlerine katkısı çerçevesinde desteklenme ve dış çevrede meydana 
gelen değişiklikler yakından takip edilerek kurumsal risk yönetimi anlayışı çerçevesinde ele 
alınmaktadır. 

Stratejik Yönetim 

Bakanlığımız tarafından kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasıyla kamu 
hizmetlerinin daha kaliteli sunulmasını amaçlayan kurumsal stratejik yönetim anlayışının 
güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaktadır. Ayrıca yönetim kademesi tarafından stratejik planının 
hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçleri yakından takip edilmektedir.  

Ödül ve Ceza Sistemi 

Bakanlığımızda ödül ve ceza sistemi uygulamasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili 
hükümleri esas alınmaktadır. 

1.7.4 Fiziksel Kaynaklar 

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

Bakanlığımız toplam 51.234 m2 alanda hizmet vermektedir.  

Tablo 14: Fiziksel Yapı 

Eski Hizmet Binası (Eskişehir Yolu)     24.498 m2  

Yeni Hizmet Binası   26.736 m2 

 

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

Eski Hizmet Binası  
Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Teşvik 
Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, İç Denetim Birimi 
Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bir bölümü, Ankara İl Müdürlüğü, Bakanlığımız 
yemekhanesi, konferans ve toplantı salonları bulunmaktadır. 
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Yeni Hizmet Binası  
Bakanlık Makamı (Bakan, Bakan Yardımcıları), Özel Kalem Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, 
Sanayi Genel Müdürlüğü, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, 
Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği 
ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, 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. 

İl Müdürlükleri Hizmet Binaları  

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

Bakanlığımız İç ve Dış Kullanıcılarına Verilen Bilişim Hizmetlerimiz   

Telefon Sistemi 

IP tabanlı santral kurulmuş olup merkez ve taşra teşkilatında toplam 3802 adet IP Telefon 
bulunmaktadır. Bunların 935 tanesi Şehirlerarası, 281 tanesi şehir içi, 98 tanesi milletlerarasına açıktır. 
İşlemleri Bilgi işlem Dairesi Başkanlığınca yürütülmektedir. 81 ildeki tüm telefon görüşmeleri PRI hatlar 
aracılığı ile merkezden yapılmaktadır. Bu sayede illerde kullanılan analog hatların iptali sağlanmıştır. 
Merkez ve taşrada yeni hizmete giren 444 61 00 numarası ile tüm teşkilata tek numara ile erişim imkânı 
sağlanmıştır. Ayrıca analog hatlar ile illerde verilen hizmette ses kalitesi düşüklüğü, maliyet dezavantajı 
ve numara karmaşası gibi sorunlar son bulmuş olup hizmet tüm Türkiye'de tek numara ile 
paydaşlarımıza sunulmuştur. 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Bilgi ve teknolojik çalışmalar kapsamında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalar 
2021 yılında da devam edecektir. Bakanlık sistem odası altyapısında 27 adet fiziksel sunucu ve bu 
sunucuların bazılarının sanallaştırılmasıyla elde edilen 429 adet sanal sunucu (Domain controller, 
uygulama, e-posta, web ile internet, anti virüs, veri tabanı, firewall, rapor, yedek, sanallaştırma, portal, 
yönetim sunucuları), network altyapısında 10 adet yedekli çalışan omurga anahtarlar, yük dengeleme 
cihazları mevcuttur. Bunlara ek olarak merkezde 83 adet, taşrada 128 adet olmak üzere 211 adet kenar 
ağ anahtar cihazı bulunmaktadır. Merkez binada 500 Mbps hızında yedekli internet altyapısı mevcut 
olup bu bant genişliğinden il müdürlükleri de faydalanmaktadır. 

Sistem Altyapısı 

Bakanlık merkez binada bulunan 68 adet kablosuz internet erişim noktalarından yayın yapılmakta 
misafir kullanıcılar lokal ağa dahil olmadan SMS doğrulama kodu ile güvenli internet 
kullanabilmektedir, internetin güvenilir bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve sistemi saldırılardan 
korumak amacıyla güvenlik sistemleri oluşturulmuştur. Bu sistem için 2 adet yedekli çalışan güvenlik 
duvarı, 1 adet saldırı tespit/önleme cihazı, 1 adet mail güvenlik sistemi, 5 adet loglama cihazı 
bulunmaktadır. Bakanlık sistem odası yenilenerek tüm sunucular ve uygulamalar yeni sistem odasına 
taşınmıştır ve sanallaştırılmıştır. Bu da sistemin tükettiği elektrik miktarını azaltırken çevreyle dost ve 
kolay yönetilebilir hızlı bir sistem olmasını sağlamıştır. 

Tüm İl Müdürlükleri merkez band genişliğini ve güvenlik cihazlarını kullanarak internete çıkmaktadır, il 
Müdürlüklerinin internet band genişliği personel sayısına göre 10 Mbps ile 30 Mbps arasında 
değişmektedir. Bu bağlantılar merkezden yazılım vasıtasıyla anlık olarak takip edilmekte ve 
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raporlanabilmektedir.  

Ayrıca sistem odasının fiziki durumundan haberdar olabilmek için erken uyarı sistemi mevcuttur. 
Odanın sıcaklığı veya nem durumu normalden farklı olduğu anda sistem yöneticilerine e-posta ile bilgi 
vermektedir. Bununla birlikte sistem odasında her kabineti izlemeye imkân veren kamera sistemi aktif 
haldedir. 

Bakanlığımızın 24.09.2020 tarihi itibarıyla merkez birimleri tarafından elektronik ortamda sunulmakta 
olan ve e-Devlet kapısına entegre edilerek Türkiye.gov.tr üzerinden başvurusu alınmakta olan 89 adet 
hizmeti bulunmaktadır. 

Kullanılan Yazılımlar 

Bakanlığın hizmetleri, iş ve işlemleri kapsamında ihtiyaçlarını karşılayan ve kullanılan program isimleri;  

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Programı,  Lonca Uygulaması, Ürün Güvenliği Bilgi Sistemi, 

Kümelenme Uygulaması, Verimlilik Proje Ödülleri Sistemi Uygulaması, E-Kütüphane Hizmetleri, Eğitim 

Portalı, STB SİP-Sanayi İşbirliği Projeleri, Yönetim Bilgi Sistemi, Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi 

(ONTEK), Metroloji Sanayi.Net Servis Uygulaması, E-Denetim Bilgi Sistemi, Personel Özlük 

Otomasyonu, Sema Sistemi, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS), Hamle Uygulaması, Elektronik 

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E- TUYS), Metroloji Genel Müdürlüğü Raporlama 

Uygulaması, Sınav Başvuru Sistemi, Stok Kontrol Uygulaması, Uygulama Tanıtım Kataloğu Sistemi, 

Anket Uygulaması, Verimlilik Haftası, Asansör Takip Sistemi, Laboratuvar & Akademisyen Bilgi Sistemi, 

Sanayi.gov.tr internet sayfası ve Yönetim Paneli Projesi, Dijital Bakanlık Başvuru Ekranları, Web Servis 

Merkezileştirme Sistemi, D8Coop.com, BİLTEK Web Portalı, Yemekhane Tabldot Uygulaması, Türkiye 

Uzay Ajansı Logo Yarışması Başvuru Sayfası, Araç Talep Sistemi, Yatırım Ortamını İyileştirme 

Koordinasyon Kurulu Uygulaması, Araştırma Altyapısı ve Laboratuvar Uygulaması, Ses ve Gaz Fişekleri 

Atan Silahlar Av Tüfekleri Bilgi Sistemi, Power BI Rapor Uygulaması.   

 

1.8 Mali Kaynak Analizi 

Tablo 15: Tahmini Kaynaklar 

Kaynakların 

Dağılımı 
2020 2021 2022 2023 2024 

Toplam 

Kaynak (TL) 

Hedefler 

Toplamı 
1.480.945.000 3.076.338.000 3.145.506.000 3.307.544.000 3.523.941.000 14.534.274.000 

Genel 

Yönetim 

Giderleri 

349.016.000 926.086.000 1.104.491.000 1.198.341.000 1.205.540.000 4.783.474.000 

GENEL 

TOPLAM  

1.829.961.000 4.002.424.000 4.249.997.000 4.505.885.000 4.729.481.000 19.317.748.000 
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1.9 Politik, Ekonomik, Sosyokültürel, Teknolojik, Yasal ve Çevresel (PESTLE) Analiz 

PESTLE analizi ile Bakanlığımız faaliyet alanları üzerinde etkili olan ya da olabilecek politik, ekonomik, 

sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel etkenler tespit edilmiştir. Küresel bir anlam kazanan Kovid-19 

salgını her ne kadar getirdiği belirsizlikten dolayı geleceğe yönelik öngörülerin yapılmasını zorlaştırsa 

da ülkelerin ve uluslararası kuruluşların salgın sonrası normalleşme dönemine ilişkin ön plana çıkması 

muhtemel eğilimleri ve bu eğilimlerin oluşturacağı sonuçlar analiz içerisinde ele alınmıştır. Söz konusu 

etkenlerin sınıflandırılması yapılarak aşağıda sunulmuştur. 

Politik Etkenler 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma konusunda kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin, yurt 
içi teknoloji gelişiminin, araştırma ve yenilikçiliğin desteklenmesi, 

Daha sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarına yönelmek için bilimsel ve teknolojik kapasitelerin 
güçlendirilmesine yönelik alınan tedbirler, 

Ülkemizin küresel yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline gelmesi ve stratejik yatırımların 
gerçekleştirilebilmesi için proje bazlı ve ihtiyaç odaklı kurgulanan teşvikler, 

Kovid-19 salgını sonrası değişen küresel yönetişim ve küresel siyaset analizi, 

Karar verme dinamikleri üzerinde sağlık temelli tekno-politikaların etkisi, 

Önümüzdeki yıllarda etkisinin daha da artması olası Kovid-19 salgını ve benzeri salgınlar ile doğal 
felaketlere karşı küresel iş birliği ve dayanışmanın artan önemi, 

Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde yaşanan gelişmeler, 

Uluslararası göç politikaları, 

Siyasi gelişmelerin ikili ülke ilişkilerine etkisi. 

Ekonomik Etkenler 

Değişen üretici-tüketici alışkanlıkları, arz-talep dengeleri, dijitalleşme ihtiyacı, istihdam ve işsizlik 
göstergeleri, enerji piyasası, para politikası, dışa bağımlılık gibi küresel dinamikler ve bunların 
ekonomiye etkileri, 

Yeni küreselleşme olgusu içerisinde ucuz işgücü, rekabet-piyasa koşullarının değişimi, makroekonomik 
gelişmeler, üretim ve yatırım ortamı, dış ticaret koşulları, 

Kovid-19 salgını nedeniyle hükümetler ve merkez bankaları tarafından açıklanan önlem/destek 
paketleri, bunların ekonomik ve sosyal maliyetleri, küresel ekonominin toparlanma süreci, 

Küresel aktörler arasında yaşanan ticaret savaşları, 

Ar-Ge ve yerli teknolojinin gelişimine yönelik yatırımların önceliklendirilmesiyle sanayide artan nitelikli 
işgücü ihtiyacı, 

Küresel tedarik zincirinde payını artıran devletlerin küresel etkinliğinin güçlenmesi, 

Sanayi ve teknoloji şirketleri için alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi, 

Yerli üreticinin uluslararası firmalarla rekabet edebilmek için maliyetleri düşürme eğilimi, 

Küresel yatırımcıya yönelik teşvik mekanizmalarının çeşitliliği, 
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Ekonomide dijital dönüşüm,  

Uzakdoğu ülkelerindeki üretim maliyetlerinin düşüklüğü nedeniyle yerli üreticiye karşı haksız rekabet 
koşullarının oluşması.   

Sosyokültürel Etkenler 

Dijital dönüşümün önemli bir bileşeni olan yenilikçi düşünebilme ve Ar-Ge kültürünün 
yaygınlaştırılması, 

Kovid-19 salgınının sosyal ve beşeri etkileri, sorunları ve çözüm yollarına yönelik kriz yönetişimin artan 
önemi, 

Ulusal ve uluslararası doğrudan yatırımların istihdam ve dolayısıyla nüfus hareketleri üzerindeki etkisi, 

Gelişen otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojiler sonucu yeni yetkinliklere sahip işgücü ihtiyacı, 

Vatandaşın ve yatırımcının önünü açan bürokrasiyi azaltmaya yönelik yaklaşım ve uygulamalar, 

Ülkemizde sürdürülebilir üretim kültürü ve uygulamalarının yaygınlaştırılması. 

Teknolojik Etkenler 

Bilimsel araştırmaların geliştirilmesi ve sanayi sektörlerinin teknolojik yetkinliklerinin genişletilmesi, 

Dijital platformların artan önemi ve dijitalleşme adımlarının sanayinin üretim ve tedarik zincirlerinden 
çalışan ilişkilerine kadar geniş bir yelpazede hız kazanması, 

Ülkemizde sağlık teknolojisinin gelişimi ve bu alanda geliştirilen tekno-politikalar, 

Bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere etkinleştirme teknolojileri kullanımının artırılması, 

Nesnelerin interneti ile birlikte siber güvenliğin ve bu alanda geliştirilen çözümlerin artan önemi, 

Büyük veri uygulamaları ile yapay zekâ teknolojilerin yarattığı değerlerin artmasının yanı sıra birçok 
yeni teknolojinin kullanılmaya başlanması, 

Vatandaş odaklı e-Devlet hizmetleri ve çevrimiçi hizmet sağlama uygulamaları, 

Yeni teknolojilere dayalı geliştirilmiş üretim süreçleri,  

Yeni temiz üretim teknolojileri ve kaynak verimli teknolojiler, 

Enerji verimli ürün geliştirmede etkin Ar-Ge ve üniversite iş birliği, 

Kümelenme Destek Programı çalışmaları, 

Teknolojinin gelişmesi ile test ve muayene imkânlarının artması ve test sürecinin hızlanması, 

Teşviklerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve etki analizi yapılması için veri tabanı oluşturulması, 

Bilgi işlem altyapısının yönetim karar destek süreçlerine önemli katkı sağlayacak şekilde gelişmesi. 

Yasal Etkenler 

Katma değerli üretimi teşvik etmek amacı ile ülkemizdeki fikri mülkiyet hukuki altyapısı ve 
uygulamalara yönelik çalışmaların başlatılmış olması, 

Kamu yönetimi reformları, 

Mevzuatla desteklenen teşviklerin etkinliğinin artırılması, 
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AB mevzuatına uyum sağlanması ve AB standartlarında üretim, 

Uluslararası anlaşmalar, 

Kurumlar arası ve sanayi işletmeleri düzeyinde etkin veri paylaşımının sağlanmasına yönelik 
düzenlemeler. 

Çevresel Etkenler 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma konusunda temiz ve çevresel açıdan daha sağlam 
teknolojilerin ve sanayi süreçlerinin benimsenmesi yoluyla altyapının güçlendirilmesi ve sanayiinin 
sürdürülebilir hale gelecek biçimde geliştirilmesi, 

Ülkemizin sanayi büyümesi ve artış hızı göz önüne alındığında gelecek döneme ilişkin çevre ve doğal 
kaynakların yönetimi konusunda sürdürülebilir stratejileri hayata geçirmesi, bu alanda ulusal ve 
sektörel kapasitesini artırması, 

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın önemli politika araçlarından biri olan “Sınırda Karbon Düzenleme 
Mekanizması”nın enerji yoğun sektörleri (çelik, alüminyum, çimento, cam, seramik) ve kaynak yoğun 
sektörleri (tekstil, plastik, kimya, inşaat malzemeleri, otomotiv, beyaz eşya) etkilemesinin öngörülmesi, 

Sürdürülebilir tüketim, üretim ve çevreye uyumlu teknolojiler için araştırma geliştirme alanında yapılan 
yatırımlar, 

Daha az çevresel etki yaklaşımı ile sürdürülebilir çözümler için alternatif yakıt ve gelişmiş teknolojilerin 
kullanıma sunulması, 

Üreticilerin çevre dostu/yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin kullanması yolunda atılan adımlar, 

Enerji verimliliğinin ulusal ve uluslararası düzeyde önem kazanması, 

Sınai atıkların geri dönüşümü ve farklı üretim süreçlerinde kullanımı konusunda sanayicilerin 
farkındalık düzeylerinin artırılması,  

Bölgesel gelişmede çevre boyutunun ön plana çıkmaya başlaması, 

Dünyada ve Türkiye'de çevreci kaygıların artması. 

1.10 Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi 

GZFT Analizinde güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler arasındaki ilişki analiz edilerek strateji 

geliştirme sürecine yön verilmiştir. GZFT analizinde PESTLE analizi bulguları, üst politika belgelerinde 

yer alan politika ve tedbirler ile paydaş analiz sonuçları dikkate alınmıştır. 

