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ÖNSÖZ

1

B

akanlığımız tarafından hayata geçirilen ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti
ortaklığında finanse edilen REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI, Türkiye’nin
farklı bölgelerinde işletmelerin rekabet gücünü arttırarak sosyal ve ekonomik

kalkınmaya katkı sağlamaya devam ediyor.
REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
uygulanan, Avrupa Birliği ve ülkemiz eş-finansmanıyla oluşturulan bir çatı program olup
bu çatı altında, 7 yıllık dönemler halinde, temelde KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik ve
rekabetçiliğin geliştirilmesine odaklı mali destekler sağlayan operasyonel programlar
tasarlanıp gerçekleştiriliyor.
REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI 2007 - 2013 yıllarını kapsayan birinci döneminde,
teknik adıyla “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP)” uygulandı.
Bu dönemde, ülkemizin bir çok noktasında, imalat sektörünün farklı dalları için ortak
kullanım atölyelerinin kurulmasından; Türkiye’yi Karadeniz’den dünyaya açılan bir
ticaret merkezi haline getirecek büyük ölçekli bir lojistik merkezin inşasına farklı
kalkınma hedeflerine hizmet eden 44 Projeye toplam 565 milyon Avro kaynak aktarıldı.
Rekabetçi Sektörler Programımızın 2007-2013 uygulama dönemini kapsayan bu süreçte
sağlanan mali destek Türkiye’de bölgesel farklılıkların dengelenmesi ve böylece sosyo
ekonomik açıdan önemli gelişmelerin yaşanmasına da ön ayak oldu.
Programın birinci döneminde desteklenen projelerin uygulama süreci devam ederken,
Programın yeni döneminin de çalışmalarına başlandı.
Programın, 2014 - 2020 yıllarını kapsayan, teknik adı “Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel
Programı (RYOP)” olan ve tüm Türkiye’yi kapsayacak yeni dönemi için yaklaşık 405
milyon avroluk bütçe oluşturuldu. Bu dönemde Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme;
Araştırma ve Geliştirme; Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler ile İmalat Sanayi ve Kapasite
Geliştirme konularına odaklanan projeler desteklenecek.
Fonlardan faydalanmak isteyen kurum ve kuruluşları, bizleri sosyal medya
hesaplarımızdan ve web sitemizden takip etmeye ve

“Rekabetçilik ve Yenilik

Operasyonel Program (RYOP)” kitabını proje hazırlama sürecinde incelemeye davet
ediyoruz.
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ve Program Otoritesi Başkanı
Dr. Ünal Gündoğan
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YÖNETİCİ ÖZETİ

B

ölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP)’un devamı niteliğindeki
Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı (RYOP), Katılım Öncesi Mali
Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance) 2’nci Döneminin (IPA II)

Türkiye’de uygulanması için temel dökümanlardan biridir. Programın amacı Topluluk’un
uyum politikasının, uygulanması ve yönetimi için Türkiye’yi hazırlamak ve AB üyeliğine
hazırlık için Türkiye’yi desteklemektir.
Aday bir ülke olarak Türkiye IPA II altındaki 9 sektörde hak sahibidir.
İdare ve Kamu
Yönetiminde Reform
Adalet, İçişleri,
Temel Hak ve Özgürlükler
Çevre
Ulaşım
Enerji
Rekabetçilik ve Yenilik
Eğitim, İstihdam
ve Sosyal Politikalar
Tarım ve Kırsal Kalkınma
Sınır Ötesi ve Bölgesel İşbirliği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, RYOP’u yürüten kurum olarak, programı merkezi
ve bölgesel paydaşların katılımıyla hazırlamıştır. Program, Avrupa Komisyonunca
hazırlanan “Ülke Strateji Belgesi” ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.
RYOP çerçevesindeki desteğin amacı, Türk ekonomisinin rekabetçiliğini AB ekonomisi
seviyesine yükseltmek ve bölgesel sosyo-ekonomik eşitsizlikleri azaltmaktır. Bu
amaçlara ulaşabilmek için RYOP, kaynaklarını “İmalat Sanayii” kapsamında toplam
faktör verimliğini (TFV) geliştirmek ve Türkiye’nin mevcut cari açığını azaltmak
olmak üzere iki stratejik temaya yoğunlaştırmıştır.
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Program, sektörel anlamda, imalat sektörü, yaratıcı endüstriler, sosyal yenilik,
araştırma ve geliştirme, teknoloji transferi ve ticarileştirme alanlarında faaliyet
gösteren KOBİ’lere yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda Program, aşağıdaki üç ana eylem
aracılığıyla temel amacına ulaşmayı hedeflemektedir:

EYLEM 1: Özel Sektörün Geliştirilmesi (ÖSG)
Bu Eylem altındaki faaliyetler imalat sanayiindeki dönüşümün gerçekleştirilmesi,
hizmet sektörlerinde üretilen katma değerin artırılması, girişimciliğin geliştirilmesi,
girişimcilerin (yeni başlangıç şirketleri) artırılması ve KOBİ’lerin finansal kaynaklara
erişimlerinin kolaylaştırılması ve KOBİ’lerin, yeşil ekonomiye geçişlerini sağlayacak iş
fırsatlarıyla buluşmalarının desteklenmesi konularına yoğunlaşmaktadır.

EYLEM 2: Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY)
Bu Eylem altındaki faaliyetler; mevcut kamu ve özel sektör araştırma altyapısının
güçlendirilmesi ve üniversite sanayi işbirliğinin nicelik ve nitelik olarak artırılmasına,
sosyal yeniliğe dair farkındalığın artırılmasına, yenilikçi ürünlerin ticarileştirilmesinin
hızlandırılmasına, yenilikçi / yeni girişimlere uygun ortam sağlayan yapıların
işlevselliklerinin

geliştirilmesine,

özkaynak

finansmanı

mekanizmalarının

genişletilmesine ve yenilikçi ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin gelişimlerinin ve
pazara girişlerinin desteklenmesine odaklanmaktadır.