1.10.1 Güçlü ve Zayıf Yönler 

Güçlü yönler; 

On Birinci Kalkınma Planında, rekabetçi üretim ve verimlilik artışları için imalat sanayii odaklı bir 
yaklaşım geliştirilmesi; bu kapsamda verimlilik artışını dinamik kılacak teknolojik yenilenmenin 
hızlandırılması ve imalat sanayiinde yapısal dönüşümün sağlanmasına yönelik sektörel önceliklendirme 
yaklaşımının benimsenmesi, bu alanda yatay politika alanlarının oluşturulması, 

Bakanlığımızın sanayi ve teknolojiye yön veren politika önerileri ve stratejileri oluşturması; oluşturulan 
bu stratejilere ilişkin uygulamaları izlemesi ve sanayileşme politikaları çerçevesinde yerli üretimin ve 
teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri arasında 
eşgüdümü tesis etmesi, 
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Yüksek katma değerli ve kritik teknolojik ürünlerin milli ve özgün imkânlarla geliştirilmesi ve üretilmesi 
ile ulusal düzeyde teknolojik atılıma yönelik hayata geçen Milli Teknoloji Hamlesi Programı, 

Bakanlığımızın OSB projeleri, yatırım teşvik sistemi, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki destek 
programları gibi politikalarına sağlanan kaynak artışı, 

Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan “Sanayileşme İcra 
Komitesi”, 

Sanayinin ve teknolojinin gelişmesinde önemli bir faktör olan Ar-Ge harcamalarının son 5 yılda düzenli 
artışı, 

Ülkemizin güçlü üretim altyapısıyla imalat sanayii odaklı rekabet gücünün ve verimliliğin artırılması 
yoluyla teknoloji kapasitesinin geliştirilmesine yönelik atılan adımlar, 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında öncelikli sektörlerdeki yatırımların Ar-Ge, 
tasarım, yatırım, üretim, pazarlama ve ihracat süreçlerinin tamamını içerecek şekilde tüm odak 
sektörlerde geliştirilerek uygulanmaya devam edilmesi, 

İmalat sanayiinde belirlenen öncelikli sektörler başta olmak üzere yerli üretimin artırılması ve 
sanayileşmenin hızlandırılması, 

Sanayi ve teknolojiye yönelik araştırma, geliştirme ve yenilikçilik program ve projeleri, iş birliği ve 
kümelenme mekanizmaları ile bu kapsamda yer alan faaliyet ve yatırımların desteklenmesi, 

Sanayileşme ve yenilikçilik açısından önemli pek çok aracın (TGB, OSB, Ar-Ge Merkezi, Endüstri Bölgesi) 
yasal altyapısının olması ve bu araçlardan yararlanma deneyimine sahip olunması, 

Sanayi ve teknoloji bölgelerinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, bu bölgelerin sanayinin 
rekabetçiliğine ve verimliliğine daha etkin katkı vermesinin sağlanması, 

Yüksek katma değerli ve nitelikli istihdam oluşturan uzun vadeli yatırımları ülkemize çekmeye yönelik 
politikalarımız, 

Sanayide atılımı gerçekleştirmek için belirlenen odak sektörlerde istihdamı artırmaya yönelik 
faaliyetler, 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin sayısındaki artış sonucunda Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin güçlenmiş, 
tasarım kültürünün yaygınlaşmış olması, 

Kamu-üniversite-sanayi iş birliğini etkin bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik projelere ağırlık verilmesi, 
bu işbirliklerin somut çıktıları, 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerine ve işletmelere sağlanan destek ve muafiyetlerle istihdam ve nitelikli iş 
gücünün artmış olması, 

Hızla gelişen mobilite ekosistemi, 

Ülkemizin mevcut yetenek havuzunun yetkinliklerinin artırılması alanında stratejilerin geliştirilmesi, 

İmalat sanayiine yönelik geliştirilen kalite altyapısı ile piyasalarda güvenli ürün arzının sağlanması ve 
haksız rekabetin önlenmesine yönelik düzenlemeler, 

Yasal metroloji alanlarında geliştirilen politika önerileri ve stratejiler, 

Oluşturulan verimlilik politika önerileri ve stratejileri ile desteklenen temiz üretim ve verimlilik 
projeleri, 
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Stratejik önemi haiz aşı ile ilaç, tıbbi cihaz ve tanı kitlerinin geliştirilerek üretim potansiyellerinin 
artırılmasına yönelik tedbirler, 

Planlı sanayileşmenin koordinasyonu konusunda yüksek deneyime sahip olunması, 

Bölgesel gelişmeye yönelik oluşturulan politika önerileri ve stratejiler ile geliştirilen program ve 
projeler, 

Uzay ve havacılık sanayisinin geliştirilmesi ve edinilen kazanımlardan diğer sektörlerin de 
yararlanmasının sağlanması, 

Sanayi geneline ve sektöre yönelik strateji ve analiz belgelerinin oluşturulmuş olması, 

Bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesine yönelik kurumsal, yasal ve finansal araçların Bakanlığımız 
koordinasyonunda olması ve Bakanlığımızın bölgesel kalkınma politikalarının geliştirilmesinde 
belirleyici rol üstlenmesi, 

IPA I Döneminde Rekabetçi Sektörler Programının uygulanması sonucunda alanında uzman bir 
kadronun oluşması ve sektöre yönelik AB ve/veya ulusal kaynaklarla desteklenen daha büyük 
programları yürütme kabiliyetinin kazanılması, 

Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda teknoloji geliştirme ile bireylerin ve işletmelerin dijital 
dönüşüm konularında bireysel yetkinliklerinin ve toplumsal bilinç ve kültürünün güçlendirilmesine 
yönelik faaliyetler, 

81 ilde teşkilatlanmış yaygın bir organizasyon yapısına sahip olunması, 

Sanayi ve teknoloji alanında yetkin bağlı ve ilgili kuruluşların bulunması, 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 59) uyarınca yenilenen teşkilat yapımız ve 
güçlenen kurumsal kapasitemiz. 

Geliştirilmeye açık yönler; 

Yürürlükteki sektörel strateji belgeleri ve eylem planlarının uygulama ve izleme etkinliğinin artırılması 
ihtiyacı, 

Küresel markalaşma alanında marka yönetiminin geliştirilmesi ihtiyacı, 

Piyasaya güvenli ürün arzını teminen üreticilerin ve ithalatçıların bilgilendirilmesi ve rehberlik 
faaliyetlerinin artırılması ihtiyacı, 

Yetkili muayene servislerinin kapasitesinin artırılması ihtiyacı, 

Ürün güvenliği konusunda kamuoyu farkındalığının artırılması ihtiyacı, 

IPA I ve IPA II Döneminde uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında çok farklı sektörlerde 
projelerin desteklenmesi nedeniyle farklı alanlarda uzmanlaşmış alanında yetkin personel ihtiyacı, 

İç ve dış paydaşlarla iletişim ve iş birliği kanallarının etkinliğinin güçlendirilmesi ihtiyacı, 

Kurumsal sürdürülebilirlik için güçlü bir veri yönetimi stratejisi geliştirilmesi ihtiyacı, 

Yeniden yapılanma sürecinde kurum kültürün güçlendirilmesi ihtiyacı. 
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1.10.2 Fırsatlar ve Tehditler 

Fırsatlar; 

Kamu yatırımlarında, On Birinci Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikli imalat sanayi sektörlerine ve bu 
sektörlere yönelik beşeri ve fiziki altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge, dijitalleşme ve insan kaynakları gibi 
yatay alanlara verilen öncelik, 

YEP’teki makroekonomik hedefleri destekleyen ve sürdürülebilir kılan nitelikli insan gücü ve güçlü 
toplum hedefi ile ilgili projeler ve programlar, 

Üretim yapısının rekabet gücünü ve verimliliğini artıracak, yenilikçi teknolojiler ile imalat sanayinin 
bütünleşmesini sağlayacak dijital dönüşüm politikaları, 

Sanayide katma değerli üretim kapasitesini artırmak üzere orta-yüksek ve yüksek teknoloji 
seviyesindeki ürünlere yönelik yatırımların teşvik edilmesi ve önceliklendirilmesi, 

İthalata bağımlılığı azaltıcı, yerli üreticileri kamu alımlarında önceleyici tedbirler ve politikalar, 

Ülkelerin ve işletmelerin tedarik zincirlerini etkinleştirme faaliyetlerinin getireceği yeni fırsatlar, 

Yeni ihracat alanlarının oluşturulması, istihdam imkânlarının artması ve dijitalleşmenin getirdiği yeni 
fırsatlar, 

Bilişim, biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi Ar-Ge yoğun ve yüksek teknoloji içeren sektörlere yönelik 
yaygınlaştırılan ihtisas serbest bölge uygulamaları, 

Ülkemizde girişimcilik ekosisteminin etkinliğini artırmaya yönelik geliştirilen bütüncül yaklaşımlar, 

Ülkemizin küresel tedarik zincirindeki payını artıracak destek programlarının hayata geçirilmesi, 

Sanayi sektöründe verimliliği artırıcı projelerin hayata geçmesi, 

Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği etkin yönetişim modeline sahip endüstri ve teknoloji bölgeleri, 

İstihdam kayıplarını önlemeye yönelik kapsamlı politika tedbirleri, 

IPA I ve IPA II Döneminde uygulanan Rekabetçi Sektörler Programının Bakanlığımızın sektörü 
yönlendiren «Lider Kurum» konumunu güçlendirmesi ve IPA II Döneminde Rekabetçi Sektörler 
Programının tüm Türkiye’de uygulanacak olması, 

Bakanlığımız hizmet sunumunun ve idari yapısının etkinliğinin artırılarak dinamik bir yapıya sahip 
olması, 

Geleceğin işleri; yeni istihdam olanakları ile Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerini yürütecek nitelikli insan 
gücü potansiyeli, 

Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin güçlenmiş ve tasarım kültürünün yaygınlaşmış olması sayesinde Ar-Ge 
ve Tasarım Merkezlerinde katma değeri yüksek projelerin geliştirilmesi, 

Yatırım fonlarında artış, 

Ülkemizde girişimcilik ekosistemi potansiyelin yüksek olması, 

Melek yatırımcılar, yeni girişim ve start-up sayılarında artış, yeni fikirlere yapılan yatırımlar ile bu 
fikirlerin ticarileştirilmesine yapılan destekler. 
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Tehditler; 

Kovid-19 salgını ve olası benzer salgınların kısa sürede kontrol altına alınamamasından kaynaklanan 
küresel çapta ekonomik, siyasi, sosyokültürel belirsizlik; salgının dünya ekonomisi ve ticaretinde 
oluşturduğu gerilemenin devam etmesi, 

Türkiye’yi çevreleyen bölgelerde yer alan devletlerin salgın sürecini iyi yönetememeleri sonucu artacak 
olan sosyo-politik ve ekonomik istikrarsızlık ortamı, 

Küresel aktörler arasında yaşanan ticaret savaşları ve jeopolitik gerginliklerin artması, 

Salgının istihdam piyasası üzerinde kısa ve uzun vadede riskler yaratarak, önümüzdeki dönemde işgücü 
piyasasındaki olumsuz etkilerinin devam etmesi, 

Küresel hareketliliğin kısıtlanması ile ortaya çıkan korumacı politikalar ve bozulan küresel değer 
zincirlerinin uluslararası ticarete olan yansıması, 

Dönüşüm sürecinde olan küresel yatırım hareketlerinde yüksek teknoloji ve Ar-Ge yoğun yatırımların 
ülkemize istenilen boyutta kazandırılamaması, 

Gelişen teknoloji sonucu beşeri sermayenin ihtiyaç duyulan yeni yetkinlikleri geliştirememesi, 

İmalat, bilgi ve iletişim sektöründe yaşanan nitelikli işgücü talebinin karşılanamaması, 

Küresel ölçekte ürün geliştirmenin başlıca unsurlarından olan test ve sertifikasyon altyapısının 
yeterince güçlendirilememesi, 

Gereken standartlar ile tasarım, sürdürülebilirlik, güvenlik ve üretim kabiliyetleri açısından yeterince 
güçlenemeyen işletmelerin küresel tedarik zincirinde yer alamamaları, 

Yenilikçi girişimcilerin ticarileşme ve uluslararasılaşma süreçlerinin etkinleştirilememesi, yenilikçilik 
kapasitesinin güçlendirilememesi, 

Gelecek teknolojileri önceden öngörememe, zamanında sanayi ve istihdam alanlarında tedbirler 
alamamak, 

Girişimcilik kültürünün oluşum evresinde olması, bu alanda önemli yeri olan kuluçka merkezleri ile 
üniversite-sanayi iş birliklerinin işlevselliğinin istenilen seviyede sağlanamaması, 

Kültürel değişim ve yetenek havuzunun derinleştirilememesi, 

Veri yönetiminin zorluklarından dolayı geliştirilememesi, 

Mevzuatın sadeleştirilmesinde yaşanabilecek olası gecikmeler. 
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BÖLÜM 2: GELECEĞE BAKIŞ 

 

2.1 Misyon 

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

 

2.2 Vizyon 

“Sanayisi güçlü, teknolojisi milli bir Türkiye” 

 

2.3 Temel Değerler 

 

 Vatandaş ve sonuç odaklı, çözüm üreten, kaliteli hizmet anlayışı 

 Yenilikçilik ve teknoloji odaklılık 

 Sürekli gelişim  

 Bilimsel değerlere bağlılık 

 İyi yönetişim 

 Çevreye duyarlı, insan odaklı üretim 

 Sorumlu üretim ve sürdürülebilir tüketim 

 İş birliği ve katılımcılık 

 Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

 Kişisel verilere saygı 

 

BÖLÜM 3: STRATEJİ GELİŞTİRME 

3.1 Stratejik Amaçlar ve Hedefler 

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. 

PG 1.1.1) TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin gerçekleştirilmesi 

PG 1.1.2) Bilim ve teknoloji odaklı gençlik kamplarına katılan genç sayısı 
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Hedef 1.2: Açık kaynak yazılım ekosistemi geliştirilerek yazılımcı sayısının artırılması için kaldıraç olarak 

kullanılacaktır. 

PG 1.2.1) "Açık Kaynak Platformu" kapsamında geliştirilen proje sayısı 

PG 1.2.2) Aktif yazılım geliştirici sayısı 

 

Hedef 1.3: Sanayinin dijital dönüşümü sürecinde sürdürülebilirliğin sağlanması ve dijital dönüşümün 

hızlandırılması yoluyla imalat sanayinin rekabet gücü artırılacaktır.  

PG 1.3.1) Dijital dönüşüm desteği verilen firma sayısı 

PG 1.3.2) Endüstriyel bulut platformu üzerinden hizmet alan KOBİ sayısı 

 

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. 

PG 2.1.1) Laboratuvar ve Araştırma Altyapısı Portalında (LABS) test ve cihaz girişi yapan laboratuvar 

sayısının portaldaki tüm kayıtlı laboratuvarlar sayısına oranı 

 

Hedef 2.2: Bilimsel alanlarda ileri çalışmaların yapılması ve bunların küresel boyutta değer üretmesi 

sağlanacaktır. 

PG 2.2.1) Antarktika’ya yapılan sefer sayısı 

PG 2.2.2) Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı 

PG 2.2.3) 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında yürütülen uluslararası 

boyutlu aktif proje sayısı 

 

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. 

PG 2.3.1) Finansal destek sağlanan küme iş planı sayısı 

PG 2.3.2) Kümelenme Destek Programı hakkında gerçekleştirilen tanıtım faaliyeti sayısı 

PG 2.3.3) Kümelenme Destek Programı etki analizi rapor sayısı 
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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.  

PG 2.4.1) Ar-Ge Merkezlerinde istihdam edilen toplam Ar-Ge Merkezi personeli sayısının önceki yıla 

göre artış oranı (%) 

PG 2.4.2) Ar-Ge Merkezlerinde istihdam edilen toplam doktoralı Ar-Ge personeli sayısının önceki yıla 

göre artış oranı (%) 

PG 2.4.3) Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinden start-up firmalarına mentörlük desteği verecek merkez 

sayısı 

PG 2.4.4) KÜSİP te kayıtlı kullanıcı sayısı 

 

Hedef 2.5: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi için ekosistemin altyapı, 

yetkinlikler, iş birliği, yönetişim, finansman gibi konularda gelişmesine yönelik tedbirler alınacaktır. 

PG 2.5.1) Altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşaatı desteklenen TGB Sayısı  

PG 2.5.2) TGB şirketlerine ve firmalarına yönelik eğitim, etkinlik ve ziyaret sayısı  

PG 2.5.3) TGB’ler bünyesinde faaliyet gösteren toplam kuluçka firmalarının bir önceki yıla göre artış 

oranı 

PG 2.5.4) TGB’ler bünyesinde faaliyet gösteren firmaların ilgili yıl içerisinde toplam ihracatın bir önceki 

yıla göre artış oranı 

PG 2.5.5) TGB’lerde istihdam edilen Ar-Ge personel sayısının bir önceki yıla göre artış oranı 

 

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. 

PG 3.1.1) Öncelikli sektörler ve odak teknoloji alanlarında hazırlanan strateji / yol haritası belgesi sayısı 

PG 3.1.2) Sanayi ve teknoloji alanlarındaki verimlilik düzeylerinin değişimini takip etmek üzere 

gerçekleştirilen analiz veya araştırma sayısı 

PG 3.1.3) Yıkıcı teknolojilerin etkileri, dijital ekonomi eğilimleri, dijital dönüşüm ve bunların Türkiye 

ekonomisine etkisi gibi konularda yapılan analiz ve araştırma sayısı 

PG 3.1.4) Sektörel ve bölgesel riskleri tespit etmek ve gerekli atılacak adımları belirlemek üzere 

gerçekleştirilen sistematik analiz sayısı 

PG 3.1.5) Bilimsel ve teknik birikimi artırmaya yönelik olarak gerçekleştirilen kongre, sempozyum, 

seminer vb. etkinlik sayısı 
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Hedef 3.2:  Sanayide sistematik ve sürdürülebilir verimlilik artışlarının sağlanmasına yönelik projeler 

geliştirilip uygulanacak; verimlilik alanındaki uluslararası iş birlikleri güçlendirilecektir. 

PG 3.2.1) Faaliyete geçen Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) Sayısı 

PG 3.2.2) Sanayide enerji verimliliğini artıracak şekilde, motor dönüşümünü gerçekleştiren firma sayısı 

PG 3.2.3) Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) ile iş birliği içerisinde başlatılan proje sayısı 

PG 3.2.4) AVT etkinliklerine (uzaktan ve/veya yerinde) katılan firma sayısı 

PG 3.2.5) Verimlilik ödülü uygulamalarına katılan firma ve kurum sayısı 

 

Hedef 3.3: Girişimci Bilgi Sistemi, resmî istatistikler, etki analizleri ve performans endeksleriyle sanayi 

ve teknoloji alanlarında izlenebilirlik artırılacaktır. 

PG 3.3.1) Verimlilik ve sürdürülebilir üretim konularında hesaplanan istatistik ve gösterge sayısı 

PG 3.3.2) Hazırlanan etki analizi rapor sayısı 

PG 3.3.3) Hazırlanan performans endeksi sayısı 

PG 3.3.4) Girişimci Bilgi Sistemi için temin edilen verilerin yıllık entegrasyon sayısı 

PG 3.3.5) Çalışma ve Araştırma Merkezi’nin kullanım sayısı 

 

Hedef 3.4: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı etkinliği artırılarak yaygınlaştırılacaktır.  

PG 3.4.1) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında açılan çağrı sayısı 

PG 3.4.2) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında açılan çağrılara kesin başvuru yapan 

firma sayısı 

 

 

AMAÇ 4: Nitelikli Teknoloji Üreten Yenilikçi Girişimlerin Sayısının Hızlı Bir Şekilde Artmasını ve 

0Girişimlerin Küresel Pazarlara Entegre Olarak Yüksek Değerlere Ulaşmasını Sağlamak; Bunun 

İçin Girişimcilik Ekosistemini Dünya Genelinde Bir Cazibe Merkezi Haline Getirmek 

 

Hedef 4.1: Öncelikli sektörlerde yerli üretimin arttırılması amacıyla kamu alımları sistemi kaldıraç 

oluşturacak şekilde kullanılacaktır. 

PG 4.1.1) Yenilik, yerlileştirme veya teknoloji transferi içeren kamu alımlarında Sanayi İşbirliği Projeleri 

(SİP) uygulamasına tabi olarak açılan ihale sayısı  

PG 4.1.2) Kamu alımları, yerli malı uygulaması ve SİP hakkında kamu kurumları ve özel sektöre yönelik 

olarak düzenlenen farkındalık ve bilgilendirme faaliyeti sayısı 

 

Hedef 4.2: Girişimcilik ekosisteminin yetenek kapasitesi, iş birliği mekanizmaları, katılım sermayesi, 

giriş kolaylığı, küresel ekosisteme entegrasyon gibi bakımlardan bütüncül olarak olgunlaşması 

sağlanacaktır.  

PG 4.2.1) Teknoloji tabanlı şirketlere yapılan yatırım tutarı 

PG 4.2.2) 1 milyar USD değerlemeye ulaşan girişim sayısı 
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Hedef 4.3: Rekabetçi Sektörler Programıyla iş ortamı iyileştirilecek, araştırma, geliştirme ve yenilik 

altyapısı güçlendirilecek ve sanayinin dijital dönüşümüne katkı sağlanacaktır. 

PG 4.3.1) Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında harcanan AB ve ulusal fon miktarı  

PG 4.3.2) Sanayinin dijital dönüşümüne yönelik Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen 

proje sayısı 

PG 4.3.3) Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen KOBİ/İşletme/Girişimci sayısı 

 

Hedef 4.4: Sanayi ve teknoloji alanlarında AB, uluslararası kuruluşlar ve ülkelerle işbirlikleri 

güçlendirilecektir. 

PG 4.4.1) Ülkelerle ikili ilişkiler kapsamında imzalanan sınai, teknik ve teknolojik iş birliği 

anlaşması/protokolü sayısı 

PG 4.4.2) Bakanlığımızca katkı ve katılım sağlanan KEK ve JETCO protokolü sayısı 

PG 4.4.3) Hazırlanan sanayi ve teknoloji ülke raporu sayısı  

 

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. 

PG 5.1.1) Kredi desteği sağlanarak tamamlanan OSB proje sayısı 

PG 5.1.2) Kredi desteği sağlanarak tamamlanan SS proje sayısı 

PG 5.1.3) OSB’lerde firmalara iş geliştirme, kamu destekleri, proje hazırlama, üniversite ile iş birliği, 

yalın üretim, verimlilik, teknoloji yönetimi, kümelenme ve dijitalleşme konularında destek vermek 

üzere kurulacak Yenilik Merkezi sayısı 

PG 5.1.4) Yatırımcıya tahsise hazır hale getirilen Endüstri Bölgesi sayısı 

PG 5.1.5) Yer seçimi kesinleştirilen yatırım alanı (EB/OSB/Hazır Yatırım Alanı) sayısı 

 

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. 

PG 5.2.1) Teşvik belgesi kapsamında yüksek ve orta-yüksek teknolojili yatırımların toplam yatırım tutarı 

içerisindeki payı  

PG 5.2.2) Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında öncelikli sektörlerde düzenlenen belge sayısı  

PG 5.2.3) Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında sağlanan nakit desteklerin toplam nakit destekler 

içerisindeki payı 

PG 5.2.4) İmalat sektörü için düzenlenen yatırım teşvik belgesi tutarının toplam yatırım teşvik belgesi 

tutarı içerisindeki payı 

PG 5.2.5) İmzalanan YKTK Anlaşması sayısı 
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Hedef 5.3: Ekonomik faaliyetlerin bölgeler arasında dengeli dağılımı ve bölgelerin içsel 

potansiyellerinin açığa çıkarılarak ekonomik değere dönüştürülmesi sağlanacaktır.  

PG 5.3.1) Bölgesel girişim sermayesi modelinin uygulandığı bölge sayısı 

PG 5.3.2) Kalkınma Ajansları tarafından ön fizibilitesi hazırlanmış proje sayısı  

PG 5.3.3) Kalkınma Ajansları tarafından sunulan yönetim danışmanlığı programı sayısı 

 

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.  

PG 6.1.1) Denetlenen onaylanmış kuruluş oranı 

PG 6.1.2) Denetlenen teknik servis oranı 

PG 6.1.3) AB mevzuatının uyumlaştırılma oranı 

PG 6.1.4) Sanayi sicil belgelendirme işlemlerinin tamamlanma oranı 

 

 

Hedef 6.2: Yasal metroloji alanında idari ve teknik altyapı güçlendirilecek ve kamuoyu farkındalığı 

artırılacaktır. 

PG 6.2.1) Yasal metroloji bilişim alt yapısının geliştirilmesine yönelik hazırlanan proje sayısı  

PG 6.2.2) Muayene hizmeti veren kuruluşlara yönelik hazırlanan mevcut durum rapor sayısı  

PG 6.2.3) Kamuoyunun farkındalığını arttırmaya yönelik hazırlanan yazılı ve görsel materyal çeşit sayısı  

PG 6.2.4) Ölçü aletlerine yönelik yerli ve milli üretimi öne çıkarmak üzere hazırlanacak sektör analiz 

rapor sayısı  

 

Hedef 6.3: Metroloji stratejisi belirlenecek, ilgili kuruluşlarla iş birliği programları geliştirilecek ve 

uluslararası alanda etkinlik artırılacaktır. 

PG 6.3.1) Metroloji Strateji Belgesi ve Eylem Planının hazırlanması 

PG 6.3.2) Katılım sağlanan uluslararası teknik komite toplantılarına ilişkin hazırlanan rapor sayısı 

 

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. 

PG 6.4.1) Hazırlanan yıllık denetim planının gerçekleşme durumu rapor sayısı  

PG 6.4.2) Denetim planında ölçü aletlerine ilişkin belirlenen hedefin gerçekleşme oranı 

PG 6.4.3) Denetim planında yasal metroloji kapsamında yetkilendirilen işyerlerine ilişkin belirlenen 

hedefin gerçekleşme oranı 

PG 6.4.4) Denetim planında hazır ambalajlı mamullere ilişkin belirlenen hedefin gerçekleşme oranı 

PG 6.4.5) Denetimlere ve sanayi net metroloji modüllerinin kullanımına yönelik hazırlanacak rehber 

sayısı 
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Hedef 6.5: Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) alanında yeni stratejiler geliştirilecek, gözetim ve 

denetim programları hazırlanacak ve uygulama sonuçları izlenecektir. 

PG 6.5.1) Hazırlanan gözetim ve denetim programı sayısı 

PG 6.5.2) PGD faaliyetlerine ilişkin iyileştirilen süreç sayısı 

PG 6.5.3) Denetim personelinin yetkinliğini artırmak için düzenlenen eğitim programı sayısı 

 

Hedef 6.6: Piyasada güvenli sanayi ürünlerinin yer almasına yönelik gözetim ve denetim faaliyetleri 

gerçekleştirilecektir.  

PG 6.6.1) Sanayi ürünlerinde denetimler sonucu tespit edilen uygunsuzluk oranı 

PG 6.6.2) Denetimler kapsamında test ve muayene yapılan ürün sayısı 

PG 6.6.3) Test ve muayeneye gönderilen ürünlerdeki uygunsuzluk oranı 

PG 6.6.4) Üreticilere, ithalatçılara ve ihracatçılara yönelik yapılan gözetim faaliyeti sayısı 

 

 

AMAÇ 7: Bakanlığın Kurumsal Yapısı İle Stratejik Yönetim ve Uygulama Kapasitesini 

Güçlendirmek 

 

Hedef 7.1: Merkezi düzeyde bölgesel kalkınma alanında karar alma süreçlerini destekleyen kurumsal 

yapı güçlendirilecektir. 

PG 7.1.1) Bölgesel gelişmişlik durumuna ilişkin izleme altyapısı 

PG 7.1.2) Nitelikli mekânsal analizler için gerekli veri altyapısı  

PG 7.1.3) Yayımlanan teknik rapor sayısı  

PG 7.1.4) Gerçekleştirilen Mali Yönetim Yeterliliği Denetimleri sayısı 

 

Hedef 7.2: Hukuki faaliyetlerin niteliği ve etkinliği artırılacaktır. 

PG 7.2.1) Bakanlık iş ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanabilmesi için merkez birimlere ve taşra 

teşkilatına yönelik verilen eğitim sayısı 

PG 7.2.2) Hukuk Müşaviri, avukat ve uzmanların güncellenen ve değişen mevzuata uyumunu sağlama 

amaçlı alınan eğitim sayısı 

 

Hedef 7.3: Bakanlığın kurumsal hedeflerine ve stratejik amaçlarına ulaşmasına katkı sağlamak üzere 

kurum kültürünün ve stratejik insan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi sağlanacaktır. 

PG 7.3.1) Bakanlığımız yıllık eğitim planı kapsamında düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı 
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Hedef 7.4: Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin niteliği ve etkinliği artırılarak, Bakanlığın kuruluş 

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

PG 7.4.1) Yıllık çalışma plan ve programında yer alan rehberlik amaçlı teftişlerin gerçekleşme oranı 

PG 7.4.2) Müfettiş ve büro çalışanları başına sağlanan hizmet içi eğitim süresi 

PG 7.4.3) Program dışı denetim hizmetleri kapsamında Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, bağlı, ilgili ve 

ilişkili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak gelen ihbar ve şikâyetler üzerine yapılan 

inceleme, soruşturma ve ön inceleme işlerinin tamamlanma oranı 

 

Hedef 7.5: İç denetim faaliyetlerinin etkinliği artırılarak, Bakanlık kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve 

verimlilik esaslarına göre yönetilmesine katkı sağlanacaktır. 

 

PG 7.5.1) İç Denetim Programının gerçekleşme oranı  

PG 7.5.2) Kalite Güvence ve Geliştirme Programı çerçevesinde iç denetim faaliyetleri iç değerleme 

sayısı 

PG 7.5.3) İç denetçi başına sağlanan eğitim süresi 

 

Hedef 7.6: Stratejik yönetim işleyişi güçlendirilecektir. 

PG 7.6.1) Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Rapor sayısı 

PG 7.6.2) Bütçe harcamalarına ilişkin hazırlanan Rapor sayısı 

PG 7.6.3) Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İzleme Rapor sayısı 

 

 

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

sürekliliği sağlanacak, paydaşlarla entegrasyon güçlendirilecektir. 

PG 7.7.1) Siber Güvenlik Faaliyetlerine yönelik farkındalık çalışmalarının yürütülmesi 

PG 7.7.2) Bakanlığımızca kurum içi veya kurum dışı elektronik ortamda verilen hizmetlere yönelik 

uygulamalarda farkındalık faaliyetlerinin yürütülmesi 
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3.2 Hedef Kartları 

HEDEF 1.1 

 

Amaç A1: Milli Teknoloji Hamlesini Hayata Geçirmek İçin Sanayinin Teknolojik 

Dönüşümünü Sağlamak, Yenilikçilik ve Tasarım Kapasitesini Artırarak 

Nitelikli İnsan Kaynağını Geliştirmek 

Hedef  H1.1: Dijitalleşme ile gelen yeni dönemin gerekliliklerine uygun 

yetkinliklerin belirlenmesi, eğitim modellerinin dönüştürülmesi ve 

sürdürülebilir ilerleme için toplum genelinde yetkinlik gelişimi 

sağlanacaktır. 

Sorumlu Birim Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Hizmet Birimleri 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 1.1.1) TEKNOFEST 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivalinin 
gerçekleştirilmesi (K) 

50 1 2 3 4 5 6 6 ayda bir 

PG 1.1.2) Bilim ve teknoloji 
odaklı gençlik kamplarına 
katılan genç sayısı (K) 

50 0 0 400 2.000 5.000 10.000 6 ayda bir 

Riskler • Yeni teknolojiler sonucu oluşan iş gücü ihtiyacına ilişkin yeterli 

farkındalığın sağlanamaması  

Stratejiler • Ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişimi sağlamak üzere insan 

kaynağının yetiştirilmesi 

Maliyet Tahmini 29.444.000 TL. 

Tespitler • Ülkemizin eğitimli ve nitelikli genç nüfusu 

• Sahip olduğumuz insan kaynağı potansiyelinin yenidünyanın ihtiyacı 

olan yetkinliklere göre yetiştirilmesi, mevcut yeteneklerin sürekli 

geliştirilmesi 

• Özellikle insan-makine etkileşimi, analitik düşünme kabiliyeti ve takım 

çalışmasına yatkınlık yetkinliklerinin ön plana çıkması 

İhtiyaçlar • İnsan kaynağı yetkinliğinin geliştirilmesi, arz-talep uyumlandırılması ve 

eğitim planlaması gibi konuların çözülmesi ihtiyacı 
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HEDEF 1.2 

 

Amaç A1: Milli Teknoloji Hamlesini Hayata Geçirmek İçin Sanayinin Teknolojik 

Dönüşümünü Sağlamak, Yenilikçilik ve Tasarım Kapasitesini Artırarak 

Nitelikli İnsan Kaynağını Geliştirmek 

Hedef  H1.2: Açık kaynak yazılım ekosistemi geliştirilerek yazılımcı sayısının 

artırılması için kaldıraç olarak kullanılacaktır. 

Sorumlu Birim Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak 

Birim(ler) 

Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 1.2.1) "Açık Kaynak 
Platformu" kapsamında 
geliştirilen proje sayısı (K) 

50 0 0 4 10 20 30 6 ayda bir 

PG 1.2.2) Aktif yazılım 
geliştirici sayısı (bin kişi) (K) 50 140 143 150 275 375 500 6 ayda bir 

Riskler • Sektörel yol haritalarında ve öncelikli projelerde ortaya çıkacak yazılım 

ihtiyaçlarının açık kaynak yazılımlarla karşılanması için proje çağrılarına 

çıkılamaması 

Stratejiler •  Açık kaynak yazılım ekosisteminin kamu, özel sektör ve fonlar 

tarafından desteklenmesi 

• Yazılım geliştiricilerin Açık Kaynak Platformu’nun belirlediği öncelikli 

projelere verdikleri katkı oranında ödüllendirilmesi 

Maliyet Tahmini 29.444.000 TL. 

Tespitler • Açık Kaynak Platformu’nun kullanıcılar, bireysel yazılım geliştiriciler, 

teknoloji şirketleri gibi tüm tarafları ortak amaç etrafında bir araya 

getirecek şekilde kurulması ve platforma tüm taraflardan aktif katılım 

sağlanması 

• Hızla hayata geçirilebilir ve yaygınlaştırılabilir, yenilikçi, herkese açık bir 

yazılım eğitim modeli hazırlanması 

İhtiyaçlar • Mevcut ve yeni kamu alımlarında açık kaynak yazılımlara geçişi 

sağlamak için yol haritası belirlenmesi 

• Uygulama hizmeti sunan şirketlerle projelendirme yapılması  

• Sektörel yol haritalarında ve öncelikli projelerde ortaya çıkacak yazılım 

ihtiyaçlarının açık kaynak yazılımlarla karşılanması için proje çağrıları 

yapılması       

• Açık kaynak ekosisteminde etkin rol oynamak için itibarlı küresel 

organizasyonlarda Türkiye Açık Kaynak Platformunun temsil 

edilmesinin sağlanması 
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HEDEF 1.3 

 

Amaç A1: Milli Teknoloji Hamlesini Hayata Geçirmek İçin Sanayinin Teknolojik 

Dönüşümünü Sağlamak, Yenilikçilik ve Tasarım Kapasitesini Artırarak 

Nitelikli İnsan Kaynağını Geliştirmek 

Hedef  H1.3: Sanayinin dijital dönüşümü sürecinde sürdürülebilirliğin 

sağlanması ve dijital dönüşümün hızlandırılması yoluyla imalat 

sanayinin rekabet gücü artırılacaktır.  

Sorumlu Birim Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Hizmet Birimleri 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 1.3.1) Dijital dönüşüm 
desteği verilen firma sayısı 
(K) 

60 - 
 

300 
 

500 
 

1.000 
 

1.500 
 

2.000 6 ayda bir 

PG 1.3.2) Endüstriyel bulut 
platformu üzerinden hizmet 
alan KOBİ sayısı (K) 

40 - 
 
- 

 
- 1.000 2.000 3.000 6 ayda bir 

Riskler • Verilen desteklerden yeterli sayıda işletmenin yararlanamaması 

• Endüstriyel bulut platformu üzerinden hizmet alan KOBİ sayısı 

performans göstergesinin, endüstriyel bulut platformunun kurulması 

sonrası gerçekleşecek olması sebebiyle söz konusu performans 

göstergesinin gerçekleştirilmesinin platformun kurulması projesinin 

gecikmesi durumunda sekteye uğrama riski 

Stratejiler • Etkili ve sade destek programlarının tasarlanması ve uygulanması 

• Dijital dönüşüm destek programlarının dijital teknoloji kullanıcıları ve 

dijital teknoloji sağlayıcılarına hitap edecek şekilde kurgulanması 

• Paydaşlarla iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi 

Maliyet Tahmini 29.444.000 TL. 

Tespitler • Destek programı kurgulanması ve yürütülmesinde önemli düzeyde 

tecrübeye sahip olunması 

• Destek programlarının aynı anda dijital teknoloji kullanıcıları ve dijital 

teknoloji tedarikçilerine hitap etmesi sebebiyle gösterge ayrımına 

gidilmemesi 

İhtiyaçlar • Paydaşların belirlenmesi 

• Destek faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirilen personelin 

eğitilmesi ve bu konuya yönlendirilmesi 
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HEDEF 2.1 

 

Amaç A2: Ar-Ge ve Yenilik Kapasitemizi Geliştirerek Ülkemizi Yüksek Teknoloji 

Alanlarında Küresel Ölçekte Rekabetçi Bir Konuma Yükseltmek 

Hedef  H2.1: Teknoloji standartlarının gelişimine aktif katılım sağlanacak; 

teknoloji üretiminde sertifikasyon ve test ihtiyacı tespit edilerek 

uluslararası boyutta rekabetçi bir altyapı oluşturulacaktır. 

Sorumlu Birim Sanayi Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Hizmet Birimleri 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 2.1.1) Laboratuvar ve 
Araştırma Altyapısı 
Portalında (LABS) test ve 
cihaz girişi yapan laboratuvar 
sayısının portaldaki tüm 
kayıtlı laboratuvarlar sayısına 
oranı (%) 

100 - 40 60 75 85 95 6 ayda bir 

Riskler • Üniversite ve kurumlar tarafından düzenli veri girişi yapılamaması 

Stratejiler • Laboratuvar ve Araştırma Altyapısı Portalının kullanıcı dostu olarak 
tasarlanması ve güncel tutulmasının sağlanması  

Maliyet Tahmini 42.206.000 TL. 

Tespitler • Araştırma altyapılarının birbirleriyle ve özel sektör kuruluşlarıyla Ar-
Ge ve inovasyon projeleri bağlamında iş birliği yapabilmeleri 

• Ülkemizde araştırma altyapılarında kullanılan test, cihaz, personel ve 
standart/akreditasyon envanterinin çıkarılması ve güncel tutulması  

İhtiyaçlar • Portalın güncel tutularak veri girişinin arttırılması için teşvik edici 

adımlar atılması 
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HEDEF 2.2 

 

Amaç A2: Ar-Ge ve Yenilik Kapasitemizi Geliştirerek Ülkemizi Yüksek Teknoloji 

Alanlarında Küresel Ölçekte Rekabetçi Bir Konuma Yükseltmek 

Hedef  H2.2: Bilimsel alanlarda ileri çalışmaların yapılması ve bunların küresel 

boyutta değer üretmesi sağlanacaktır. 