EYLEM 3: Kapasite Oluşturma (KO)
Bu Eylem altındaki faaliyetler; KOBİ’lere destek veren organizasyonların kapasitelerinin
geliştirilmesine, KOBİ’lerin Birlik Programlarına katılımlarının desteklenmesine,
“İşletme ve Sanayi Politikası” ile “Bilim ve Araştırma” fasıllarındaki AB mevzuatının Ufuk
2020 Programı ile sinerji içerisinde düzgün biçimde uygulanmasına imkan verecek
kurumsal kapasitenin artırılmasına, iş ortamının iyileştirilmesine ve idari prosedürlerin
etkinliğinin artırılmasına yoğunlaşmaktadır.
RYOP bu eylemlere verilecek bütçelerin aşağıdaki şekilde belirlemektedir: 2014 yılında
44 Milyon Avro, 2015 yılında 54.352 Milyon Avro ve 2016 yılında 54.352 Milyon Avro;
Toplamda 152. 705,882 Milyon Avro. 2017-2020 dönemi için bütçe rakamları RYOP’un
uygulanma performansına göre yaklaşık 405 Milyon Avro’ya kadar artırılabilecektir.
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KAPSAM ve SEKTÖR ANALİZİ

1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-ekonomik Durum

T

ürkiye, 2013 yılındaki 820 milyar ABD Doları büyüklüğündeki Gayri Safi Yurtiçi
Hâsılası (GSYH) ile dünyanın 16. büyük ekonomisidir1. Kişi başına düşen milli
gelir, 2013 yılında 10.000 ABD Doları eşiğini aşarak 10.782 ABD Dolarına

ulaşmıştır. %37,4’ü ihracattan oluşan dış ticaret hacmi, 2013 yılında 403,4 milyar ABD
Doları büyüklüğüne ulaşmıştır. Çoğunluğu enerji ithalatından kaynaklanan cari açık
bazı iyileşmelere rağmen halen çok yüksek olup, 2013 yılı için GSYH’nin %7,9’una
tekabül etmektedir. 2012 yılı verilerine göre, çok düşük olan iç tasarruf oranı Gayri
Safi Yurtiçi Hasıla’nın %12,6’sı kadardır ve bu sebeple büyümeyi sürdürebilmek için
dikkate değer miktarda dış finansman ihtiyacı devam etmektedir.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF)’nun (20132014) Küresel Rekabetçilik Raporu’na (KRR)
göre, Türkiye 148 ülke arasında 44. sıradadır.
Piyasa döviz kurları cinsinden GSYH’ya göre,
KRR Türkiye’yi “verimlilik odaklı” modelden
“yenilik odaklı” modele geçiş yapan bir ekonomi
olarak tanımlamaktadır.

2009’da %14’e çıkan işsizlik oranı 2011
yılında %9,8 ile tek haneye düşmüş ve 2012
yılında da bu mertebede (%9,2) kalmıştır.
İş gücüne katılım oranı 2006 yılındaki
%46,3 oranından 2012 yılında %50’ye
yükselmiştir. Kadınların iş gücüne katılım
oranı %30, gençler arasındaki işsizlik oranı
ise %20’ler civarında seyretmiştir.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF)’nun en son (2013-2014) Küresel Rekabetçilik Raporu’na
(KRR) göre, Türkiye 148 ülke arasında 44. sıradadır. Piyasa döviz kurları cinsinden GSYH’ya
göre, KRR Türkiye’yi “verimlilik odaklı” modelden “yenilik odaklı” modele geçiş yapan
bir ekonomi olarak tanımlamaktadır. Genel itibariyle ekonomi için böyle bir tanımlama
doğru olsa da, KRR bulgularını değerlendirirken dikkate alınması gereken iki önemli
husus bulunmaktadır: İlki, bölgesel farklılıklar nedeniyle Türkiye’deki bütün bölgeler
aynı biçimde nitelendirilememektedir. İkincisi, Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki
rekabet gücü halen eşsiz ürün ve süreçlerden ziyade olumlu faktör donatımına bağlıdır.
Türkiye, KRR’nin ”rekabetçi avantajın niteliği” endeksinde 148 ülke arasında 87. sıradadır.
Türkiye, Avrupa Komisyonu Yenilik Birliği Skor Tahtasında “düşük seviyede yenilikçi” olarak
sınıflandırılmıştır. Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının GSYH’ya oranı %0,95 ile
oldukça düşük bir seviyededir.
Türk ekonomisi büyük ölçüde, 2012 yılında şirketlerin %99,9’unu ve istihdamın
%76’sını teşkil eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) hâkimiyetindedir.

7

‘1’

Satın Alma Gücü Paritesine göre hesaplanmış GSYH

KOBİ

%99

2012
İSTİHDAM

%76

Şirket ve İstihdam

2011

KOBİ’LERİN TOPLAM KATMA DEĞERİ

2013

İMALAT SANAYİSİNİN GSYH’DEN ALDIĞI PAY

%53
%15,3

Faktör Maaliyetlerinde Toplam Katma Değer
Ekonomideki tartışma götürmez başatlıklarıyla karşılaştırıldığında, KOBİ’lerin toplam
katma değeri 2011 yılında toplam katma değerin (faktör maliyetlerinde) %53,3’ünü
oluşturmasıyla geleneksel olarak oldukça düşük bir seviyede seyretmiştir. Bu da çok
düşük seviyedeki verimliliğin göstergesidir.
Hizmetler sektörü, istihdam, GSYH’ya katkı, şirket sayısı ve benzeri bütün ölçütlerde
milli ekonomiye hâkim durumdadır. Sanayi ve tarım sektörlerinin payı düşmektedir.
İmalat sanayinin GSYH’den aldığı pay, 90’ların sonundaki %23 seviyesinden 2013’te
%15,3’e gerilemiştir.
2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen 10. Kalkınma
Planı (KP10), 2014 – 2018 yılları arasındaki 5 yıllık dönem boyunca takip edilecek
ana öncelikleri ve politikaları ortaya koymaktadır. İkinci kalkınma ekseni altındaki
“Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme” başlığında, Plan, istikrarlı yüksek
büyümeyi sağlamak için toplam faktör verimliliğinin artırılmasının önemini
vurgulamaktadır.
Planın bilim, teknoloji ve yenilik politikaları genellikle kamu, akademik dünya
ve sanayi arasındaki iş birliğini geliştirmek ile küresel çapta rekabetçi ve yüksek
katma değerli sektörlerdeki Ar-Ge ve yeniliği desteklemek için tasarlanmıştır. Plan,
kümelenme ve girişimciliğin yenilik ekosistemindeki merkezi rollerini vurgular ve
araştırma merkezleri, kuluçka merkezleri, teknoloji transfer ve yenilik merkezleri ile
teknoloji geliştirme bölgelerinin bütünleşik bir yöntem içinde açık bir hedefe sahip
olarak faaliyet gösterdikleri daha uyumlu bir yenilik ekosistemine olan ihtiyacın da
altını çizer.
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1.2 Sosyo-ekonomik Durum Analizi

T

ürkiye dünyanın en büyük 16. Ekonomisi olmasına ve geniş bir iç pazara sahip
olmasına rağmen Türk ekonomisinin bir takım yapısal sorunları vardır. İlk
olarak, son dönemdeki iyileşmelere rağmen ağırlıklı olarak enerji ithalatından

kaynaklanan cari açık yine de çok yüksektir (GSYH’nin %7,9’u, 2013). İkincisi, iç
tasarruf oranı çok düşüktür (GSYH’nin %12,6’sı, 2012) ve bunun neticesinde büyümeyi
finanse edebilmek için önemli miktarda dış finansmana olan ihtiyaç devam
etmektedir. Üçüncü olarak; işsizlik oranı genel olarak %10’un altında kalmış olsa da
büyüme beklenildiği kadar çok sayıda iş alanı yaratamamıştır.

İstihdam Oranları

GSYH’deki Payı

Tarım

Hizmetler

2006

%8.3
%7.6
2008 %7.6
2009
%8.3
2010
%8.4
2011 %8.0
2012 %7.9
2013 %7.4

2006

2007

2007

2006

%24
%23.5
2008 %23.7
2009
%24.6
2010
%25.2
2011 %25.5
2012 %23.1
2013 %23.6

2006

2007

2007

2008
2009
2010
2011
2012
2013

2008
2009
2010
2011
2012
2013

İnşaat

2006

%61.6
%63.9
%64.8
%65.9
%63.8
%63.1
%64.3
%64.5

%49.1
%49.8
%49.5
%50.1
%48.6
%48.1
%50.9
%50

İmalat Sanayi

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

%5.9
%5.9
2008 %5.9
2009
%6.1
2010
%6.3
2011
%7.0
2012
%6.1
2013
%7.0

%17.1
%16.7
%16.0
%15.1
%15.5
%16.1
%15.5
%15.3

%21.0
%20.8
2008
%20.9
2009 %19.2
2010 %19.9
2011 %19.5
2012 %20.0
2013 %19.4

2006

2006

2007

2007

Tablo 1: Ekonomik Faaliyetlerin Görünümü, Kaynak: TÜİK
Yasal çerçeve ile ilgili olarak, iş yapmak için a) düzenleyici çerçeveyi daha kolay bir
hale getirme ve b) iş yapmanın önündeki engelleri azaltma yolundaki önemli çabalara2
karşın, Dünya Bankası’nın “İş Yapma Raporu” isimli raporunda pek çok AB ülkesi ile
karşılaştırıldığında Türkiye halen daha düşük bir sıralamada yer almaktadır (69.sıra).
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Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu da kapsar. Fakat sadece bununla sınırlı değildir.

“İflasın tasfiyesi” dikkate alındığında Türkiye bütün AB ülkelerinin gerisinde kalarak
küresel sıralamada 130. Sıradadır ve “İş Yapma Endeksi”ne göre is 90. sıradadır.
Kamu ve özel finansal kaynaklara ulaşma açısından Türkiye, Dünya Bankası’nın
“Doing Business” raporunda yer alan (2014) “Kredi Alma” endeksinde 189 ülke içinde
86. sırada, Dünya Ekonomik Forumu’nun “Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu” (20132014) “Krediye Erişim” endeksinde ise 148 ülke arasında 52. sırada yer almaktadır. Banka
kredilerine erişimde en sık dile getirilen zorluk, kredilerin uzatılmasından önce bankacılık
sektörü tarafından talep edilen ağır teminatlardır. Türkiye’deki girişimci ve/veya KOBİ’ler
için, ne girişim sermayesi ne de risk sermayesi pazarı gelişmiş olarak tanımlanabilir veya
bunlar dış finansman araçlarına gerçek bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Girişimci
ve KOBİ’lere sunulan kamu mali kaynakları, çeşitli bakanlıklar, kamu kurumları ve ajanslar
tarafından yürütülen çeşitli mali destek programlarını kapsar.
Türk KOBİ’lerinin iş becerileri, kapasiteleri ve kültürleri, işletme büyüklüğünün
yanı sıra sıklıkla işletmenin faaliyette bulunduğu bölgenin gelişmişlik seviyesi ile
doğrudan ilişkili olarak dikkate değer ölçüde değişkenlik gösterir. Ayrıca, WCY’nin
(World Competitiveness Yearbook-Dünya Rekabetçilik Yıllığı) “Şirketlerin Adaptasyonu”
endeksinde (2012) 59 ülke arasında 3. sırada yer alan Türk şirketleri, değişen iş ortamına
ve koşullarına yüksek uyum kabiliyetine sahip oldukları şeklinde değerlendirilmektedir.
Pek çok Ar-Ge göstergesindeki bariz iyileşmeye rağmen, ekonominin yenilikçilik
ve girişimcilik kapasitesini artırmak için çözülmesi gereken bazı yapısal sorunlar
bulunmaktadır. İlk olarak, fikri mülkiyet haklarının daha iyi korunmasına ihtiyaç vardır.
İkinci olarak, üniversitelerdeki araştırma merkezi sayısı artmış olmasına rağmen, halen
üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi noktasında yapılacak çok şey vardır. Üçüncü
olarak, Ar-Ge için kamu kaynakları olmasına rağmen, bu kaynak ticarileştirme için çok
sınırlıdır ve ticarileşme desteği olmadan çoğu KOBİ yenilikçi ürünlerini pazarlama,
geliştirme ve bunların satış sonrası hizmetlerini sunmada çok zorlanacaktır.
Yaratıcı endüstrilerin ekonomik ve sosyal gelişim üzerine olan olumlu etkisi büyük ölçüde
kabul edilmektedir. Son yıllarda Türk moda endüstrisi çok hızlı biçimde büyümüştür.
Yaratıcılığı diğer imalat sanayilerine de yönlendirme çabası bulunmaktadır. Türkiye’nin
sinema ve televizyon yapımları endüstrisi de son 10 yılda büyüme göstermiştir.
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02

SEKTÖR YAKLAŞIMI

2.1 Ulusal Sektör Politikaları/Stratejileri

K

P10, 2014-2018 arasını kapsayan 5 yıllık dönem için Türkiye’nin hedeflerini;
rekabetçilik, yenilik, Ar-Ge, girişimcilik, KOBİ gelişimi, turizm ve sanayi
dönüşümü gibi çeşitli tema ve politikaları içeren fakat bunlarla sınırlı