Sorumlu Birim Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Hizmet Birimleri 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 2.2.1) Antarktika’ya 
yapılan sefer sayısı (K) 

40 3 4 4 5 6 7 6 ayda bir 

PG 2.2.2) Ulusal Kutup 
Bilimleri Çalıştayı (K) 

40 3 4 4 5 6 7 6 ayda bir 

PG 2.2.3) 6550 sayılı Kanun 
kapsamında yeterlik almış 
araştırma altyapılarında 
yürütülen uluslararası 
boyutlu aktif proje sayısı 

20 34 36 43 58 74 90 6 ayda bir 

Riskler • Uygun gemi bulunamaması durumunda seferlerin öngörülen şekilde 

gerçekleştirilememesi 

• Gelecek dönemde Avrupa Birliği çerçeve programları içeriğinin 

belirsizliği 

Stratejiler • Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi’nin TÜBİTAK Kutup 

Araştırmaları Enstitüsü sorumluluğunda Bakanlığımız ile koordineli bir 

şekilde yürütülmesi 

• 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarının 

Araştırma Altyapıları Komisyonu kararları ve kuruluş protokollerindeki 

stratejik hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmesi 

Maliyet Tahmini  29.442.000 TL. 

Tespitler • Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

uhdesinde İstanbul Teknik Üniversitesi koordinasyonunda 2016 

yılında çalışmalara başlanılması 

• Ulusal Kutup Bilimleri Programı’nın 2017 yılında yayınlanmış olması 

• Antarktika’ya dört kez ulusal sefer düzenlenmesi 

• Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilimsel Üssü projesinin kurumsal bir 

yapı altında yürütülmesi için TÜBİTAK Kutup Araştırmaları 

Enstitüsü’nün kurulması 

• 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarından 

uluslararası seviyede rekabet gücüne sahip araştırma projeleri 

yürütmeleri beklenmektedir. 2020 sonu itibarıyla yeterlik alan 7 

araştırma altyapısı nanoteknoloji, biyotıp ve genom, mems 
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teknolojileri, güneş enerjisi, hızlandırıcı teknolojileri ve deniz hukuku 

alanlarında faaliyet göstermektedir.  

İhtiyaçlar • Seferlerin ve çalıştayın Ulusal Kutup Bilim Programı’ndaki hedefler 

doğrultusunda gerçekleştirilmesi 

• Ulusal seferlerin kutup koşullarına uygun, bilimsel araştırma 

altyapısına sahip gemiler ile yapılması  

 

 

HEDEF 2.3 

 

Amaç A2: Ar-Ge ve Yenilik Kapasitemizi Geliştirerek Ülkemizi Yüksek Teknoloji 

Alanlarında Küresel Ölçekte Rekabetçi Bir Konuma Yükseltmek 

Hedef  H2.3: 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.  

Sorumlu Birim Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Hizmet Birimleri 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 2.3.1) Finansal destek 
sağlanan küme iş planı sayısı  50 4 4 2 2 2 2 6 ayda bir 

PG 2.3.2) Kümelenme Destek 
Programı hakkında 
gerçekleştirilen tanıtım 
faaliyeti sayısı (K) 

25 0 0 0 2 4 6 6 ayda bir 

PG 2.3.3) Kümelenme Destek 
Programı etki analizi rapor 
sayısı  

25 0 0 0 0 0 1 6 ayda bir 

Riskler • Bütçe imkânları doğrultusunda yeterli ödeneğin tahsis edilememesi 

• Programa yeterli başvurunun gelmemesi nedeniyle kümelenme 

çalışmalarının etkin bir şekilde hayata geçirilememesi 

Stratejiler • Yatırım programında yer alan projelerin düzenli izlenerek zamanında 

tamamlanması 

• Faaliyetlerin yürütülmesinde ilgili paydaşlarla yakın iş birliği yapılması 

• Kümelenme Destek Programı tanıtımının ve izlemesinin etkin bir 

şekilde yapılması 

 

Maliyet Tahmini 37.375.000 TL. 
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Tespitler • Kümelenme Destek Programına aday olabilecek paydaşlara yönelik 

tanıtım ve farkındalık faaliyetlerine ihtiyaç duyulması.  

İhtiyaçlar • Her yıl için belirlenen hedefi gerçekleştirmeye yönelik yeterli ödenek 

bulunması  

• Kümelenme Destek Programının güncel ihtiyaçlara cevap verebilmesi 

amacıyla gerek uygulamada gerekse çevrimiçi başvuru sisteminde 

düzenli gözden geçirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve gerekli 

tedbirlerin alınması. 

 

HEDEF 2.4 
 

Amaç A2: Ar-Ge ve Yenilik Kapasitemizi Geliştirerek Ülkemizi Yüksek Teknoloji 

Alanlarında Küresel Ölçekte Rekabetçi Bir Konuma Yükseltmek 

Hedef  H2.4: Ar-Ge Merkezlerindeki Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin 

artırılması için ekosistemin yetkinlik, iş birliği, yönetişim, finansman gibi 

konulardaki gelişimine yönelik tedbirler alınacaktır.  

Sorumlu Birim Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Hizmet Birimleri 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 2.4.1) Ar-Ge 
Merkezlerinde istihdam 
edilen toplam Ar-Ge merkezi 
personeli sayısının önceki 
yıla göre artış oranı (%) 

20 6 5 3 3 3 3 6 ayda bir 

PG 2.4.2) Ar-Ge 
Merkezlerinde istihdam 
edilen toplam doktoralı Ar-
Ge personeli sayısının önceki 
yıla göre artış oranı (%) 

40 3 3 3 4 4 5 6 ayda bir 

PG 2.4.3) Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezlerinden start-up 
firmalarına mentörlük 
desteği verecek merkez 
sayısı 

20 0 0 15 15 20 20 6 ayda bir 

PG 2.4.4) KÜSİP te kayıtlı 
kullanıcı sayısı (K) 

20 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 15.000 6 ayda bir 

Riskler • Destek programlarının veya başvurularının yetersiz olması 

• Kovid-19 salgınının önümüzdeki yıllarda etkisinin artması  



T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 2020-2024 STRATEJİK PLANI 

72 

 

Stratejiler • Ar-Ge Merkezlerinde doktoralı personel sayısının artırılmasına yönelik 

ödevlerin verilmesi 

• Hedef kitledeki firmaların birbiriyle olan etkileşimini artırmak için 

organizasyonların yapılması, mentörlük ve iş birliği çalışmalarına ağırlık 

verilmesi 

• Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin kurumsal kapasitelerinin 

güçlendirilmesi amacıyla bölgesel düzeyde gerçekleştirilecek kamu, 

üniversite ve sanayi iş birliği faaliyetleriyle paydaşların bir araya 

getirilerek etkileşimin sağlanması 

Maliyet Tahmini 58.378.000 TL.   

Tespitler • Ar-Ge Merkezi belgesi alan firma sayısında önemli ölçüde artış olması 

İhtiyaçlar • Ar-Ge Merkezleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütüldüğü web portalının 

daha etkin çalışması 

• Merkez sayısının artması ile birlikte iş ve işlemlerin etkin bir şekilde 

yürütülebilmesi için personel kaynağının artırılması 

• İlgili iş ve işlemlerde görev alan Bakanlık personelinin konu ile ilgili 

alanlarda gelişimini sağlayacak hizmet içi eğitimlerin verilmesi 

 

HEDEF 2.5 

 

Amaç  A2: Ar-Ge ve Yenilik Kapasitemizi Geliştirerek Ülkemizi Yüksek Teknoloji 

Alanlarında Küresel Ölçekte Rekabetçi Bir Konuma Yükseltmek 

Hedef  H2.5: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi 

için ekosistemin altyapı, yetkinlikler, iş birliği, yönetişim, finansman gibi 

konularda gelişmesine yönelik tedbirler alınacaktır. 

Sorumlu Birim Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Hizmet Birimleri 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 2.5.1) Altyapı, idare 
binası ve kuluçka merkezi 
inşaatı desteklenen TGB 
Sayısı (K) 

15 13 23 33 43 53 63 6 ayda bir 

PG 2.5.2) TGB şirketlerine ve 
firmalarına yönelik eğitim, 
etkinlik ve ziyaret sayısı (K) 

15 80 100 130 210 300 400 6 ayda bir 

PG 2.5.3) TGB’ler 
bünyesinde faaliyet 
gösteren toplam kuluçka 
firmalarının bir önceki yıla 
göre artış oranı (%) 

20 7 7 7 7 7 7 6 ayda bir 
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PG 2.5.4) TGB’ler 
bünyesinde faaliyet 
gösteren firmaların ilgili yıl 
içerisinde toplam ihracatın 
(Amerikan doları cinsinden) 
bir önceki yıla göre artış 
oranı (%) 

25 17 18 19 20 21 22 6 ayda bir 

PG 2.5.5) TGB’lerde 
istihdam edilen Ar-Ge 
personel sayısının bir önceki 
yıla göre artış oranı (%) 

25 10 12 12 14 15 16 6 ayda bir 

Riskler • Kovid-19 salgınının önümüzdeki yıllarda etkisinin artması sonucu 

oluşacak riskler  

• İstisna ve muafiyetlerin 2023 yılında sona ermesi  

• Teknopark bulunmayan illerden başvuru gelmemesi  

 

Stratejiler • TGB’lerin ve bünyelerinde yer alan işletmelerin ihtiyaç duyduğu farklı 

politika araçları geliştirilmesi, bu konuda performans çalışmaları ve 

analizler sonucu ortaya çıkan durum tespitine göre TGB’ler tarafından 

eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapılması 

• Mevcut mevzuatın gözden geçirilerek, farklı uygulamalara imkân 

tanıyan hükümlerin eklenmesi 

• TGB’lerin kurumsal yapılarını güçlendirmesi için TÜBİTAK, KOSGEB, 

Kalkınma Ajansları gibi bağlı ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yapılması 

 

Maliyet Tahmini 641.540.000 TL.  

Tespitler • TGB sayısında artışın olması  

•  TGB’lerin niteliklerinde artış olması 

 

İhtiyaçlar • TGB ler ile ilgili iş ve işlemlerin yürütüldüğü web portalının daha etkin 

çalışması 

• Toplanan verilerin oluşturulacak politikalara destek olmak üzere etki 

analizinin yapılması  

• İlgili iş ve işlemlerde görev alan Bakanlık personelinin konu ile ilgili 

alanlarda gelişimini sağlayacak hizmet içi eğitimlerin verilmesi  
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HEDEF 3.1 

 

Amaç  A3: Sanayi ve Teknoloji Alanlarında Politika, Strateji, Plan, Program ve 
Projeler Geliştirmek, Uygulamak; Veri Analizleri ve Araştırmalar Yoluyla 
Bu Alanlardaki Gelişmeleri İzlemek ve Yönlendirmek.   

Hedef  H3.1: Sanayi ve teknoloji alanlarında politika, program ve stratejiler 
geliştirilecek; araştırma ve analizler yapılacaktır.  

Sorumlu Birim Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü (SAVGM) 

İş Birliği Yapılacak Birim(ler) Hizmet Birimleri 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlan
gıç 

Değeri 
(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme ve 

Raporlama 
Sıklığı 

PG 3.1.1) Öncelikli sektörler 
ve odak teknoloji alanlarında 
hazırlanan strateji / yol 
haritası belgesi sayısı (K) 

40 1 7 9 11 13 15 6 ayda bir 

PG 3.1.2) Sanayi ve teknoloji 
alanlarındaki verimlilik 
düzeylerinin değişimini takip 
etmek üzere gerçekleştirilen 
analiz veya araştırma sayısı 
(K) 

15 3 4 6 8 10 12 6 ayda bir 

PG 3.1.3) Yıkıcı teknolojilerin 
etkileri, dijital ekonomi 
eğilimleri, dijital dönüşüm ve 
bunların Türkiye 
ekonomisine etkisi gibi 
konularda yapılan analiz ve 
araştırma sayısı (K) 

15 - - 2 4 6 8 6 ayda bir 

PG 3.1.4) Sektörel ve 
bölgesel riskleri tespit etmek 
ve gerekli atılacak adımları 
belirlemek üzere 
gerçekleştirilen sistematik 
analiz sayısı (K) 

15 0 50 100 150 200 250 6 ayda bir 

PG 3.1.5) Bilimsel ve teknik 
birikimi artırmaya yönelik 
olarak gerçekleştirilen 
kongre, sempozyum, 
seminer vb. etkinlik sayısı 

15 - - 1 2 3 4 6 ayda bir 
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Riskler • Kovid-19 salgını koşullarının devam etmesi veya tekrar etmesi 

durumunda saha araştırmalarının ve fiziksel olarak bir araya gelinmeyi 

gerektiren faaliyetlerin yürütülememesi 

• Planlama, araştırma ve analiz çalışmalarına girdi olacak verinin temin 

edilememesi 

• Hizmet alımı gerektiren çalışmalarda, hizmet sağlayıcıdan kaynaklı 

olarak iş tamamlama süresinin uzaması 

• Yeni bir birim olmaktan kaynaklı olarak faaliyet alanlarının iç ve dış 

paydaşlar tarafından benimsenmesinde gecikmeler yaşanması 

 

Stratejiler • Sanayi ve teknoloji alanlarındaki uluslararası bilimsel - teknik 

gelişmelerin ve politik, ekonomik, sosyal yönelimlerin sistematik bir 

biçimde izlenmesi; çatı kuruluşların etkinliklerinin takip edilmesi 

• Planlama, saha çalışması ve proje yönetimi alanında çalışanların 

niteliğinin güçlendirilmesi; yeni yöntemlerin izlenmesi 

• Kovid-19 salgını koşullarının ortadan kalkmaması ve benzer süreçlerin 

ileride de yaşanması ihtimaline karşı çevrimiçi (uzaktan) çalışma 

kapasitesinin geliştirilmesi (gerek nitel araştırmalar ve yayınlar gerekse 

etkinlikler için)  

 

Maliyet Tahmini 15.138.000 TL. 

Tespitler • Dijital dönüşüm kavramının ve diğer teknolojik gelişmelerin, sanayi ve 

teknoloji alanındaki araştırma gündemini doğrudan belirlemesi 

• Kovid-19 salgın sürecinin, küresel krizlere ve risk yönetimine ilişkin 

kapasite gelişim ihtiyacını ortaya koyması 

• Türkiye imalat sanayinin gelişmişlik düzeyi açısından iki ayrı uçta 

kümelenmiş yapısının, her iki küme için ayrı ayrı politikalar 

geliştirilmesini zorunlu kılması 

 

İhtiyaçlar • Genel Müdürlük personelinin beşeri kapasitesinin niteliksel gelişimi 

• Veriye erişim ve veri paylaşımı olanaklarının güçlendirilmesi 

• Diğer kurum, kuruluşlar ve Bakanlık birimlerince gerçekleştirilen ilgili 

politika ve strateji geliştirme süreçlerinde SAVGM katılımının 

sağlanması  

• Uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin artırılması; birlikte iş yapabilme ve 

proje oluşturma yeteneklerinin geliştirilmesi 
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HEDEF 3.2 

 

Amaç  A3: Sanayi ve Teknoloji Alanlarında Politika, Strateji, Plan, Program ve 
Projeler Geliştirmek, Uygulamak; Veri Analizleri ve Araştırmalar Yoluyla 
Bu Alanlardaki Gelişmeleri İzlemek ve Yönlendirmek   

Hedef  H3.2: Sanayide sistematik ve sürdürülebilir verimlilik artışlarının 
sağlanmasına yönelik projeler geliştirilip uygulanacak; verimlilik 
alanındaki uluslararası iş birlikleri güçlendirilecektir. 

Sorumlu Birim Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birim(ler) Hizmet Birimleri 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlan
gıç 

Değeri 
(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme ve 

Raporlama 
Sıklığı 

PG 3.2.1) Faaliyete geçen 
Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm 
Merkezi (Model Fabrika) 
Sayısı (K) 

30 2 7 13 14 14 14 6 ayda bir 

PG 3.2.2) Sanayide enerji 
verimliliğini artıracak şekilde, 
motor dönüşümünü 
gerçekleştiren firma sayısı 
(K) 

25 0 20 100 210 340 500 6 ayda bir 

PG 3.2.3) Asya Verimlilik 
Teşkilatı (AVT) ile iş birliği 
içerisinde başlatılan proje 
sayısı (K) 

20 0 0 3 6 9 12 6 ayda bir 

PG 3.2.4) AVT etkinliklerine 
(uzaktan ve/veya yerinde) 
katılan firma sayısı (K) 

15 0 8 83 183 308 458 6 ayda bir 

PG 3.2.5) Verimlilik ödülü 
uygulamalarına katılan firma 
ve kurum sayısı (K) 

10 181 0 281 406 556 731 6 ayda bir 

Riskler • Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan fiziksel engellerin yaratabileceği 

aksaklıklar 

• İşbirliğinde yaşanabilecek zorluklar ve engeller 

• Çalışmalara girdi olacak verinin temin edilememesi 

• Hizmet alımı gerektiren çalışmalar için bütçenin yetersiz kalması 

• Yürütülen projelere sanayicilerin yeterince ilgi göstermemesi  

Stratejiler • İlgili alanlardaki uluslararası bilimsel, teknik gelişmelerin ve politik, 

ekonomik, sosyal yönelimlerin sistematik bir biçimde izlenmesi 

• Verimlilik alanında uluslararası kuruluşların yayınlarındaki yeni 

metotlarına yönelik çalışmalarının güncel olarak takip edilmesi  
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• Sanayinin dijital dönüşümüne yönelik yeni uygulamaların takip 

edilmesi; birimin sorumluluk ve hedefleri öncelik alınarak belirlenen 

konularda proje ve programlar geliştirilmesi  

Maliyet Tahmini 77.613.000 TL. 

Tespitler • Ulusal ve uluslararası politika ve strateji dokümanlarında verimlilik ve 

sürdürülebilir üretim kavramlarının önemle vurgulanması  

• Verimlilik alanındaki bilimsel ve teknik kapasitenin uygulamalı eğitimler 

ile güçlendirilmesi; bilimsel yayın ve etkinliklerin niteliğinin 

yükseltilmesi ve bu kapsamda üniversite-sanayi-kamu arası ortak iş 

yapabilme kabiliyetinin artırılmasına imkân sağlanmasının önemi  

• Sürdürülebilir üretim ve dijitalleşme gibi kavramlarının küresel 

rekabette belirleyici hale gelmesiyle bu kavramların uygulamaya 

yansıtılması gerekliliği ve imalat sanayiinde kaynak-verimli üretim 

teknolojilerinin yaygınlaştırılmasının önemi  

• Kamuda plan, program ve strateji geliştirme alanlarındaki 

koordinasyonu etkinleştirmenin önemi 

İhtiyaçlar • Birim içi görev ve yetki alanlarının netleşmesine yönelik olarak ikincil 

mevzuatın hazırlanması 

• Online iletişim kanallarının daha aktif kullanımına yönelik altyapı 

çalışmalarının yapılması  

 

HEDEF 3.3 

 

Amaç  A3: Sanayi ve Teknoloji Alanlarında Politika, Strateji, Plan, Program ve 
Projeler Geliştirmek, Uygulamak; Veri Analizleri ve Araştırmalar Yoluyla 
Bu Alanlardaki Gelişmeleri İzlemek ve Yönlendirmek   

Hedef  H3.3: Girişimci Bilgi Sistemi, resmî istatistikler, etki analizleri ve 
performans endeksleriyle sanayi ve teknoloji alanlarında izlenebilirlik 
artırılacaktır. 