kalmayan bütünsel bir yaklaşımla belirlemektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı (BSTB) tarafından, AB müzakerelerinde 20. faslın kapanış kriteri olarak
hazırlanan “Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı” 9. Kalkınma Planı ile uyumlu olarak
2011-2014 dönemi için uygulamaya konulmuştur. Ayrıca, TÜBİTAK tarafından
hazırlanan “Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016” ile KOSGEB
tarafından hazırlanan “KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP) 2011-2013” de ilgili
politika alanlarında uygulanmıştır. Bu strateji belgeleri hem kamu idareleri hem de
Sivil Toplum Kuruluşlarından (STK) oluşan çok çeşitli paydaşların aktif katılımlarıyla
hazırlanmıştır.
KP10 bağlamında, “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme” politikası yüksek
ve istikrarlı büyümeyi temin etmek için toplam faktör verimliliğinin artırılmasının
önemini vurgulamakta ve ekonomi çapında verimlilik artışlarının a) ekonomik
sektörlerin verimliliğinin artırılması ve/veya b) daha verimli olan ekonomik sektörlerin
istihdamdan aldığı payın artırılması sayesinde olabileceğine işaret etmektedir. Planın
bilim, teknoloji ve yenilik politikaları da genel olarak, kamu, üniversiteler ve sanayi
arasındaki işbirliğinin artırılması ile küresel çapta rekabetçi ve yüksek katma değere
sahip sektörlerdeki Ar-Ge ve yeniliğin artırılmasına yönelik olarak tasarlanmıştır.
Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı’nın (2011-2014) genel hedefi Türk sanayisinin
verimliliğini ve rekabetçiliğini artırmak ve dünyadaki ihracattan daha fazla pay alan,
yüksek katma değere sahip ileri teknoloji ürünlerinin üretildiği, kalifiye iş gücüne sahip
ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayiye dönüşümü hızlandırmaktır.
KOBİ’lerin rekabetçilik ve girişimcilik kültürünü geliştirmek ile KOBİ’lerin ekonomik
ve sosyal kalkınmadaki payının artırılması için politika ve müdahaleler KSEP’te
belirlenmiştir.
UBTYS (2011-2016) otomotiv, makine imalatı, bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, gıda,
su, sağlık, uzay ve savunma alanlarından oluşan dokuz araştırma alanını öncelikli
alanlar olarak belirlemiştir. Buna ek olarak, uzmanlaşmayı teşvik etmek için TÜBİTAK
koordinatörlüğünde teknoloji yol haritaları hazırlanmaktadır.
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Yukarıda bahsedilen stratejik hedeflere ulaşmak için, bu politika alanlarıyla ilgilenen
ana kamu kurumlarının; temel araştırmalardan mal ve hizmetlerin ticarileştirilmesine,
geleneksel KOBİ’leri desteklemekten yenilikçi kümelerin desteklenmesine kadar
değişen çok çeşitli destek plan ve programı vardır. Strateji dokümanlarının uygulama
süresinin uzatılması süreci, KP10 hedefleriyle uyumlu olarak sorumlu idareler ile birlikte
yürütülmektedir. Ayrıca, Türkiye’nin hedefleri AB’nin bilim, yenilik ve sanayi politika
alanlarındaki 2020 stratejisiyle uyumlu hale getirilmiştir. Ulusal yenilik ve girişimcilik
sistemi hedefleri yenilenmiş ve 2023’te Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi
olması yönünde hedefler belirlenmiştir. Türkiye’nin ulusal yenilik ve girişimcilik sistemi
için belirlenen 2023 hedefleri, toplam Ar-Ge harcamalarının GSMH’nin %3’ü seviyesine,
özel sektörün Ar-Ge harcamalarının GSMH’nin %2’si seviyesine, 180.000’i özel sektörde
olmak kaydıyla tam zaman çalışan eşdeğeri araştırmacı sayısının 300.000’e çıkarılması
şeklindedir.

2.2 Makroekonomik Çerçeve

G

lobal ekonomik kriz sonrasında Türk ekonomisi ile ticaret ortaklarının
büyüme hızı dikkate değer şekilde ayrışmış; durgun dış talebin aksine iç
talep hızla toparlanmıştır. Bu süreçte, cari açık eşi görülmemiş düzeylere

yükselmiş ve ekonominin yeniden dengelenmesi ihtiyacı bariz şekilde aşikar hale
gelmiştir. 2011 yılının son çeyreğinden başlayarak, daha dengeli bir ekonomik
yapı oluşturmak amacıyla ihtiyatlı makro tedbirler uygulamaya konulmuştur. Bu
politikalarla birlikte büyüme daha mütevazı bir seviyede seyretmeye başlamış,
2012’deki büyümenin ana kaynağı dış talep olmuş ve cari açığın GSYH’ya oranı %6,1
seviyesine düşmüştür. 2013’te dış talep durgun kalmış, iç talep canlanmış ve cari
açık yeniden yükselmiştir. Kalkınma Bakanlığı verilerine göre, 2013 yılında cari açığın
GSYH’ya oranı Orta Vadeli Plan (2014-2016) ve Katılım Öncesi Ekonomik Program
(2014 – 2016) tahminleri olan %7,1’in üzerinde, %7,9 olarak gerçekleşmiştir.
Gelecek dönemde makroekonomik politikanın ana hedefi, bir taraftan cari açığı
kademeli olarak azaltmak iken diğer taraftan küresel belirsizliklerin Türk ekonomisi
üzerindeki etkisini asgari düzeyde tutarak büyüme oranını artırmaktır. Bu kapsamda,
%3,6 civarında gerçekleşmesi beklenen 2013 yılı reel GSYH büyümesinin 2014’te
%4’e yükselmesi ve 2015-2016 yıllarında potansiyel büyüme oranı olan %5’e yaklaşması
beklenmektedir (Katılım Öncesi Ekonomik Program 2014-2016). Kademeli olarak
potansiyel büyüme oranına yaklaşılırken, uygulanan makro ihtiyati tedbirlerin etkisiyle
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birlikte makroekonomik politikalar cari açığın GSYH’ya oranını kademeli olarak
2014’te %6,4’ten 2015’te %5,9’a ve 2016’da %5,5’e düşürmeyi hedeflemektedir
(Katılım Öncesi Ekonomik Program 2014-2016).
Son yıllarda toplam yatırım ve tasarrufların eş zamanlı olarak azalması, bu
alanda yapısal politikalara olan ihtiyacı artırmıştır. Bu doğrultuda, iç tasarrufların
artırılması, kaynakların verimli alanlara yönlendirilmesi, ekonominin verimlilik
seviyesinin yükseltilmesi, istihdamın artırılması ve enflasyonun düşürülmesi ana
makroekonomik hedefler arasında olacaktır (Katılım Öncesi Ekonomik Program
2014-2016).
Artan iç tasarruflar ve ekonominin yükselen büyüme potansiyeliyle mevcut cari
açığı kontrol altında tutma amacıyla kamu maliyesinde orta vadede sağlam duruş
sürdürülecek ve mali politikalar ekonomik ve mali istikrarın güçlendirilmesi hedefleri
için destekleyici olacaktır.
Ayrıca, ekonominin yenilik kapasitesinin artırılması ve ithalat bağımlılığının
azaltılmasıyla mevcut üretim yapısının dönüşümü hedeflenmektedir. Bu alanlara
dair yapısal politikalar, potansiyel büyüme oranının artmasına ve orta vadede
ekonominin rekabetçiliğinin artırılması sayesinde tasarruflarla yatırımlar arasındaki
açığın azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla, KP10’un insanların refahını
artırma ve Türkiye’nin küresel pozisyonunu üst düzeye çıkarma şeklindeki uzun
vadeli hedefine ulaşma yolunda önemli ilerleme kaydedilecektir.

2.3 Genel Değerlendirme
Türkiye, ekonomik kalkınmada yenilik ve rekabetçilik desteğine büyük önem
atfetmekte ve bu politikaları, dünyanın en gelişmiş on ekonomisinden birisi olma
hedefinde itici güç olarak görmektedir. Bu nedenle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
yapısı değiştirilerek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na dönüştürülmüştür. Yeni
Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşları olan TÜBİTAK, KOSGEB ve TPE ile yenilik, sanayi,
teknoloji geliştirme ve KOBİ politikalarında liderlik rolünü üstlenmiştir. BSTB ve bağlı
kuruluşları farklı müdahale seviyelerinde 30’dan fazla program yönetmektedirler.
Türkiye, 2007-2013 döneminde 2,4 milyar TL kamu kaynağı harcamıştır ve bu miktar
2014-2018 döneminde 4 katına çıkarılacaktır.
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03

IPA SEKTÖR
DESTEĞİ HEDEFLERİ

Ekonomik kalkınmanın
desteklenmesi için
kamu ve özel sektör
tarafından
gerçekleştirilen araştırma
ve yeniliğin niceliğinin
ve niteliğinin artırılması

IPA Sektör
Desteğinin

4

Kümelenmenin, ağ
oluşumunun ve
KOBİ’lerin
uluslararasılaştırılmasının artırılması

Sonucu

Özellikle KOBİ’ler ve
girişimciler için iş
sektörünün
işleyişinin
iyileştirilmesi

KOBİ’lerin
finansmana
erişiminin
artırılması,
kolaylaştırılması

Ülke Strateji Belgesinde ifade edildiği üzere, IPA sektör desteğinin genel hedefi ‘‘iş
ortamının iyileştirilmesi ile araştırma, teknoloji geliştirme ve yeniliğin güçlendirilmesidir.’’
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04

PROGRAMIN
OPERASYONEL ÖZELLİKLERİ

4.1 Tematik Odaklanma

R

ekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı (RYOP) çok geniş bir sektörü
kapsamaktadır: Rekabetçilik ve Yenilik. IPA I kapsamında BROP’un uygulanmasından
elde edilen tecrübeler ışığında RYOP Türkiye’nin tüm bölgelerine açılmış

durumdadır.
RYOP’un kapsayıcı stratejisi, KP10’un büyüme stratejisine dayanmaktadır: ‘‘Verimlilik
artışı ve sanayileşmenin hızlandırılması yoluyla ihracata dayalı, özel sektör öncülüğünde
rekabetçi üretim yapısının geliştirilmesi’’. Daha spesifik olarak RYOP’un ana stratejisi, ulusal
imalat sanayinin değer zincirinde daha üst düzeylere yükselmesine yardımcı olmaktır.
Bu kapsayıcı stratejiye uygun olarak RYOP’un stratejik seçimi, Türkiye’de toplam faktör
verimliliğini geliştirmek ve Türkiye’nin cari açığını azaltmak için kapsayıcı hedefler ile
birlikte ‘‘imalat sanayiine’’ odaklanmaktır. Türkiye ekonomisinin direncinin artırılması
ile yüksek ve istikrarlı bir büyümenin güvence altına alınması için bu hedeflerin her ikisi
de gereklidir. RYOP kapsamında desteklenecek müdahale alanlarının stratejik uyumunu
sağlayacak olan 2 stratejik seçim kriteri ile bu stratejik tercihler hayata geçirilecektir.
Bu stratejik seçim kriterleri şunlardır:


Ulusal ekonominin toplam faktör verimliliğinin artırılmasına katkı sağlaması:
RYOP kapsamında desteklenecek müdahale alanlarının ulusal ekonominin toplam
faktör verimliliğini şu yollarla artırması beklenmektedir: a) hedeflenen sektörlerin
verimliliğinin artırılması ve/veya b) nisbi olarak daha verimli sektörlerin ekonomi
içerisindeki payının artırılması. İmalat sanayi her iki hedef açısından özel bir önem
taşımaktadır. Böylece, RYOP’un stratejik tercihlerinin hayata geçirilmesi için a) ülke
içindeki katma değeri artıran b) ileri düzey teknolojiler ile sürdürülebilir üretime
olanak sağlayan c) küresel değer zincirinde daha yukarılara çıkılmasına olanak
sağlayan d) yenilikçi ekosistemler oluşturulmasına yardım eden veya hâlihazırda
var olanların kapasitesini geliştiren e) girişimciliği ve yüksek nitelikli meslekleri
teşvik eden müdahaleler özellikle önem taşıyacaktır. Bu özel stratejik seçim kriteri,
ekonominin toplam faktör verimliliğinin artırılmasında ana araçlardan biri olarak
yeniliğin hayati öneme sahip olduğunu kabul etmektedir. RYOP, teknolojik ve
teknolojik olmayan yenilikler de dahil olmak üzere yenilik kavramını oldukça
kapsamlı bir şekilde işlevsel hale getirmektedir.
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Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına katkı sağlaması: RYOP kapsamında
desteklenecek müdahale alanlarının Türkiye’nin cari işlemler hesabına doğrudan
ya da dolaylı olarak pozitif etkisi olması beklenmektedir. Bu katkı, ihracatın
artırılması (uluslararası turizm gelirleri de dâhil olmak üzere) veya ithalatın
azaltılması yoluyla yapılabilir. Buna ek olarak, cari işlemler açığının önemli bir
kısmının enerji ithalatından oluşmasından dolayı sanayide enerji verimliliğini
artıran, sanayide yenilenebilir enerjiden daha fazla faydalanılmasını kolaylaştıran
veya kaynak etkinliğini artıran müdahale alanları da Türkiye’nin cari açığının
azaltılmasına katkıda bulunan müdahale alanları olarak dikkate alınacaktır.

4.2 Coğrafi Odaklanma

R

YOP, fonların belirli bir kısmını öncelikli NUTS II Bölgelerine tahsis etmektedir.
Bununla birlikte coğrafi odaklanma ilkesi RYOP’un sadece bazı eylem/
faaliyetlerine uygulanacaktır. Bu yüzden OP’nin içeriği, uygun müdahale

alanları, potansiyel nihai faydalanıcılar, bölgesel ihtiyaçlar ve öncelikli bölgelerin
proje yaratma kapasiteleri göz önüne alındığında, aşağıda yer alan eylem/faaliyet
coğrafi odaklanma için uygun eylem/faaliyet olarak belirlenmiş olup, coğrafi
odaklanma için ayrılan fon miktarı şöyledir:
Coğrafi Odaklanma yaklaşımı ilke olarak kişi başı Gayri Safi Katma Değeri (GSKD)
ülke ortalamasının %75’inin altında yer alan (son 3 yıl 2009-2011) 12 NUTS II Bölgesini
kapsayacaktır. Bölgesel planların ve SOP’ların öncelikleri arasında tamamlayıcılık
ve uyum ile bölgelerin hazmetme kapasiteleri hesaba katıldığında 12 NUTS
II Bölgesi arasında dört bölge 2014-2016 döneminde coğrafi odaklanma için
önceliklendirilmektedir:
Faaliyet 1.1, İmalat Sanayi, RYOP’un Coğrafi Odaklanma için belirli bir miktarda fon
tahsis edeceği tek faaliyet alanıdır.