Sorumlu Birim Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Hizmet Birimleri 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
Başlangıç 

Değeri (2019) 
2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme   
ve 

Raporlama 
Sıklığı 

PG 3.3.1) Verimlilik ve 
sürdürülebilir üretim 
konularında hesaplanan 
istatistik ve gösterge sayısı 

15 8 16 8 16 8 16 6 ayda bir 

PG 3.3.2) Hazırlanan etki 
analizi rapor sayısı (K) 

20 3 5 9 13 17 21 6 ayda bir 

PG 3.3.3) Hazırlanan 
performans endeksi sayısı 
(K) 

15 2 5 8 11 14 17 6 ayda bir 
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PG 3.3.4) Girişimci Bilgi 
Sistemi için temin edilen 
verilerin yıllık entegrasyon 
sayısı 

40 1 1 1 1 1 1 6 ayda bir 

PG 3.3.5) Çalışma ve 
Araştırma Merkezi’nin 
kullanım sayısı 

10 1.000 1.200 1.500 1.500 1.500 1.500 6 ayda bir 

Riskler • Etki analizi yapılacak olan destek programlarını yürüten kurum ve 

kuruluşların iş birliği yapma konusunda çekimser davranması; verilerin 

güncel veya güvenilir olmaması 

• Performans endeksleri oluşturulabilmesi için firmalardan anketler 

yoluyla edinilen cevapların güvenilirlikten yana çekinceler oluşturması 

• Kovid-19 salgınının devam etmesi halinde yüz yüze yürütülmesi 

gereken çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin mümkün olmaması 

• GBS’yle ilgili olarak siber güvenlik riskleri taşınması 

• GBS’ye veri temininde aksaklıklar yaşanması olasılığı 

• GBS iş süreçlerinde kritik personelin yedeklenme olanaklarının yetersiz 

olması 

Stratejiler • Etki değerlendirme çalışmalarında sürekliliğin ve çalışma alanında bilgi 

birikimi ve tecrübenin kullanılabilmesi açısından, her çalışma alanında 

görevlendirilen personelin sürekliliğinin sağlanması 

• Etki değerlendirme ve performans göstergeleri konusunda görev 

yapacak personelin niteliğini artıracak çalışmaların yapılması 

• GBS çalışmaları bağlamında, 2021 yılında analitik yeteneklerde 

geliştirme ve Açık Veri Platformu oluşturulması çalışmalarının 

yürütülmesi 

Maliyet Tahmini 34.493.000 TL. 

Tespitler • Etki değerlendirme çalışmaları Genel Müdürlük uzmanları tarafından 

yapılan analizlerle birlikte zaman zaman dış hizmet alımı yoluyla da 

gerçekleştirilmektedir. Uzmanlar tarafından yapılan çalışmalarda 

büyük oranda Girişimci Bilgi Sistemi verilerinden yararlanılmaktadır. 

Dış hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilen çalışmalarda, destek programı 

yararlanıcılarıyla yüz yüze görüşmeler ve mülakatlar 

gerçekleştirilmektedir. 

• Performans endeksi çalışmaları, toplanan ve doğrulanan verilerin 

kullanılarak endeks değerlerinin hesaplanması şeklinde 

gerçekleştirilmektedir. 

• Resmî verimlilik istatistikleri üçer aylık ve yıllık periyotlarla, 

sürdürülebilir üretim göstergeleri ise 2 yıllık periyotlarla 

yayımlanmaktadır. 

• Ülke ekonomisinin yapı taşları olan girişimlere ait bilgilerin anlamlı bir 

yapıda bir araya getirilmiş olması ve bu sistemden doğru kararlara 

dayalı faydalı çıkarımlar elde etmek gelişim açısından önemli bir 

ihtiyaçtır. Bu bağlamda, GBS yoluyla, başta kamu olmak üzere karar 

alıcıların kararlarının verilere dayandırılması daha rasyonel bir 

yaklaşıma olanak sağlayacaktır. 
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• Girişimci Bilgi Sistemi (GBS) girişimci ve araştırmacılar için bir veri 

kaynağı durumundadır. GBS, ileri analitik araçları kullanılarak 

geliştirilecek, girişimcilerin ve araştırmacıların kullanımına hazır bir 

platform oluşturulacak ve daha ileri çalışmaların önü açılacaktır. Ayrıca 

Çalışma ve Araştırma Merkezi (ÇAM) koşullarının iyileştirilmesi, 

araştırmacıların çalışma kalitesinin artmasına olanak sağlayacaktır. 

• Öte yandan toplumun Sanayi ve Teknoloji verilerine erişiminin 

artırılması; ekonomideki sermaye birikiminin doğru alanlara 

yönlendirilmesi gereksinimi doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Açık 

Veri Platformu kurulması planlanmaktadır.  

İhtiyaçlar • Mevcut personelin mesleki bilgi ve tecrübelerinin artırılmasına yönelik 

eğitimler almalarının sağlanması 

• Yapılan işlerin niteliğini ve niceliğini artırmak için ilgili personelin 

kullanmasına yönelik gerekli yazılım ve donanım altyapısının 

sağlanması 

• On Birinci Kalkınma Planında yer alan veri merkezinin oluşturulması 

GBS üzerine inşa edilecek ilave yeteneklerle mümkün olacaktır. Bu 

doğrultuda önümüzdeki ilk yıl daha yoğun geliştirme faaliyetleri 

planlanmıştır. 

 

HEDEF 3.4 

 

Amaç  A.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  H3.4: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı etkinliği artırılarak 
yaygınlaştırılacaktır. 

Sorumlu Birim Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü (SAVGM) 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

Hizmet Birimleri  

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 
(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 
İzleme ve 

Raporlama 
Sıklığı 

PG 3.4.1) Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı 
kapsamında açılan çağrı 
sayısı (K) 

50 0 2 8 14 20 26 6 ayda bir 

PG 3.4.2) Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı 
kapsamında açılan 
çağrılara kesin başvuru 
yapan firma sayısı (K) 

50 0 52 452 902 1402 1902 6 ayda bir 

Riskler • Teknoloji Odaklı Hamle Programını yaygınlaştırmak için gerekli 

kurumsal kapasitenin oluşturulamaması 
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Stratejiler • Teknoloji Odaklı Hamle Programına ilişkin tüm çağrı süreçlerinin ve 

izleme değerlendirme sisteminin etkinliğinin artırılması 

Maliyet Tahmini 11.755.000 TL. 

Tespitler • Teknoloji Odaklı Hamle Programının Sayın Cumhurbaşkanımız 

liderliğinde yürütülmesi ve Programın yaygınlaştırılması konusunda 

sanayicilerimizin yoğun beklentisi 

İhtiyaçlar • Teknoloji Odaklı Hamle Programına ilişkin kurumsal kapasite ve yazılım 

altyapısının geliştirilmesi 

• Paydaş kurumlarla etkin koordinasyon sağlanması 

 

 

HEDEF 4.1 

 

Amaç A4: Nitelikli Teknoloji Üreten Yenilikçi Girişimlerin Sayısının Hızlı Bir 

Şekilde Artmasını ve Girişimlerin Küresel Pazarlara Entegre Olarak 

Yüksek Değerlere Ulaşmasını Sağlamak; Bunun İçin Girişimcilik 

Ekosistemini Dünya Genelinde Bir Cazibe Merkezi Haline Getirmek 

Hedef  H4.1: Öncelikli sektörlerde yerli üretimin arttırılması amacıyla kamu 

alımları sistemi kaldıraç oluşturacak şekilde kullanılacaktır. 

Sorumlu Birim Sanayi Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Hizmet Birimleri 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 4.1.1) Yenilik, 
yerlileştirme veya teknoloji 
transferi içeren kamu 
alımlarında Sanayi İşbirliği 
Projeleri (SİP) uygulamasına 
tabi olarak açılan ihale 
sayısı (K) 

60 4 7 9 11 13 15 6 ayda bir 

PG 4.1.2) Kamu alımları, yerli 
malı uygulaması ve SİP 
hakkında kamu kurumları ve 
özel sektöre yönelik olarak 
düzenlenen farkındalık ve 
bilgilendirme faaliyeti sayısı 
(K) 
 

40 43 85 130 175 220 265 6 ayda bir 
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Riskler • Yenilik, yerlileştirme veya teknoloji transferi içeren kamu ihalelerinin 

SİP uygulamasına tabi olarak gerçekleştirilmesine yönelik kanuni bir 

zorunluluğun bulunmaması ve ihalelerin SİP uygulamasına tabi olarak 

gerçekleştirilmesine dair karar yetkisinin ihaleyi açacak ilgili kamu 

idaresinde olması 

Stratejiler • Gerek kamu idareleri gerekse Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize 

Sanayi Bölgeleri, Sivil Toplum Kuruluşları vb. nezdinde bilgilendirme 

faaliyetlerinin icra edilmesi ve SİP usul ve esasları, SİP süreci ve SİP 

uygulamaları ile elde edilebilecek kazanımlar hakkında bilgi verilmesi 

• Kamu idarelerinin mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin 

ihtiyaçlarının incelenmesi, SİP kapsamında gerçekleştirilebileceği 

değerlendirilen ihalelerin tespit edilmesi ve ilgili idareler nezdinde 

gerekli girişimlerde bulunulması 

• Yerli malı uygulamasına yönelik olarak kamu idareleri ve özel sektör 

nezdinde bilgilendirme faaliyetlerinin icra edilmesi ve yerli malı 

uygulamasında yaşanan sıkıntıların tespit edilmesi 

Maliyet Tahmini 8.603.000 TL.   

Tespitler • Ulaşım, sağlık ve enerji alanları başta olmak üzere SİP uygulamasına 

tabi olarak gerçekleştirilebilecek nitelikte çok sayıda projenin olması 

• Sanayileşme İcra Kurulu vasıtası ile kamu alımlarının, yenilik, 

yerlileşme ve teknoloji transferine imkân verecek şekilde 

kullanılmasına ve SİP ve yerli malı uygulamalarının 

yaygınlaştırılmasına yönelik karar alma imkânının olması 

İhtiyaçlar • SİP uygulamasına tabi ihale sayısındaki artışa bağlı olarak, personel 

sayısı ve niteliğinin ilgili faaliyetlerin ve sözleşmelerin yürütülmesine 

imkân verecek şekilde artırılması 

• Öncelikli sektörler başta olmak üzere belirli ihalelerde SİP 

uygulamasının zorunlu hale getirilmesi 

• Yerli malı uygulamasının etkinleştirilmesine yönelik mevzuat 

çalışmalarının yapılması 

 

 

HEDEF 4.2 

 

Amaç A4: Nitelikli Teknoloji Üreten Yenilikçi Girişimlerin Sayısının Hızlı Bir 

Şekilde Artmasını ve Girişimlerin Küresel Pazarlara Entegre Olarak 

Yüksek Değerlere Ulaşmasını Sağlamak; Bunun İçin Girişimcilik 

Ekosistemini Dünya Genelinde Bir Cazibe Merkezi Haline Getirmek 

Hedef  H4.2: Girişimcilik ekosisteminin yetenek kapasitesi, iş birliği 

mekanizmaları, katılım sermayesi, giriş kolaylığı, küresel ekosisteme 

entegrasyon gibi bakımlardan bütüncül olarak olgunlaşması 

sağlanacaktır. 

Sorumlu Birim Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
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Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 4.2.1) Teknoloji tabanlı 
şirketlere yapılan yatırım 
tutarı (milyon TL) (K) 

50 500 750 1.500 2.500 5.000 6.000 6 ayda bir 

PG 4.2.2) 1 milyar USD 
değerlemeye ulaşan girişim 
sayısı (K) 

50 0 1 2 4 10 15 6 ayda bir 

Riskler • Özellikle küresel iddiası olan girişimcilerin, ilk gelir modeli oluştuktan 

sonra ölçeklenerek küreselleşme aşamasında karşılaşabilecekleri 

güçlükler (finansmana erişim, yatırım alabilme, tecrübe aktarımı, 

yetkin insan kaynağına erişim, farklı pazarlara adaptasyon vb.) 

• Kovid-19 salgın süreci sebebiyle özellikle 2021 ve 2022 yıllarında 

yapılacak yatırım miktarında azalma ihtimali 

 

Stratejiler • 2020 yılı sonuna kadar hazırlanması planlanan Ulusal Girişimcilik 

Stratejisi ve Eylem Planı çalışması kapsamında geliştirilecek stratejiler 

bu kapsamda değerlendirilecektir: 

• Girişimcilik ekosistemindeki sorunların tespit edilmesi 

• Çözüm önerileri geliştirilmesi 

 

Maliyet Tahmini 279.444.000 TL. 

Tespitler • Ulusal Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planının hazırlanması 

• Türkiye Girişim Ekosistemi Platformunun kurulması 

• Girişim sermayesi uygulamaları ile girişimlere yatırım yapılması 

• Yabancı girişimci ve yatırımcılar için ülkemizin bir cazibe noktası haline 

getirilmesi 

 

İhtiyaçlar • Yeni girişimlerin başlangıç dönemi için “vergisiz dönem, ilk gelişim 

dönemi için de “kolay vergili dönem” gibi basitleştirilmiş 

uygulamaların hayata geçirilmesi amacıyla çalışma yapılması 

• Teknoloji tabanlı girişimlere yapılan yatırım süreçleri ile ilgili 

mevzuatta iyileştirme yapılmasına yönelik kurumlar arası iletişim ve iş 

birliğinin geliştirilmesi 
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HEDEF 4.3 

 

Amaç A4: Nitelikli Teknoloji Üreten Yenilikçi Girişimlerin Sayısının Hızlı Bir 

Şekilde Artmasını ve Girişimlerin Küresel Pazarlara Entegre Olarak 

Yüksek Değerlere Ulaşmasını Sağlamak; Bunun İçin Girişimcilik 

Ekosistemini Dünya Genelinde Bir Cazibe Merkezi Haline Getirmek 

Hedef  H4.3: Rekabetçi Sektörler Programıyla iş ortamı iyileştirilecek, 

araştırma, geliştirme ve yenilik altyapısı güçlendirilecek ve sanayinin 

dijital dönüşümüne katkı sağlanacaktır. 

Sorumlu Birim Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Hizmet Birimleri 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 4.3.1) Rekabetçi 
Sektörler Programı 
Kapsamında harcanan AB ve 
ulusal fon miktarı (Milyon 
Euro) (K) 1 

50 13.4 50 133 177 220 260 6 ayda bir 

PG 4.3.2) Sanayinin dijital 
dönüşümüne yönelik 
Rekabetçi Sektörler 
Programı kapsamında 
desteklenen proje sayısı (K) 

10 0 0 1 2 3 4 6 ayda bir 

PG 4.3.3) Rekabetçi 
Sektörler Programı 
Kapsamında desteklenen 
KOBİ/İşletme/Girişimci sayısı 
(K)2 

40 3233 0 750 1.400 1.900 2.300 6 ayda bir 

Riskler • Türkiye’ye sağlanan AB mali yardımlarının askıya alınması 

 

 

 

1 Ekim 2020 tarihli İhale Planı’na uyumlu olarak hazırlanan yıllara sâri Harcama Planı’na göre hedef 

değerler belirlenmiştir. 

2 Rekabetçi Sektörler Programı Faaliyet 1.1 ve 2.2 altında yer alan çıktı göstergelerinin doğrudan veya 

dolaylı desteklenen KOBİ/İşletme/Girişimci kümülatif hedeflerinin toplamı olarak yazılmıştır. 

3Eylül 2020 tarihi itibarıyla, Rekabetçi Sektörler Programı I. Döneminde uygulanan projeler kapsamında 

kurulan ve desteklenen Ar-Ge altyapılarından faydalanan işletme sayısıdır. 
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• Projelerin paydaşlar tarafından yeterince sahiplenilmemesi  IPA 2014-

2020 dönemi ile 2021-2027 döneminin uygulama yılları olan 2021,22, 

23 ve 24’ün birlikte yürütülecek olması nedeniyle oluşacak iş yükü 

Stratejiler • Birim içi ve birimler arası iletişim, koordinasyon ve bilgi paylaşımı 

mekanizmalarının güçlendirilmesi 

• Projelerin hazırlanması, hayata geçirilmesi ve sürdürülebilirliğinin 

sağlanması için proje faydalanıcılarından alınan taahhütlerin 

zamanında yerine getirilmesine yönelik tedbirlerin alınması 

• IPA 2014-2020 ve 2021-27 Süreçlerinin yönetilmesinde iş yükü ve 

kaynak yönetiminin optimize edilmesi 

Maliyet Tahmini 345.218.000 TL. 

Tespitler • Gerek IPA 1. Dönem Gerek IPA 2. Dönem, gerekse de yeni 

başlayacak IPA 3. Dönem AB mevzuatının bazı alanlarda yeterince 

açık hüküm içermemesi ve AB ve ulusal mevzuatta yapılan 

değişiklikler.  

• AB Türkiye Delegasyonunun ön onay süreçlerinde yaşanan 

gecikmeler.  

• Proje faydalanıcısı kurumların kapasitesinin yetersizliği ve proje ve 

ihale dosyalarının yeterince olgun olmaması  
 

İhtiyaçlar • Personel yetkinliğinin artırılması amacıyla, Programın Kurumsal 

Kapasite Geliştirme Eylemi kapsamında eğitim ve iş başı desteklerin 

düzenlenmesi  

• Yönetim Bilgi Sisteminin aktif olarak kullanılması ve değişen 

ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlarının zamanında 

yapılması  

• Proje faydalanıcıları ve paydaşlarının proje fikrinin olgunlaştırılması 

ve uygulanması için gereken insan kaynağı ve mali kaynağı tahsis 

etmesi  

• Projelerin geliştirilme safhalarında farklı kamu kurumlarıyla ve 

uluslararası kuruluşlarla iş birliği mekanizmalarının tesis edilmesi 
 

 

HEDEF 4.4 

 

Amaç A4: Nitelikli Teknoloji Üreten Yenilikçi Girişimlerin Sayısının Hızlı Bir 

Şekilde Artmasını ve Girişimlerin Küresel Pazarlara Entegre Olarak 

Yüksek Değerlere Ulaşmasını Sağlamak; Bunun İçin Girişimcilik 

Ekosistemini Dünya Genelinde Bir Cazibe Merkezi Haline Getirmek 

Hedef  H4.4: Sanayi ve teknoloji alanlarında AB, uluslararası kuruluşlar ve 

ülkelerle işbirlikleri güçlendirilecektir. 