Yerler

Toplam Bütçe Tahsisatı
(2014-2016)

1-TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl,
Tunceli)
2-TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri)
3-TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)
4-TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak,
Siirt)

62,9
AVRO

Faaliyetler

İmalat
Sanayi

Öncelikli NUTS II Bölgeleri için
Indikatif Fon Tahsisatı Oranı

%45
18

Buna ek olarak, kişi başına GSKD’sı ülke ortalamasının %75’inin altında olan fakat fon
tahsisatı açısından öncelikli durumda olmayan diğer 8 bölge ise, Faaliyet 1.1 için proje
seçim sürecinde bu bölgelerden gelen projelere değerlendirme sürecinde ek puan
verilerek önceliklendirilecektir. Bu bölgeler:


TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)



TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)



TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)



TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)



TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)



TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)



TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)



TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)

RYOP’un coğrafi odaklanma stratejisinin ikinci boyutu, BGUS’ta sınıflandırılan bölgelerin
gelir seviyelerine göre bazı faaliyetler için bölgelerin önceliklendirilmesidir.
Aşağıdaki tablo, bölgesel sınıflandırma açısından öncelikli faaliyetleri göstermektedir:

Bölgesel Sınıflandırma

1.1

1.2

2.1

2.2

Yüksek Gelir Düzeyi

*

*

*

Orta-Yüksek Gelir Düzeyi

*

*

*

Orta-Düşük Gelir Düzeyi

*

*

Düşük Gelir Düzeyi

*

*

Tablo 2: Bölgelerin Önceliklendirilmiş Faaliyetleri
Bu odaklanma yaklaşımı önceliklendirilen faaliyetlerin diğer bölgelerde uygulanmasını
engellemez (örn: Yüksek gelir seviyesine sahip NUTS II Bölgesi Faaliyet 1.1 için de proje
teklifi sunabilir.)
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4.3 Program Stratejisi
RYOP 3 eylemden oluşmaktadır:

Özel Sektörün
Geliştirilmesi

1

Bilim, Teknoloji, Yenilik

Eylemler
Arasındaki
Etkileşim

3
Ö

2

Kapasite Geliştirme

zel Sektörün Geliştirilmesi ile Bilim, Teknoloji ve Yenilik Eylemleri ilk olarak
“verimlilik” ve daha sonra “yenilik” üzerine odaklanılmasıyla birbirini
tamamlamakta ve bu sayede rekabetçiliğin en kritik iki bileşeni üzerine

ortaklaşa gidilmekte ve daha yüksek katma değerli ürün üretimi ve hizmet sunumu
yoluyla işletmelerin değer zincirinde daha üst seviyelere çıkmasına yardımcı
olunmaktadır. Diğer taraftan Kapasite Oluşturma Eylemi, işletmelerin yenilik
kapasitesini artırmayı ve rekabetçiliğini teşvik etmeyi amaçlayan ilgili müktesebatın
layığıyla uygulanmasına yönelik kurumsal kapasitenin artırılması ve program ve
proje uygulama süreçlerinin desteklenmesi yoluyla ilk 2 eylemi desteklemektedir.
Ayrıca, girişimciliğin desteklenmesi (özellikle hızlı büyüyen başlangıç şirketleri) ve
finansmana erişimin kolaylaştırılması (finansal araçlar) birinci ve ikinci eylemleri
kesen unsurlar olarak öne çıkmaktadır.
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Eylem 1: Özel Sektörün Geliştirilmesi (ÖSG)
Amaç
ÖSG Eylemi, imalat sanayinin dönüştürülmesi ve rekabetçiliğinin geliştirilmesine
yapılan özel bir vurgu ile ulusal ekonominin faktör verimliliğinin artırılmasını
amaçlamaktadır.

Özel Hedefler
ÖSG Eyleminin amacına ulaşmasına katkı sağlayacak olan özel hedefler:


Türkiye’de imalat değer zincirinin rekabetçiliğinin artırılması, ortak kullanım
yapıları/tesislerinin kurulması ve faaliyete geçirilmesi ile KOBİ’lerin değer
zincirine entegrasyonunun kolaylaştırılması ve güçlendirilmesi yoluyla imalat
sanayinin dönüşümü,



İmalat sanayi ile hizmetler sektörü arasındaki entegrasyonunun artırılması
ve ortak kullanım tesislerinin kurulup işlevselleştirilmesi ile bazı sektörlerde
etkin altyapı geliştirilmesi yoluyla hizmetler sektöründe (yaratıcı endüstriler
dâhil) yaratılan katma değerin artırılması,



Mevcut kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar gibi yapıların kapasitelerinin ve
yetkinliklerinin oluşturulması veya geliştirilmesine olanak sağlanması yoluyla
girişimciliğin artırılması,



Sermaye ortaklık modellerine ve uzmanlaşmış kredi programlarına erişimin
kolaylaştırılmasına dayanan finansal araçların kullanımının yaygınlaştırılması
yoluyla girişimcilerin (başlangıç şirketleri) ve KOBİ’lerin finansal kaynaklara
erişimlerinin artırılması,



KOBİ’lerin,

yeşil

ekonomiye

geçişi

sağlayacak

olan

iş

fırsatlarıyla

buluşmalarının desteklenmesidir.
Bu Eylem altındaki faaliyetler, uluslararası finansman kuruluşlarıyla yapılanlar da dâhil
olmak üzere çağrılar, hibeler ve / veya tedarik sözleşmeleri yoluyla uygulanacaktır.
“İmalat sanayi”, “hizmetler ve yaratıcı endüstriler”i ilgilendiren faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi, finansal araçların yanı sıra inşaat işleri (müşavirlik dâhil), mal alımı
ve/veya teknik yardımı da içeren operasyonlarla olacaktır.
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SOP düzeyinde coğrafi ve stratejik seçim kriterleri uygulanacaktır. Eylem düzeyinde
operasyonların belirlenmesi sırasında kullanılacak olan seçim kriterleri aşağıda
listelenmiştir (Spesifik faaliyetler altında desteklenecek operasyonların belirlenmesinde
kullanılacak seçim kriterleri, her bir eylemin ilgili alt bölümü altında aşağıda listelenmiştir:


Oluşturulacak ortak kullanım tesisleri ve yapılarının içerisindeki/üzerindeki
fiziksel altyapının olgunluğu3.



Aşağıda listelenen KP10 ÖDP’lerinden birisi ile olan ilgisi ve bu programa katkısı
önemli bir değer olarak kabul edilecektir:





ÖDP 01 Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı,



ÖDP 02 İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı,



ÖDP 13 Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretimi Programı,



ÖDP 14 Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı (sanayi bileşeni),



ÖDP 17 Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı,



ÖDP 18 Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı.

Yüksek düzeyde kurumsal sahiplenme olduğunun, finansal kaynakların tahsis
edildiğinin, gerekli tecrübe/yeteneğe sahip yeterli sayıda atanan personel
olduğunun ortaya konulması ve kanıt odaklı pazar araştırması (özellikle yatırım
ve operasyonel maliyetler ve gelirler – sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla)
yoluyla mali ve kurumsal sürdürülebilirlik planlarının sağlamlığının potansiyel
proje faydalanıcıları (ERA) tarafından ispatlanması.