Sorumlu Birim Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Hizmet Birimleri 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri  

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 
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PG 4.4.1) Ülkelerle ikili 
ilişkiler kapsamında 
imzalanan sınai, teknik ve 
teknolojik iş birliği 
anlaşması/protokolü sayısı 
(K) 

25 6 8 10 12 14 16 6 ayda bir 

PG 4.4.2) Bakanlığımızca 
katkı ve katılım sağlanan KEK 
ve JETCO protokolü sayısı (K) 

35 45 70 95 120 145 170 6 ayda bir 

PG 4.4.3) Hazırlanan sanayi 
ve teknoloji ülke raporu 
sayısı (K) 

40 65 100 135 170 205 240 6 ayda bir 

Riskler • İşbirliklerinin ikili ülke ilişkileri kapsamındaki gelişmeler nedeniyle 

etkin bir şekilde gerçekleştirilememesi 

Stratejiler • Uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesi için düzenlenen 

toplantılara katılım sağlanması  

• Avrupa Birliği’ne (AB) Katılım Müzakereleri kapsamında Bakanlığımız 

görevleri ile ilgili fasıllarda, AB müktesebatına uyum ve uygulama 

faaliyetlerinin ilgili Bakanlık birimleri/kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm 

içinde ve etkin bir şekilde yürütülmesinin sağlanması 

• Bakanlığımızın görev alanındaki her türlü, ikili bilimsel, sınai, teknik ve 

teknolojik iş birliği çalışmalarının yürütülmesi, anlaşma ve 

protokollerin hazırlanması, uygulanması faaliyetleri ile Karma 

Ekonomik Komisyonu (KEK) ve Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi 

(JETCO) toplantılarına ilişkin Bakanlığımız görevleri kapsamındaki 

konularla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin hazırlanarak ilgili kurum ve 

kuruluşlara iletilmesi 

Maliyet Tahmini 31.065.000 TL. 

Tespitler • Avrupa Birliği ile ilişkiler, çok taraflı ilişkiler, ikili ülke ilişkileri 

alanlarında mevzuatla verilmiş olan yetki, görev ve sorumlulukları 

çerçevesinde ve üst politika belgeleri ve kurumsal stratejik planda 

belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda faaliyetlerini yürütmesi  

• Yabancı ülkelerle sanayi, bilimsel ve teknolojik iş birliği başta olmak 

üzere ekonomik ilişkilerimizin arttırılması yönünde çalışmalar 

yapılması  

• Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) ile Ekonomik ve Ticari Ortaklık 

Komitesi (JETCO) toplantılarının planlamasında ve 

gerçekleştirilmesinde yürütücü kuruluş olan Ticaret Bakanlığı ile 

eşgüdüm içerisinde çalışılması  
 

İhtiyaçlar • Mevcut personelin yetkinliğinin arttırılmasına yönelik eğitimler 

verilmesi  

• Bakanlığımız ile diğer ülkelerin muadil Bakanlıkları arasında temas 

noktası belirlenerek ülkemiz ve diğer ülkeler arasında iletişim ve iş 

birliği imkânlarının geliştirilmesi 
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HEDEF 5.1 

 

Amaç 
A5: Sanayide Katma Değerli Üretimin Artırılması Amacıyla Mevcut 
Kapasitenin Dönüşümünü, Yüksek Teknoloji Odaklı Yeni Yatırımların 
Yapılmasını ve Nitelikli Üretim İçin İşbirliği Mekanizmalarının 
Gelişmesini Sağlamak  

 

Hedef  H5.1: 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.  

Sorumlu Birim Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü  

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Hizmet Birimleri  

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 5.1.1) Kredi desteği 
sağlanarak tamamlanan 
OSB proje sayısı (K) 

 

20 7 13 29 35 41 46 6 ayda bir 

PG 5.1.2) Kredi desteği 
sağlanarak tamamlanan SS 
proje sayısı (K) 

 

20 4 8 13 17 21 25 6 ayda bir 

PG 5.1.3) OSB’lerde 
firmalara iş geliştirme, 
kamu destekleri, proje 
hazırlama, üniversite ile iş 
birliği, yalın üretim, 
verimlilik, teknoloji 
yönetimi, kümelenme ve 
dijitalleşme konularında 
destek vermek üzere 
kurulacak Yenilik Merkezi 
sayısı (K) 

 

20 0 0 1 2 3 4 6 ayda bir 

PG 5.1.4) Yatırımcıya 
tahsise hazır hale getirilen 
Endüstri Bölgesi sayısı (K) 

 

20 12 15 18 21 24 27 6 ayda bir 

PG 5.1.5) Yer seçimi 
kesinleştirilen yatırım alanı 
(EB/OSB/Hazır Yatırım 
Alanı) sayısı (K) 

 

20 31 46 61 76 91 106 6 ayda bir 

Riskler • Bütçe imkânları doğrultusunda yeterli ödeneğin tahsis edilememesi   

• EB ilanında Cumhurbaşkanı/Bakanlar Kurulu Kararları’nın iptaline 

yönelik davalar açılması  
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Stratejiler • Yatırım programında yer alan projelerin düzenli izlenerek zamanında 

tamamlanması  

• Söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinde ilgili kurumlarla yakın iş 

birliği yapılması  

Maliyet Tahmini 2.056.000.000 TL. 

Tespitler •  Birimimiz ana faaliyet konuları arasında yer alan OSB, EB ve SS’lere 

yönelik kredi desteği sağlanması konusunda yatırım programında 

belirlenen bölgelerde planlı sanayileşmenin oluşumuna katkı 

sağlanması  

• Başta doğrudan yabancı sermaye olmak üzere imalat sanayi 

yatırımlarında yatırım yeri tahsisinden kaynaklı gecikmelerin olması  

İhtiyaçlar • Her yıl hedefi gerçekleştirmeye yönelik yeterli ödenek bulunması 

 

HEDEF 5.2 

 

Amaç  
A5: Sanayide Katma Değerli Üretimin Artırılması Amacıyla Mevcut 

Kapasitenin Dönüşümünü, Yüksek Teknoloji Odaklı Yeni Yatırımların 

Yapılmasını ve Nitelikli Üretim İçin İşbirliği Mekanizmalarının Gelişmesini 

Sağlamak 

Hedef  H5.2: Yerli veya yabancı sermayeli yeni yatırımların artırılması amacıyla 

yatırım ortamı iyileştirilmesine yönelik adımlar atılacak ve yatırım teşvik 

sistemi yeni yaklaşımlar ile revize edilecektir. 

Sorumlu Birim Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Hizmet Birimleri 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 5.2.1) Teşvik belgesi 
kapsamında yüksek ve orta-
yüksek teknolojili 
yatırımların toplam yatırım 
tutarı içerisindeki payı  

30  18 22 23 24 25 26 6 ayda bir 

PG 5.2.2) Proje Bazlı Teşvik 
Sistemi kapsamında öncelikli 
sektörlerde düzenlenen 
belge sayısı (K) 

15 20 23 28 33 38 43 6 ayda bir 

PG 5.2.3) Proje Bazlı Teşvik 
Sistemi kapsamında sağlanan 
nakit desteklerin toplam nakit 
destekler içerisindeki payı 

15 8,3 15 35 38 41 44 6 ayda bir 
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PG 5.2.4) İmalat sektörü için 
düzenlenen yatırım teşvik 
belgesi tutarının toplam 
yatırım teşvik belgesi tutarı 
içerisindeki payı (%) 

20 50 50 50 50 50 50 6 ayda bir 

PG 5.2.5) İmzalanan YKTK 
Anlaşması sayısı (K) 20 6 10 14 18 22 26 6 ayda bir 

Riskler • Desteklerin uygulanmasına yönelik etkin koordinasyon sağlanamaması  

• Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların aksaması  

• Ülkelerle yapılan ikili anlaşmalarda yaşanabilecek olumsuzluklar 

Stratejiler • Yüksek katma değerli ve uluslararası rekabet gücü yüksek yatırımların 

esnek bir teşvik mekanizması ile desteklenmesine yönelik olarak teşvik 

sisteminin yeniden yapılandırılması 

• Hedef ülkelerdeki iş dünyası ile temas ve işbirliklerinin artırılarak, 

yurtdışı tanıtım etkinliklerinin daha etkin bir şekilde düzenlenmesi ve 

Türkiye’deki yabancı ülkelerin ticaret ve ekonomi müşavirlikleri ile 

ilişkilerinin geliştirilerek, hedef ülkelere yönelik genel stratejilerin, 

programların zamanlamasının ve etkinliklerin yapılacağı yerlerin tespiti 

için hedef odaklı iş birliklerinin yapılması  

• Ulusal ve uluslararası ekonomide hedefe yönelik nitelikleriyle ön plana 

çıkan sektörlere ve ülkelere öncelik verilmesi ve Türkiye’de mevcut 

uluslararası sermayeli yatırımcı firmalar ile iş birliklerinin artırılarak, 

tanıtım programlarına katkı vermelerinin sağlanması  

Maliyet Tahmini  9.886.582.000 TL. 

Tespitler • Yerli ve yabancı yatırımcılara yatırım ortamı ve fırsatları alanlarında 

sürekli bilgilendirme yapılmasına gereksinim duyulması  

• Yatırım anlaşmalarının imzalanması veya yeniden müzakere 

edilmesinin, ülke dış ekonomik politikası ve dış politika yönelimleri ile 

doğrudan ilişkili olması  

• Teşvik uygulamaları ile ilgili sade bir yapıya geçilerek işlevselliğinin 

artırılması  

• Küresel düzeyde parasal genişlemenin sona ermesi ve ticarette 

korumacı politikaların, artan risk ve maliyetler nedeniyle yabancı 

sermaye akımı ile yatırımda azalma yaşanması riskini ortaya çıkarması 

İhtiyaçlar • Ülkemizin rekabetçi, teknoloji seviyesi yüksek ve yüksek katma değerli 

üretim yapısına geçmesine katkıda bulunacak bütüncül bir teşvik 

mekanizması  

• Yurtiçinden ve yurtdışından katma değer sağlayacak yatırımları çekecek 

mekanizmaların geliştirilmesi  

• Yerli ve yabancı yatırımcılar için Türkiye’deki yatırım ortamı ve fırsatları 

alanlarında sürekli bilgilendirme yapılması  

• Yatırımcıların önem verdiği yatırım ortamının kalitesini ölçen 

uluslararası endekslerde üst sıralarda yer alınması 
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HEDEF 5.3 

 

Amaç A5: Sanayide Katma Değerli Üretimin Artırılması Amacıyla Mevcut 

Kapasitenin Dönüşümünü, Yüksek Teknoloji Odaklı Yeni Yatırımların 

Yapılmasını ve Nitelikli Üretim İçin İşbirliği Mekanizmalarının 

Gelişmesini Sağlamak 

Hedef  H5.3: Ekonomik faaliyetlerin bölgeler arasında dengeli dağılımı ve 

bölgelerin içsel potansiyellerinin açığa çıkarılarak ekonomik değere 

dönüştürülmesi sağlanacaktır. 

Sorumlu Birim Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 5.3.1) Bölgesel girişim 
sermayesi modelinin 
uygulandığı bölge sayısı (K) 

40 0 0 1 2 4 5 6 ayda bir 

PG 5.3.2) Kalkınma Ajansları 
tarafından ön fizibilitesi 
hazırlanmış proje sayısı (K)  

30 0 0 100 200 250 300 6 ayda bir 

PG 5.3.3) Kalkınma Ajansları 
tarafından sunulan yönetim 
danışmanlığı programı sayısı 
(K) 

30 0 0 10 36 62 88 6 ayda bir 

Riskler • Girişim sermayesi uygulanması planlanan bazı Düzey 2 bölgelerinde 

girişim sermayesi konusunda yeterince farkındalık ve tecrübenin 

olmaması  

• Yeterli nitelikte yönetim danışmanı bulunmaması 

Stratejiler • Hazırlanan ön fizibilite raporları ışığında yerli ve yabancı yatırımcılara 

illerdeki potansiyel yatırım alanlarını tanıtarak yatırım yapılmasının 

sağlanması 

• İthalata konu ürünlerin, illerin potansiyel ve kabiliyetleri 

doğrultusunda yurt içinde üretiminin sağlanarak dış ticaret dengesine 

katkıda bulunulması 

• KOBİ’lerin yönetim danışmanlığı konusunda bilgilendirilmesi ve 

ihtiyaç duyulan yönetim danışmanlığı alanlarının tespit edilmesi  

Maliyet Tahmini 500.000.000 TL. 
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Tespitler • Türkiye’deki girişim sermayesi uygulamaları gelişmiş ülkeler ile 

kıyaslandığında yatırım tutarı ve adedi bakımında oldukça düşük 

seviyede olması 

• Yerel düzeydeki kurumların ve özel sektörün kurumsallaşma ve 

verimlilik alanında geliştirilmesinin önemi  

• Her bölgenin farklı sektörel öncelikleri bulunduğundan, bu nedenle 

farklı yönetim danışmanlığı hizmetine gereksinim duyulması 

• Yönetim danışmanlığı hizmetinin kalitesi ve maliyeti konusunda 

standart bulunmaması 

• Özel sektörde yönetim danışmanlığı hizmetlerini kullanma alışkanlığı 

geliştirmenin ve bilinci oluşturmanın önemi 

İhtiyaçlar • Kalkınma Ajansları tarafından bölgelerdeki büyüme potansiyeli olan 

girişimlerin tespit edilmesi ve fon yönetimlerine bildirilmesi  

• Proje havuzu çalışmasının sürdürülebilir olabilmesi için Ajanslar 

tarafından yeni yatırım konularının tespit edilmesi 

• Farklı pek çok konuda yönetim danışmanlığı hizmeti verebilecek 

yönetim danışmanına ihtiyaç duyulması 

• Yönetim danışmanlığı mesleğini ifa edebilecek teknik bilgisi olan 

danışmanlara yönetim danışmanlığı mesleği konusunda eğitim 

verilmesi  

• Merkezi düzeyde yönetim danışmanı havuzunun oluşturulabilmesi 

amacıyla bir çevrimiçi platform oluşturulması  

 

 

HEDEF 6.1 

 

Amaç A6: Uluslararası Standartlara Uygun, Güvenli, Güvenilir ve Kaliteli Sanayi 

Ürünlerinin ve Ölçü Aletlerinin Yer Aldığı, İzlenebilir Bir Piyasanın 

Oluşmasını Sağlamak 

Hedef  H6.1: Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemelerin uyumlaştırılması, 

uygunluk değerlendirme kuruluşlarının denetimlerinin yapılması, 

belgelendirme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve takip 

edilmesi sağlanacaktır.   

Sorumlu Birim Sanayi Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Hizmet Birimleri 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 6.1.1.) Denetlenen 
onaylanmış kuruluş oranı (%) 25 100 100 100 100 100 100 6 ayda bir 

PG 6.1.2) Denetlenen teknik 
servis oranı (%) 

25 100 100 100 100 100 100 6 ayda bir 
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PG 6.1.3) AB mevzuatının 
uyumlaştırılma oranı (%) 25 100 100 100 100 100 100 6 ayda bir 

PG 6.1.4) Sanayi sicil 
belgelendirme işlemlerinin 
tamamlanma oranı (%) 

25 100 100 100 100 100 100 6 ayda bir 

Riskler • Ticaret Bakanlığı nezdinde yürütülen AB mevzuatı uyumlaştırma 

çalışmalarının (AB Komisyonundan görüş alınması vb.) zamanında 

tamamlanamaması 

• Uygunluk değerlendirme kuruluşları (onaylanmış) ile teknik servis 

denetimlerinin zamanında ve etkin bir şekilde yapılamaması 

• Sanayiye ilişkin belgelendirme çalışmalarının zamanında 

tamamlanamaması 

Stratejiler • Denetimde gözetilecek hususlara ilişkin kontrol-planlama 

oluşturulması 

• Sanayi işletmelerinin en az bürokrasi ile kayıt altına alınması, kayıt 

altına alınan işletmelerden endeksler oluşturarak, elektronik kayıt 

vasıtasıyla en doğru verinin alınması ve sanayi sicil konusunda, 81 İl 

Müdürlüğündeki personele yönelik planlı ya da talebe istinaden 

eğitimler verilmesi 

• Personelin teknik mevzuat, standartlar, yabancı dil vb. konularda 

yetkinliğinin arttırılması 

 

Maliyet Tahmini 98.483.000 TL.  

Tespitler • Otomotiv iş ve işlemleri açısından Gümrük Birliği kapsamında 1/95 ve 

2/97 sayılı Ortaklık Konseyi kararları ve devamında gelen 97/9196 

sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanunu’nun 29. maddesiyle Bakanlığımızın sorumlu kılınması ve 

Onaylanmış Kuruluş kapsamında 2013/12 sayılı tebliğ ile 

Bakanlığımızın sorumlu kılınması 

• AB müktesebatının ülkemizdeki işlerin standart hale getirilmesi ve 

kontrol edilmesine imkân sağlaması 

• Girişimci Bilgi Sistemi, Sanayi Sicil Sistemi ve OSB Bilgi Sistemi, 

sanayi.net veri tabanı gibi sistemlerin geliştiriliyor olması 

• 81 il bazında sanayi işletmelerinin tespitine yönelik eylem planlarının 

yapılıyor olması 

 

İhtiyaçlar • AB mevzuatı uyumlaştırma konusunda İngilizce bilen personelin 

görevlendirilmesi ve mevcut personel sayısının arttırılması 

• Denetim usul ve esasları yönünden personele gerekli eğitimlerin 

verilmesi ve denetim yapan personele ihtiyaç duyulan ekipmanların 

temin edilmesi 
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HEDEF 6.2 

 

Amaç A6: Uluslararası Standartlara Uygun, Güvenli, Güvenilir ve Kaliteli 

Sanayi Ürünlerinin ve Ölçü Aletlerinin Yer Aldığı, İzlenebilir Bir Piyasanın 

Oluşmasını Sağlamak 

Hedef  H6.2: Yasal metroloji alanında idari ve teknik altyapı güçlendirilecek ve 

kamuoyu farkındalığı artırılacaktır. 

Sorumlu Birim Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Sanayi Genel Müdürlüğü, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel 

Müdürlüğü, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı, İl Müdürlükleri 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 6.2.1)Yasal metroloji 
bilişim alt yapısının 
geliştirilmesine yönelik 
hazırlanan proje sayısı (K) 

35 0 1 1 2 2 2 6 ayda bir 

PG 6.2.2) Muayene hizmeti 
veren kuruluşlara yönelik 
hazırlanan mevcut durum 
rapor sayısı (K) 

20 0 1 2 3 4 5 6 ayda bir 

PG 6.2.3) Kamuoyunun 
farkındalığını arttırmaya 
yönelik hazırlanan yazılı ve 
görsel materyal çeşit sayısı 
(K) 

20 8 13 18 23 28 33 6 ayda bir 

PG 6.2.4) Ölçü aletlerine 
yönelik yerli ve milli üretimi 
öne çıkarmak üzere 
hazırlanacak sektör analiz 
rapor sayısı (K) 

25 1 1 2 2 3 3 6 ayda bir 

Riskler • Yasal metroloji alanında gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarında 

etkinliğin sağlanamaması 

• Bilişim alt yapısı ihtiyaçlarının tam olarak ortaya konulamaması ya da 

bilişim alt yapısını geliştirmeye yönelik bütçenin yetersiz olması 

• Muayene hizmeti veren yetkili kuruşlara yönelik analiz yapılacak 

yeterli veri olmaması 

Stratejiler • Kamuoyunda metroloji alanındaki yetersiz olan farkındalık; tasarlanan 

mobil uygulamaların, tanıtıcı materyallerin ve Bakanlığımızın 81 ilde 

bulunan taşra teşkilatının daha etkin kullanımıyla artırılması 
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• Metroloji alanında faaliyet gösteren taraflar için sürdürülebilir ve 

sürekli bir metroloji eğitim sisteminin oluşturulması amacıyla uzaktan 

erişim tabanlı bir sistemin oluşturulması 

• Ölçü aletleri alanında gerçekleşen hızlı teknolojik gelişmelerin takip 

edileceği ve ilgili paydaşlar ile paylaşılacağı bir sistemin kurum içi 

yetkin personel aracılığıyla oluşturulması 

Maliyet Tahmini  26.979.000 TL.    