“Finansmana erişim”i kolaylaştırmaya yönelik operasyonlar her bir faaliyet kapsamında
ve/veya birbirini kesen bir şekilde uygulanabilir. “Finansmana erişim”i kolaylaştırmaya
yönelik operasyonlar için eylem düzeyinde seçim kriterleri şunları içerecektir:


Harekete geçirilecek fon eşleşimi için önerilen miktar (kaldıraç oranı)



Finansal araçlardan yararlanacak olan başlangıç şirketi sayısı ve istihdam
potansiyeli
Finansal araçlardan yararlanacak olan KOBİ sayısı ve istihdam potansiyeli
KOBİ’lerin erişeceği finansal kaynakların tahmini miktarı (özel kredi




programları için)
3
RYOP, önerilecek ve/veya finanse edilecek operasyonların arkasındaki ana motivasyonun veya ana güdünün fiziksel
altyapının geliştirilmesi olduğu bir SOP değildir. Bu genel yaklaşım ve ilkeye halel getirmeksizin, RYOP inşaat
işlerini (müşavirlik dâhil) içerebilecek operasyonların desteklenmesi ihtimalini de dışarıda tutmaz. Bununla birlikte,
oluşturulacak RYOP destekli yapıların içerisindeki/üzerindeki fiziksel altyapının olgunluğu bir seçim kriteridir. Daha
spesifik olarak, bir operasyonun inşaat işleri (müşavirlik dahil) bütçesi arttıkça, fiziksel altyapının daha az gelişmiş
olduğu düşünülecektir. BROP’tan (IPA I) RYOP’a (IPA 2) aktarılacak projeler bu kriterden müstesnadır. Operasyonların
inşaat işleri bileşenleri tasarım ve geliştirme için önemli oranda zaman ve kaynak kaybına neden olmaktadır. Uygulama
maliyetleri, sadece ulusal kaynaklar tarafından fonlanan inşaat projelerine kıyaslandığında önemli ölçüde yüksektir.

22

Hedef ve Göstergeler
Aşağıdaki tablo, eylemin hedeflerindeki ilerlemeleri ölçmek için izlenecek göstergeleri
listelemektedir.

ÖSG Eyleminin Sonuç
Göstergeleri

Mevcut
Değer

2017

2020

Hedef
Değer
(2026)

S.1

Girdi maliyetlerini (enerji
dâhil) azaltan KOBİ sayısı

---

100

750

1.250

S.2

Satışlarını ve/veya
ihracatını artıran KOBİ
sayısı

---

25

225

375

S.3

Kurulan/desteklenen
sermaye finansmanı ve
borç mekanizmasından
yararlanan başlangıç
şirketi ve KOBİ sayısı

---

100

750

1.250

S.4

Kurulan yeni işletme
sayısı

---

10

75

125

S.5

Desteklenen kuruluş/
işletmelerde yaratılan
istihdam sayısı

---

35

225

375

S.6

Desteklenen turistik
merkezlere (destinasyon)
gelen turist sayısı

50.000

750.000

S.7

Desteklenen turizm
merkezlerinde
(destinasyon) turist
başına gelir artışı

---

%5

%20

%30

S.8

Yeşil yatırım yapan/
çözüm sunan KOBİ sayısı

---

5

10

20

33.500.000
(2013)

1.250.000
(ek)

Not: Resmi istatistiki veriler kullanılarak hesaplanamayan ve tahmin edilemeyen hedefler ile ilgili
olarak proje faydalanıcılarının (ERA) tekliflerinde güvenilir bir mevcut değer göstermeleri ve ayrıca
güvenilir kanıtlar temelinde ilerlemeleri takip etmeleri ve raporlamaları gerekecektir.
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Faaliyet 1.1: İmalat Sanayii
Bu Faaliyet, imalat sektörünü (NACE Rev.2, Bölüm C) hedeflemekte
olup, ayrıca imalat sektörünün rekabetçiliğine katkı sağlayan ilgili
hizmetler sektörlerini de (örn. yenilenebilir enerji üretimi, bilgisayar
odaklı hizmetler, mühendislik hizmetleri, tasarım hizmetleri, lojistik
vb.) kapsamaktadır.

Tanım ve Uygun Müdahaleler
Bu Faaliyet, hizmet, mal alımı ve inşaat sözleşmeleri yoluyla yürütülecektir. Bu
Faaliyet kapsamında, ulusal kamu kurumlarına ve uluslararası kuruluşlara da
hibeler verilebilecektir. Ayrıca bu Faaliyete ayrılan tahsisatın belli bir miktarı,
sektör hedefleriyle uyumlu olarak kamu kurumlarının destek programları için de
kullanılabilir.
Bu Faaliyet kapsamında desteklenecek operasyonlar, KOBİ’lerin, “ticarete konu”
sektörleri kapsayan imalat değer zincirine entegrasyonunu güçlendirmeye yönelik
olacaktır. KOBİ’lerin değer zincirine entegrasyonu, a) KOBİ’ler tarafından değer
zincirinin yapısının ve dinamiklerinin anlaşılması ve farkındalıklarının artırılmasına
b) KOBİ’lerin değer zinciri içinde kendi rekabetçi güçlerini belirlemeleri ve bu
rekabetçi güçlere göre hareket etmeleri için yardımcı olunmasına c) üretkenliklerinin
artırılmasına d) değer zincirine katılım için gerekli ürün kalite standartlarıyla
uyumlarının artırılmasına ve e) KOBİ’lerin değer zinciri dâhilinde daha büyük ve
daha karmaşık görevler alabilmelerine yardımcı olunmasına yönelik operasyonlar
ile sağlanacaktır. Bunlar, diğer operasyonlar yanında, ortak kullanım tesislerinin 4 ve
platformların kurulması ve işletilmesiyle elde edilecektir. Bu müdahaleler, bir küme
geliştirme teşebbüsleri yaklaşımından faydalanabilir ve/veya bir küme geliştirme
yaklaşımına dayanabilir ve/veya küme girişimleri şeklinde şekillendirilebilir.
Bu Faaliyet altında desteklenen operasyonlar girişim sermaye yatırımlarını
kolaylaştıracak ve ayrıca teknik yardım ve mal alımı ihalelerini içerecektir.
‘4’
Ortak kullanım’’ kavramı; KOBİ’lerin kullanımına açık olan tesislere, platformlara (online da dahil olmak üzere),
makine, ekipman ve hizmetlere karşılık gelmektedir.
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Uygun müdahale alanları:


KOBİ’lerin bilgi yoğun hizmetlere (markalaşma da dâhil) ulaşmaları için
tasarlanmış ortak kullanım tesislerinin kurulması ve faaliyete geçirilmesi,



Girdi maliyetlerinin azaltılması (enerji maliyetlerini de içeren fakat bununla
sınırlı olmayan) veya imalat süreçlerinde kullanılan girdi bedeline karşılık
gelen değerin artırılması5 için ortak kullanım tesislerinin kurulması ve faaliyete
geçirilmesi,