Tespitler • Gelişen teknolojilere ve yeni uyarlanan/güncellenen teknik mevzuata 

göre il müdürlükleri ve yetkili muayene servislerinin metroloji 

alanındaki bilgi seviyesinin artırılma gerekliliğinin bulunması 

• Ölçü aletlerine yönelik bilişim altyapısının istenilen seviyede olmaması 

• Ölçü aletlerine yönelik sektör analizlerinin yetersiz olması 

• Yasal metroloji alanında dünyadaki gelişmeleri takip edecek 

devamlılık arz eden sistemin bulunmaması 

İhtiyaçlar • Gerçekleştirilecek çalışmalarda yer alacak yetkin uzman gruplarının 

oluşturulması 

• Bilişim altyapısı ihtiyaç analizinin yapılması 

• Yapılan sektör analizlerinin sektöre aktarılmasını sağlayacak 

etkinliklerin düzenlenmesi 

 

 

HEDEF 6.3 

 

Amaç A6: Uluslararası Standartlara Uygun, Güvenli, Güvenilir ve Kaliteli 

Sanayi Ürünlerinin ve Ölçü Aletlerinin Yer Aldığı, İzlenebilir Bir Piyasanın 

Oluşmasını Sağlamak 

Hedef  H6.3: Metroloji stratejisi belirlenecek, ilgili kuruluşlarla iş birliği 
programları geliştirilecek ve uluslararası alanda etkinlik artırılacaktır. 

Sorumlu Birim Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Sanayi Genel Müdürlüğü, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel 

Müdürlüğü, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı, İl Müdürlükleri 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 6.3.1) Metroloji Strateji 
Belgesi ve Eylem Planının 
hazırlanması (K) 

80 0 0 1 1 1 1 6 ayda bir 

PG 6.3.2) Katılım sağlanan 
uluslararası teknik komite 
toplantılarına ilişkin 
hazırlanan rapor sayısı (K) 

20 6 12 18 24 30 34 6 ayda bir 
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Riskler • İlgili taraflarla iş birliğinde etkinliğin sağlanamaması 

• Stratejilerin onay aşamasından kaynaklı gecikmeler olması 

Stratejiler •  İlgili planın hazırlık çalışmalarında tüm tarafların katılım ve 

katkılarının sağlanması 

• Sektör komiteleri aracılığıyla özel sektörle iş birliği ve iletişimin 

artırılması 

• Uluslararası toplantılardan sağlanan faydanın artırılması ve iş birliği 

olanaklarının güçlendirilmesi için katılımda aynı kişilerle devamlılığın 

sağlanması ve elde edilen birikimin tüm ilgili taraflarla paylaşılması 

Maliyet Tahmini 36.503.000 TL. 

Tespitler • İlgili sektörlerle iş birliğinin ve iletişimin yeterli seviyede olmaması 

• Paydaş kurumlarla iş birliğinin yeterli seviyede olmaması 

• Uluslararası projelerde tecrübe eksikliğinin olması 

İhtiyaçlar • Paydaş kurumlarla iş birliği ve koordinasyon kapasitesinin 

geliştirilmesi 

 
 

HEDEF 6.4 
 

Amaç 

A6: Uluslararası Standartlara Uygun, Güvenli, Güvenilir ve Kaliteli 

Sanayi Ürünlerinin ve Ölçü Aletlerinin Yer Aldığı, İzlenebilir Bir Piyasanın 

Oluşmasını Sağlamak 

Hedef  

H6.4: Yeni denetim stratejileri ile ölçü aletleri ve hazır ambalajlı 

mamullerin teknik düzenlemelere uygun olarak piyasaya arzı ve doğru 

ayarlı olarak kullanılması sağlanacaktır. 

Sorumlu Birim Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) 

Sanayi Genel Müdürlüğü, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel 

Müdürlüğü, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı, İl Müdürlükleri 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 6.4.1) Hazırlanan yıllık 
denetim planının 
gerçekleşme durumu rapor 
sayısı (K) 

10 1 2 3 4 5 6 6 ayda bir 

PG 6.4.2) Denetim planında 
ölçü aletlerine ilişkin 
belirlenen hedefin 
gerçekleşme oranı (%) 

25 100 100 100 100 100 100 6 ayda bir 
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PG 6.4.3) Denetim planında 
yasal metroloji kapsamında 
yetkilendirilen işyerlerine 
ilişkin belirlenen hedefin 
gerçekleşme oranı (%) 

25 100 100 100 100 100 100 6 ayda bir 

PG 6.4.4) Denetim planında 
hazır ambalajlı mamullere 
ilişkin belirlenen hedefin 
gerçekleşme oranı (%) 

25 100 100 100 100 100 100 6 ayda bir 

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

15 17 17 20 25 27 30 6 ayda bir 

Riskler • İl müdürlüklerinde denetim için yeterli sayıda personel bulunmaması 

Stratejiler 

• Denetim planlarında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için il 

müdürlükleri faaliyetlerinin etkin olarak izlenmesi 

• Muayene yönetmeliği yürürlükte olan ölçü aletlerinin, hazır ambalajlı 

ürünlerin ve yetkili muayene servislerinin denetimlerine ilişkin 

rehberler hazırlanırken uygulanabilirliğinin sahada test edilmesi 

• Ölçü aletlerinde sağlıklı envanter bilgisi elde etmek için yöntem 

geliştirilmesi 

Maliyet Tahmini 26.983.000 TL. 

Tespitler 

• Denetim faaliyetlerinin ülkemiz genelinde etkinliğinin iyileştirilmesi 

ihtiyacı 

• Ölçü aletlerine yönelik mevcut bilgi düzeyinin yetersiz olması 

• Denetim hizmetlerinin etkin şekilde yerine getirilmesinde il 

müdürlüklerinde yetkin personel ihtiyacı 

İhtiyaçlar 

• Denetim personelinin yetkinliğini arttıracak hizmet içi eğitimlerin 

verilmesi 

• Denetim hizmetlerinin etkinliği için il müdürlüklerindeki teknik ve 

idari ihtiyaçların analizinin yapılması ve bu ihtiyaçların karşılanması 

• Risk analizi konusunda personelin eğitilmesi 

 

HEDEF 6.5 

 

Amaç A6: Uluslararası Standartlara Uygun, Güvenli, Güvenilir ve Kaliteli 

Sanayi Ürünlerinin ve Ölçü Aletlerinin Yer Aldığı, İzlenebilir Bir Piyasanın 

Oluşmasını Sağlamak 

Hedef  H6.5: Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) alanında yeni stratejiler 

geliştirilecek, gözetim ve denetim programları hazırlanacak ve 

uygulama sonuçları izlenecektir. 

Sorumlu Birim Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Sanayi Genel Müdürlüğü, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel 

Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, İl Müdürlükleri 
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Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 6.5.1) Hazırlanan gözetim 
ve denetim programı sayısı 
(K) 

40 1 2 3 4 5 6 6 ayda bir 

PG 6.5.2) PGD faaliyetlerine 
ilişkin iyileştirilen süreç sayısı 
(K) 

40 7 9 11 13 15 16 6 ayda bir 

PG 6.5.3) Denetim 
personelinin yetkinliğini 
artırmak için düzenlenen 
eğitim programı sayısı (K) 

20 10 30 40 50 60 70 6 ayda bir 

Riskler • Teknik ve hukuki altyapı eksikliği nedeniyle etkin stratejilerin 

geliştirilememesi ve planlanan eylemlerin uygulanamaması 

• Denetim personelinin yetkinliğinin yeterli düzeyde artırılamaması 

Stratejiler • Hazırlanacak plan ve programlarda yer alacak hedef, eylem ve 

faaliyetler belirlenirken katılımcı bir yaklaşımının uygulanması 

• Plan ve programların yapılışı ve uygulanmasının belli aralıklarla 

gözden geçirilmesi 

• Denetim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi 

Maliyet Tahmini  23.807.000 TL.  

Tespitler •  Uygunsuz ürünün kaynağında engellenmesi için üreticilerimize, 

ithalatçılarımıza ve ihracatçılarımıza yönelik teknik mevzuat ve 

standartlar konusunda gözetim (bilgilendirme, bilinçlendirme ve 

rehberlik yapma) faaliyetlerine ağırlık verilmesi 

• Denetim uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi, uygunsuz ve güvensiz 

ürünlerin piyasada dolaşımını engelleyerek teknik mevzuata uygun 

faaliyette bulunan üreticinin ve ithalatçının haksız rekabete karşı 

korunması 

• Tüketicilerin can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik merkezi 

planlamaya dayalı etkin denetim stratejilerinin geliştirilmesi ve 

uygulanması 

 

İhtiyaçlar • Planlama, risk analizi, program hazırlama, proje yönetimi ve sürekli 

iyileştirme konusunda personelin eğitim ihtiyacının karşılanması 

• Yapılan analizlerde kullanılmak üzere yazılım ve donanım 

ihtiyaçlarının karşılanması 

• Denetim personelinin yetkinliğinin arttırılması için eğitimler 

düzenlenmesi 
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HEDEF 6.6 

 

Amaç A6: Uluslararası Standartlara Uygun, Güvenli, Güvenilir ve Kaliteli 

Sanayi Ürünlerinin ve Ölçü Aletlerinin Yer Aldığı, İzlenebilir Bir Piyasanın 

Oluşmasını Sağlamak 

Hedef  H6.6: Piyasada güvenli sanayi ürünlerinin yer almasına yönelik gözetim 

ve denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir 

Sorumlu Birim Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Sanayi Genel Müdürlüğü, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel 

Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, İl Müdürlükleri 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 6.6.1) Sanayi ürünlerinde 
denetimler sonucu tespit 
edilen uygunsuzluk oranı (%) 

30 27 30 30 30 30 30 6 ayda bir 

PG 6.6.2) Denetimler 
kapsamında test ve muayene 
yapılan ürün sayısı (K) 

20 625 1.225 1.825 2.425 3.025 3.625 6 ayda bir 

PG 6.6.3) Test ve muayeneye 
gönderilen ürünlerdeki 
uygunsuzluk oranı (%) 

20 69 50 50 50 50 50 6 ayda bir 

PG 6.6.4) Üreticilere, 
ithalatçılara ve ihracatçılara 
yönelik yapılan gözetim 
faaliyeti sayısı (K) 

30 100 200 300 400 500 600 6 ayda bir 

Riskler • Test ve muayene alt yapısının yeterli düzeyde geliştirilememesi 

 

Stratejiler • PGD test ve muayene kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

yapılması 

• Veri kaynaklarının ve dijital olanakların etkin kullanımı 

• Firmalara ziyaretler yapılarak ve sektör toplantıları düzenleyerek 

bilgilendirme yapılması ve farkındalık yaratılması 

 

Maliyet Tahmini 44.435.000 TL. 
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Tespitler •  Uygunsuz ürünün kaynağında engellenmesi için üreticilerimize, 

ithalatçılarımıza ve ihracatçılarımıza yönelik teknik mevzuat ve 

standartlar konusunda gözetim (bilgilendirme, bilinçlendirme ve 

rehberlik yapma) faaliyetlerine ağırlık verilmesi 

• Denetim uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi, uygunsuz ve güvensiz 

ürünlerin piyasada dolaşımını engelleyerek teknik mevzuata uygun 

faaliyette bulunan üreticinin ve ithalatçının haksız rekabete karşı 

korunması 

• Tüketicilerin can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik merkezi 

planlamaya dayalı etkin denetim stratejilerinin geliştirilmesi ve 

uygulanması 

İhtiyaçlar •  Denetim personelinin istihdamı/çalıştırılması ile ilgili mevzuatın 

geliştirilmesi 

• Denetim ve gözetim süreçlerinin yönetiminde dijital uygulama 

(yazılım ve donanım) ihtiyaçlarının karşılanması 

 

 

HEDEF 7.1 

 

Amaç A7: Bakanlığın Kurumsal Yapısı ile Stratejik Yönetim ve Uygulama 

Kapasitesini Güçlendirmek 

Hedef  H7.1: Merkezi düzeyde bölgesel kalkınma alanında karar alma 

süreçlerini destekleyen kurumsal yapı güçlendirilecektir. 

Sorumlu Birim Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı         

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 7.1.1) Bölgesel gelişmişlik 
durumuna ilişkin izleme 
altyapısı 

 

30 0 
 

0 1 1 1 1 6 ayda bir 

PG 7.1.2) Nitelikli mekânsal 
analizler için gerekli veri 
altyapısı 

 

30 0 
 

0 1 1 1 1 6 ayda bir 

PG 7.1.3) Yayımlanan teknik 
rapor sayısı (adet) 

 20 2     4 9 10 10 12 6 ayda bir 

PG 7.1.4)  Gerçekleştirilen 
Mali Yönetim Yeterliliği 
Denetimleri sayısı 

  20 6 6 6 12 19 26 6 ayda bir 

Riskler • Nitelikli personelin görevden ayrılması 

• Bölge-il-ilçe düzeyinde ve kır-kent ayrımında resmi verilerin ve büyük 

veri kullanımının yetersiz olması riski        
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Stratejiler • Gelişen teknolojik imkânlardan daha etkin faydalanarak bölgesel 

nitelikli veri üretimi sağlanacak hali hazırda üretilen verilerin 

elektronik ortamda teminine yönelik çalışmalar yürütülecektir.  

• Merkezi düzeyde geliştirilen politikaların yerel bilgi ve önceliklerle 

uyumu sağlanacaktır. Nitelikli yayın için altyapı sağlanacaktır. 

• Merkezi ve bölgesel nitelikli politikaların izleme ve değerlendirmesi 

bilgi sistemlerinden azami düzeyde faydalanılarak yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 396.000 TL. 

Tespitler • Bölgesel nitelikli verinin yeterli düzeyde üretilememesi, üretilenlere 

etkin bir şekilde erişilememesi 

• Bölgesel gelişmişlik konusunu bütüncül olarak ele alan çalışmaların 

eksikliği 

• Kalkınma ajanslarının kurumsal etkinliğinin sürdürülmesi ihtiyacı 

İhtiyaçlar • Ekonomi Politikaları Kuruluyla etkin iletişim sağlanması 

• Devlet desteklerinin etkinliğinin sağlanması için gerekli teknik 

desteğin verilmesi  

• Özlük haklarının iyileştirilmesi ve stratejik insan kaynakları yönetimi 

anlayışı ile kariyer planlaması yapılması 

• Karar destek sistemlerine yönelik beşeri kaynak tahsisi ve kurumsal 

yapıların oluşturulması  

• İl ve ilçe bazında anlamlı verilerin üretilmesi ve bilgiye dönüştürülmesi 

 

HEDEF 7.2 

 

Amaç A7: Bakanlığın Kurumsal Yapısı ile Stratejik Yönetim ve Uygulama 

Kapasitesini Güçlendirmek 

Hedef  H7.2: Hukuki faaliyetlerin niteliği ve etkinliği artırılacaktır. 

Sorumlu Birim Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Hizmet Birimleri ve İl Müdürlükleri 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 7.2.1) Bakanlık iş ve 
işlemlerinin hukuka 
uygunluğunun sağlanabilmesi 
için merkez birimleri ve taşra 
teşkilatına yönelik verilen 
eğitim sayısı (K) 

50 5 10 15 20 25 30 6 ayda bir 

PG 7.2.2) Hukuk Müşaviri, 
Avukat ve Uzmanların 
güncellenen ve değişen 
mevzuata uyumunu sağlama 
amaçlı alınan eğitim sayısı (K) 

50 3 6 9 12 15 18 6 ayda bir 
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Riskler • Birimdeki iş yoğunluğu veya Kovid-19 salgını sebebiyle eğitim 

faaliyetlerinin sekteye uğrama ihtimali  

Stratejiler • Eğitim planlamalarının mümkün olması halinde yılbaşında İş Faaliyet 

Tablosuna işlenerek planlanması  

• Personelin kişisel gelişim noktasında eğitime teşvik edilmesi 

• Uzman yardımcısı, mühendis, memur vb. personelin adaylık 

eğitimlerine katılım sağlanarak hâlihazırda olduğu gibi hukuk 

derslerinin Genel Müdürlüğümüzce verilmesi 

Maliyet Tahmini 980.000 TL. 

Tespitler • Eğitim faaliyetlerinin, mevcut personel yapısının yeterli birikime sahip 

olması konusunda destekleyici mahiyette olması 

İhtiyaçlar • Personelin eğitim hizmeti alabilmesi noktasında hâlihazırda var olan, 

hizmet alımına olanak sağlayan bütçedeki ödenek kaleminin 

bulundurulmaya devam edilmesi  

• Personelin bireysel başvuru ve kabulü yoluyla alabileceği eğitimlere 

yönelik ödenek talebinin karşılanması 

 

 

HEDEF 7.3 

 

Amaç A3: Bakanlığın Kurumsal Yapısı ile Stratejik Yönetim ve Uygulama 

Kapasitesini Güçlendirmek 

Hedef  H7.3: Bakanlığın kurumsal hedeflerine ve stratejik amaçlarına 

ulaşmasına katkı sağlamak üzere kurum kültürünün ve stratejik 

insan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Sorumlu Birim Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Hizmet Birimleri 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 7.3.1) Bakanlığımız yıllık 

eğitim planı kapsamında 

düzenlenen hizmet içi eğitim 

sayısı (K) 

    100      13    18    25    33    42    52 6 ayda bir 

Riskler • Eğitim programlarının çakışması ve iş yoğunluğu nedeniyle eğitime 

katılan personel sayısının istenilen düzeyde olmaması 

• Bütçe kısıtı sebebiyle planlanan eğitimlerin sayısında hedefe 

ulaşılamaması 

Stratejiler • Eğitim planlaması oluşturulurken, merkez ve taşra teşkilatı 

birimlerinin ihtiyacı ile görüş ve önerilerinin alınarak zaman 

çakışmasının önüne geçilecek eğitim içeriğine uygun nitelik ve sayıda 

personelin katılımının sağlanması 
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Maliyet Tahmini 607.000 TL. 

Tespitler • Bakanlığımız personelinin kişisel ve mesleki bilgi ve becerilerinin 

artırılması amacıyla düzenlenecek hizmet içi eğitim programlarının 

planlanmasında personelin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi 

ihtiyacı 

İhtiyaçlar • Hizmet içi eğitim planlamasında eğitim ihtiyaç analizlerinin bilimsel 

yöntemlerle belirlenmesi 

 

 

HEDEF 7.4 

 

Amaç A7: Bakanlığın Kurumsal Yapısı ile Stratejik Yönetim ve Uygulama 

Kapasitesini Güçlendirmek 

Hedef  H7.4: Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin niteliği ve etkinliği artırılarak, 

Bakanlığın kuruluş amacına uygun, hesap verebilir ve şeffaf olarak 

yönetilmesine katkı sağlanacaktır. 

Sorumlu Birim Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Hizmet Birimleri 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 7.4.1) Yıllık çalışma plan 
ve programında yer alan 
rehberlik amaçlı teftişlerin 
gerçekleşme oranı (%) 

50 100 100 100 100 100 100 6 ayda bir 

PG 7.4.2) Müfettiş ve büro 
çalışanları başına sağlanan 
hizmet içi eğitim süresi (saat) 

10 15 15 15 15 15 15 6 ayda bir 

PG 7.4.3) Program dışı 
denetim hizmetleri 
kapsamında Bakanlık merkez 
ve taşra teşkilatı, bağlı, ilgili 
ve ilişkili kuruluşların her 
türlü faaliyet ve işlemleriyle 
ilgili olarak gelen ihbar ve 
şikâyetler üzerine yapılan 
inceleme, soruşturma ve ön 
inceleme işlerinin 
tamamlanma oranı (%) 

40 100 100 100 100 100 100 6 ayda bir 

Riskler • Program dışı yapılan denetimlerin yıllık çalışma plan ve programını 

aksatması nedeniyle teftiş çalışmalarının yıllık çalışma plan ve 

programına uygun yürütülememesi. 
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• İnceleme, ön inceleme ve soruşturmalar sırasında bilgi ve belge 

temininin güçlüğü nedeniyle işlerin tamamlanma süresinin uzaması 

• Müfettiş sayısının yetersiz kalması nedeniyle inceleme, soruşturma ve 

ön incelemenin etkin ve zamanında yapılamaması  

Stratejiler • Başkanlığımıza ulaşan ihbar ve şikâyetlerden Bakanlığımız merkez 

teşkilatı veya taşra teşkilatınca çözüme kavuşturulabileceklerin bu 

yerlere yönlendirilmesi 

• Yıllık Çalışma Plan ve Programına göre teftiş edilecek kurum ve 

kuruluş sayısının mevcut müfettiş sayısı ile mütenasip olarak 

belirlenmesi 

• Başkanlığımız yönerge ve rehberlerin güncellenmesi sırasında 

Müfettişlerin öneri ve görüşlerin alınması 

Maliyet Tahmini 61.795.000 TL. 

Tespitler • Başkanlığımız Yıllık Çalışma Plan ve Programında yer alan teftiş 

konularının, Bakanlığımızın üst planlarında yer alan sorun ve 

öncelikler doğrultusunda rehberlik yönüyle belirlenecek olması 

İhtiyaçlar • Hedefin yerine getirilmesi için zaman içerisinde Müfettiş Yardımcısı 

alımına gidilebilecek olması 

• Müfettişlerin denetim sırasında ihtiyaç duydukları bilgi ve belgelere 

daha hızlı ve kolay ulaşabilmeleri için mevzuat düzenlemesi yapılması 

• İhtiyaç duyulan teknik ekipman temini 

• Eğitim ihtiyacı için gereken hizmet alımı 

 

HEDEF 7.5 

 

Amaç A7: Bakanlığın Kurumsal Yapısı ile Stratejik Yönetim ve Uygulama 

Kapasitesini Güçlendirmek 

Hedef  H7.5: İç denetim faaliyetlerinin etkinliği artırılarak, Bakanlık 

kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre 

yönetilmesine katkı sağlanacaktır. 

Sorumlu Birim İç Denetim Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Hizmet Birimleri 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 7.5.1) İç Denetim 
Programının gerçekleşme 
oranı 

80 0 100 100 100 100 100 6 ayda bir 

PG 7.5.2) Kalite Güvence ve 
Geliştirme Programı 
çerçevesinde iç denetim 
faaliyetleri iç değerleme sayısı 
(K) 

10 0 1 2 3 4 5 6 ayda bir 
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PG 7.5.3) İç denetçi başına 
sağlanan eğitim süresi (K) 

10 0 35 70 105 140 175 6 ayda bir 

Riskler • Denetim ve danışmanlık faaliyetlerinin yeterli nitelik ve nicelikte 

gerçekleştirilmemesi 

Stratejiler • İç denetime ilişkin yöntem ve standartların uygulanmasına yönelik 

eğitimler alınması  

• Denetim ve danışmanlık faaliyetlerinin mevzuat, standartlar ve yıllık 

programa uygun olarak gerçekleştirilmesi amacıyla denetim gözetim 

sorumluluğu görevinin etkin olarak işletilmesi  

• Bilgi teknolojileri ve performans denetimlerine ağırlık verilmesi 

Maliyet Tahmini 11.878.000 TL.  

Tespitler  

İhtiyaçlar • Bilgi teknolojileri ve performans denetimleri konusunda iç 

denetçilerin eğitim almalarının sağlanması 

 

 

HEDEF 7.6 

 

Amaç A7: Bakanlığın Kurumsal Yapısı ile Stratejik Yönetim ve Uygulama 

Kapasitesini Güçlendirmek 

Hedef  H7.6: Stratejik yönetim işleyişi güçlendirilecektir. 

Sorumlu Birim Strateji Geliştirme Başkanlığı   

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Hizmet Birimleri 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 7.6.1) Stratejik Plan 
İzleme ve Değerlendirme 
Rapor sayısı (K) 

35 0 2 4 6 8 10 6 ayda bir 

PG 7.6.2) Bütçe 
harcamalarına ilişkin 
hazırlanan Rapor sayısı (K) 

35 4 8 12 16 20 24 6 ayda bir 

PG 7.6.3) Kamu İç Kontrol 
Standartlarına Uyum Eylem 
Planı İzleme Rapor sayısı (K) 

30 2 4 6 8 10 12 6 ayda bir 

Riskler • Güçlü bir veri yönetimi stratejisi geliştirilmemesi 
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Stratejiler • Kamuda stratejik yönetim sürecinin çerçevesini çizen yasal 

düzenlemelere uygun olarak, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli 

kullanılması 

• Yönetim Bilgi Sisteminin yeni ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda 

geliştirilmesi 

• İnsan kaynaklarının beceri ve yetkinliklerinin artırılması 

Maliyet Tahmini 44.609.000 TL. 

Tespitler • Kurumsal kapasitenin gelişime ve yeniliklere açık olması 

• Kurumsal stratejik yönetim anlayışının gelişmesi 

• Kurumun yazılım geliştirme kabiliyetinin bulunması 

İhtiyaçlar • İzleme ve değerlendirme süreçlerine yönelik bilişim altyapısının 

geliştirilmesi 

• Artan iş yüküne paralel olarak mevcut personel yetkinliklerinin 

artırılması 

• Paydaşlarla iletişim kanallarının güçlendirilmesi 

 

 

HEDEF 7.7 

 

Amaç A7: Bakanlığın Kurumsal Yapısı ile Stratejik Yönetim ve Uygulama 

Kapasitesini Güçlendirmek 

Hedef  H7.7: Bilişim sistemleri ve e-hizmet sunma imkânları geliştirilecek, 

sistemlerin güvenliği ve sürekliliği sağlanacak, paydaşlarla entegrasyon 

güçlendirilecektir. 

Sorumlu Birim Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Hizmet Birimleri ve İl Müdürlükleri 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019) 

2020 2021 2022 2023 2024 

İzleme ve 

Raporlama 

Sıklığı 

PG 7.7.1) Siber güvenlik 
faaliyetlerine yönelik 
farkındalık çalışmalarının 
yürütülmesi 

50 1  1  1  1  1  1  6 ayda bir 

PG 7.7.2) Bakanlığımızca 
kurum içi veya kurum dışı 
elektronik ortamda verilen 
hizmetlere yönelik 
uygulamalarda farkındalık 
faaliyetlerinin yürütülmesi 

50 1  1  1  1  1  1  6 ayda bir 
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Riskler • Çalışan sirkülasyon oranında olası artış 

• Yeterli ödenek tahsisinin gerçekleşmemesi 

• Kaynak tahsisi ve önceliklerinin değişmesi 

Stratejiler • Etkin uygulamaların e-Dönüşümü hizmetlerinin yerine getirilmesi 

• Uygulamaların e-Dönüşümü hizmetleri ile bürokrasinin azaltılarak 

hizmet kalitesinin artması 

• Bilgi toplumuna geçişin ve sürdürülebilirliğinin adımlarının atılması 

Maliyet Tahmini 13.635.000 TL. 

Tespitler • Çağdaş yönetim teknikleri ve teknoloji kullanımında açıklık olması 

• Kaynak tahsisi ve önceliklerinin değişmesi 

İhtiyaçlar • Yetkin bilişim personeli istihdamına ihtiyaç duyulması 

• Teknik – teknolojik alt yapının temin edilmesi 

• Hizmetlerin yerine getirilmesi için ödenek temin edilmesi 

 

 

3.3 Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler 
Tablo 16:  Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler 

(S: Sorumlu Birim, İ: İşbirliği Yapılacak Birim) 

Amaçlar / 

Hedefler 

SG
M

 

M
TG

M
 

SA
V

G
M

 

A
TG

M
 

SB
G

M
 

M
SÜ

G
G

M
 

TU
Y

SG
M

 

K
A

G
M

 

A
B

D
İG

M
 

H
H

G
M

 

Y
H

G
M

 

R
TB

 

İD
B

 

SG
B

 

B
İD

B
 

İl
 M

ü
d

. 

Amaç 1                  

Hedef 1.1 İ S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ  

Hedef 1.2  S  İ    İ         

Hedef 1.3 İ S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ  

Amaç 2                 

Hedef 2.1 S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ  

Hedef 2.2 İ S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ  

Hedef 2.3 İ İ İ S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ  
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Amaçlar / 

Hedefler 

SG
M

 

M
TG

M
 

SA
V

G
M

 

A
TG

M
 

SB
G

M
 

M
SÜ

G
G

M
 

TU
Y

SG
M

 

K
A

G
M

 

A
B

D
İG

M
 

H
H

G
M

 

Y
H

G
M

 

R
TB

 

İD
B

 

SG
B

 

B
İD

B
 

İl
 M

ü
d

. 

Hedef 2.4 İ İ İ S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ  

Hedef 2.5 İ İ İ S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ  

Amaç 3                 

Hedef 3.1 İ İ S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ  

Hedef 3.2 İ İ S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ  

Hedef 3.3 İ İ S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ  

Hedef 3.4 İ İ S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ  

Amaç 4                 

Hedef 4.1 S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ  

Hedef 4.2  S      İ         

Hedef 4.3 İ İ İ İ İ İ İ İ S İ İ İ İ İ İ  

Hedef 4.4 İ İ İ İ İ İ İ İ S İ İ İ İ İ İ  

Amaç 5                 

Hedef 5.1 İ İ İ İ S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ  

Hedef 5.2 İ İ İ İ İ İ S İ İ İ İ İ İ İ İ  

Hedef 5.3    İ    S         
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Amaçlar / 

Hedefler 

SG
M

 

M
TG

M
 

SA
V

G
M

 

A
TG

M
 

SB
G

M
 

M
SÜ

G
G

M
 

TU
Y

SG
M

 

K
A

G
M

 

A
B

D
İG

M
 

H
H

G
M

 

Y
H

G
M

 

R
TB

 

İD
B

 

SG
B

 

B
İD

B
 

İl
 M

ü
d

. 

Amaç 6                 

Hedef 6.1 S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ  

Hedef 6.2 İ  İ İ  S         İ İ 

Hedef 6.3 İ  İ İ  S         İ İ 

Hedef 6.4 İ  İ İ  S         İ İ 

Hedef 6.5 İ  İ   S         İ İ 

Hedef 6.6 İ  İ   S         İ İ 

Amaç 7                 

Hedef 7.1        S       İ  

Hedef 7.2 İ İ İ İ İ İ İ İ İ S İ İ İ İ İ İ 

Hedef 7.3 İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ S İ İ İ İ  

Hedef 7.4 İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ S İ İ İ  

Hedef 7.5 İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ S İ İ  

Hedef 7.6 İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ S İ  

Hedef 7.7 İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ S İ 
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3.4 Tahmini Maliyet 

Tablo 17: Tahmini Maliyet 

  2020  2021 2022 2023 2024 
Toplam 

Maliyet (TL) 

 Amaç 1 0 9.663.000 23.223.000 26.316.000 29.130.000 88.332.000 

Hedef 
1.1 

0 3.221.000 7.741.000 8.772.000 9.710.000 29.444.000 

Hedef 
1.2 

0 3.221.000 7.741.000 8.772.000 9.710.000 29.444.000 

Hedef 
1.3 

0 3.221.000 7.741.000 8.772.000 9.710.000 29.444.000 

Amaç 2 
121.069.000 167.698.000 171.410.000 173.323.000 175.441.000 808.941.000 

Hedef 
2.1 

7.601.000 8.702.000 8.411.000 8.561.000 8.931.000 42.206.000 

Hedef 
2.2 

0 3.220.000 7.741.000 8.771.000 9.710.000 29.442.000 

Hedef 
2.3 

2.675.000 10.000.000 8.500.000 8.200.000 8.000.000 37.375.000 

Hedef 
2.4 

9.669.000 11.118.000 11.801.000 12.540.000 13.250.000 58.378.000 

Hedef 
2.5 

101.124.000 134.658.000 134.957.000 135.251.000 135.550.000 641.540.000 

 Amaç 3 0 80.709.000 19.501.000 18.921.000 19.868.000 138.999.000 

Hedef 
3.1 

0 4.109.000 4.790.000 3.043.000 3.196.000 15.138.000 

Hedef 
3.2 

0 55.800.000 6.770.000 7.338.000 7.705.000 77.613.000 

Hedef 
3.3 

0 18.300.000 5.041.000 5.440.000 5.712.000 34.493.000 

Hedef 
3.4 

0 2.500.000 2.900.000 3.100.000 3.255.000 11.755.000 

 Amaç 4 75.287.000 230.778.000 140.096.000 107.304.000 110.865.000 664.330.000 

Hedef 
4.1 

1.276.000 1.467.000 1.687.000 1.941.000 2.232.000 8.603.000 

Hedef 
4.2 

0 103.221.000 57.741.000 58.771.000 59.711.000 279.444.000 

Hedef 
4.3 

69.135.000 120.144.000 74.291.000 39.828.000 41.820.000 345.218.000 
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  2020  2021 2022 2023 2024 
Toplam 

Maliyet (TL) 

Hedef 
4.4 

4.876.000 5.946.000 6.377.000 6.764.000 7.102.000 31.065.000 

Amaç 5 1.220.215.000 2.510.823.000 2.711.780.000 2.898.421.000 3.101.343.000 12.442.582.000 

Hedef 
5.1 

48.000.000 408.000.000 480.000.000 520.000.000 600.000.000 2.056.000.000 

Hedef 
5.2 

1.122.215.000 2.002.823.000 2.131.780.000 2.258.421.000 2.371.343.000 9.886.582.000 

Hedef 
5.3 

50.000.000 100.000.000 100.000.000 120.000.000 130.000.000 500.000.000 

Amaç 6 42.315.000 50.854.000 52.304.000 54.562.000 57.155.000 257.190.000 

Hedef 
6.1 

17.737.000 20.305.000 19.626.000 19.976.000 20.839.000 98.483.000 

Hedef 
6.2 

4.178.000 5.193.000 5.555.000 5.879.000 6.174.000 26.979.000 

Hedef 
6.3 

5.653.000 7.026.000 7.516.000 7.955.000 8.353.000 36.503.000 

Hedef 
6.4 

4.179.000 5.194.000 5.556.000 5.880.000 6.174.000 26.983.000 

Hedef 
6.5 

3.687.000 4.583.000 4.902.000 5.188.000 5.447.000 23.807.000 

Hedef 
6.6 

6.881.000 8.553.000 9.149.000 9.684.000 10.168.000 44.435.000 

Amaç 7 22.059.000 25.813.000 27.192.000 28.697.000 30.139.000 133.900.000 

Hedef 
7.1 

0 330.000 30.000 18.000 18.000 396.000 

Hedef 
7.2 

160.000 176.000 194.000 215.000 235.000 980.000 

Hedef 
7.3 

92.000 117.000 126.000 134.000 138.000 607.000 

Hedef 
7.4 

10.619.000 11.609.000 12.457.000 13.224.000 13.886.000 61.795.000 

Hedef 
7.5 

2.386.000 2.152.000 2.311.000 2.453.000 2.576.000 11.878.000 

Hedef 
7.6 

6.102.000 8.729.000 9.374.000 9.953.000 10.451.000 44.609.000 

Hedef 
7.7 

2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.835.000 13.635.000 
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  2020  2021 2022 2023 2024 
Toplam 

Maliyet (TL) 

Genel 
Yönetim 
Giderleri 

349.016.000 926.086.000 1.104.491.000 1.198.341.000 1.205.540.000 4.783.474.000 

GENEL 
TOPLAM  

 
1.829.961.000 

 
4.002.424.000 4.249.997.000 4.505.885.000 4.729.481.000 19.317.748.000 

 

BÖLÜM 4: İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

Kurumsal stratejik planların uygulamaya konulmasıyla birlikte, amaç ve hedeflere ulaşmak için planda 

yer alan stratejilerin izleme ve değerlendirme süreci başlar. Kurumsal öğrenmenin ve sürekli 

iyileştirmenin gerçekleştiği bu süreçte, planda ortaya konulan amaç ve hedeflere ne ölçüde erişildiği 

belirlenerek amaç, hedef ve performans göstergelerinin etkililik, etkinlik ve ilgili olma ile 

sürdürülebilirliği analiz edilir. Süreç içerisinde var olan hedefler ile bunların gerçekleşme durumu 

kıyaslanarak, hedefler ve gerçekleşme arasında fark oluşması durumunda sapmanın nedenleri 

değerlendirilir ve hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin alınacak tedbirler ile birlikte düzeltici eylem 

önerileri oluşturulur. Buna yönelik raporlar hazırlanır ayrıca dönemsel olarak gerçekleştirilecek 

değerlendirme ve yönlendirme toplantılarından oluşan bir dizi araç kullanılır. 

Önceki stratejik plan dönemlerinde olduğu gibi, 2020-2024 dönemi Stratejik Plan izleme ve 

değerlendirme sürecinde de üretilen veriler, ilgili dönemlerde raporlarla kayıt altına alınarak yönetim 

kademesinin değerlendirmesine sunulacaktır. Plan dönemi boyunca izleme ve değerlendirme 

faaliyetlerinin temel aracı olan raporlama faaliyetlerinin güvenilirlik, zamanlılık, ekonomiklik, şeffaflık 

ve tarafsızlık ilkesi ile doğru ve tutarlı gerçekleşmesi esastır. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