Lojistik rekabetçiliğin artırılması için ortak kullanım tesislerinin ve altyapının
kurulması ve faaliyete geçirilmesi,



İhtiyaç analizlerinin ve diğer analitik çalışmaların (değer zinciri, küme
haritalandırma gibi) yapılması,



Endüstriyel ekolojideki gelişme alanlarını belirlemeye yönelik ihtiyaç analizleri
ve diğer analitik çalışmaların yapılması,



Kümelerin ve küme destek yapılarının kurulması ve işlevselleştirilmesi,



(Gerektiğinde) sermaye finans mekanizmalarının kurulması ve/veya bunlara
sermaye katkısı sağlanması,



Hızlandırıcılara, kurulmalarını ve işlevselleştirilmelerini de içerecek ancak
bununla sınırlı olmayacak şekilde destek sağlanması,



Gerektiğinde, tanıtım araçları ve farkındalık artırma kampanyaları yoluyla
finansman mekanizmalarının tanıtımının yapılması,



Uygun olan durumlarda, faydalanıcılar ile, tanıtım ve ağ oluşturma faaliyetleri
için danışmanlık hizmeti verilmesi,



Uygun olan durumlarda, sermaye yatırım fuarları, girişimcilik kampları ve
tanıtım turları organize edilmesi,



Girişim sermayesi fonlarının kurulması için destek (teknik yardım) verilmesi.

Destek için uygun olan operasyon türleri, teknik yardım, mal alımı, inşaat işleri
(müşavirlik dahil) ve finansal araçların kullanımını kapsar.
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‘5’
KOBİ’ler tarafından imalat süreçlerinde kullanılan girdiye karşılık gelen değerin artırılması yönündeki girişimler
şunları kapsayabilir a) daha düşük girdi maliyetleri b) girdilerin kalitelerinin artırılması c) rekabetçi avantaj kaynağı
olarak daha uygun tedarik süresi sağlanması ve d) yenilenebilir enerji kullanımı vb. Bununla birlikte girişimler bunlarla
sınırlı değildir.

Seçim Kriterleri
Eylem düzeyinde seçim kriterlerinin yanı sıra OP düzeyinde stratejik ve coğrafik seçim
kriterleri uygulanacaktır.
Faaliyet düzeyinde seçim kriterleri şunları içerecektir:


Önerilen operasyon kapsamında oluşacak kapasitelerden doğrudan ya da
dolaylı olarak faydalanabilecek olan KOBİ’lerin tahmini sayısı,



Endüstriyel ekoloji gelişimine ve sürdürülebilir üretime katkı sağlamak,



Kadınların ve gençlerin imalat değer zincirlerine katılmaları ve bunlardan
faydalanmalarına olanak sağlayan ortamın yaratılmasına katkıda bulunmak,



İmalat sektörünün rekabetçiliğine katkıda bulunan hizmetler sektörlerinin
gelişmesi/rekabetçiliğine katkı sağlamak.

Nihai Faydalanıcılarai Faydalanıcılar
Faaliyet 1.1’in nihai faydalanıcıları kamu kurumları (kalkınma ajansları dahil), üniversiteler
ile TOBB, TİM, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, OSB ve TGB yönetimleri vb. gibi yarı
kamusal ve kar amacı gütmeyen iş dünyasını temsil eden kuruluşlardır. Finansal araçlar söz
konusu olduğunda ise nihai faydalanıcılar, uluslararası finansal kuruluşları, üniversiteleri,
kar amacı gütmeyen iş dünyası temsilcisi kuruluşlarını ve kamu kurumlarını içermektedir.

İzleme Göstergeleri
İzleme göstergeleri hedeflerle birlikte aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:
FAALİYET 1.1
ÇIKTI GÖSTERGELERİ
Kurulan/desteklenen ortak kullanım
tesisi sayısı

-

3

10

15

Kurulan/desteklenen ortak kullanım
tesislerinden yararlanan KOBİ sayısı

-

100

1.000

1.500

Danışmanlık, eğitim, rehberlik, danışmanlık
vb. destekleri alan KOBİ, başlangıç şirketi ve
girişimci sayısı

-

250

1.500

2.500

Kurulan/desteklenen küme sayısı

-

1

6

10

-

1

2

3

2016

2017

2020

2026

Kurulan/desteklenen sermaye
finansmanı ve kredi mekanizması sayısı

Mevcut Değer

Hedef Değer
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Faaliyet 1.2: Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler
Bu Faaliyet hizmetler sektörünü (özellikle turizm sektörü, fakat
bununla sınırlı olmaksızın) ve yaratıcı endüstrileri hedeflemektedir.

Amaç
Bu Faaliyetin amacı genel olarak hizmetler sektörünün, özel olaraksa yaratıcı endüstriler
ve turizm sektörünün rekabetçiliğini artırmaktır.

Özel Hedefler
Faaliyetin özel hedefleri:


‘’Ticarete konu olan” sektörlerin rekabetçiliğini arttırmak amacıyla daha yüksek
katma değerli hizmet sektörünün dönüşümüne olanak sağlanması,



Sürdürülebilir
turizmin teşvik edilmesinin yanı sıra destinasyon (varış
yeri) yönetimi için ulusal/bölgesel kapasitenin güçlendirilmesi yoluyla
turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinin artırılması ve turizm sektörünün
rekabetçiliğinin artırılması,



Yaratıcı endüstrilerin turizm sektörü ve imalat sanayi ile bağlantısının
güçlendirilmesi yoluyla yaratıcı endüstrilerin ulusal ekonomiye katkısının ve
rekabetçiliğinin artırılmasıdır.

Tanım ve Uygun Müdahaleler
Bu Faaliyet, hizmet, mal alımı ve inşaat sözleşmeleri yoluyla uygulanacaktır. Bu
Faaliyet kapsamında, ulusal kamu kurumlarına ve uluslararası örgütlere hibeler
verilebilecektir. Ayrıca, bu Faaliyete sağlanan tahsisatın sınırlı bir kısmı, sektörün
hedefleriyle aynı çizgide olan kamusal kurumların programlarına destek için de
kullanılabilir.
Uygun müdahaleler şunlardır:
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İhtiyaç analizleri, anketler ve diğer analitik çalışmalar,



Turistik mekanların fiziksel altyapısının ve turizm tesislerinin geliştirilmesinin
desteklenmesi (BROP’tan RYOP’a aktarılan operasyonlar istisna olmak üzere,
altyapının gelişmişliği hakkında eylem seviyesinde seçim kriterine uygun
olarak ve destinasyon (varış yeri) yönetim yaklaşımı izlendiği müddetçe),



Yaratıcı endüstri laboratuvarlarının (kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar vb.)
kurulması ve işletilmesine yönelik olarak yaratıcı girişimcilere/firmalara destek
sağlanması,



Tanıtım faaliyetleri, tasarım yarışmaları,



Turizmin gelişimine yönelik bölgesel markalaşma, tanıtım, pazarlama faaliyetleri
ile sürdürülebilir destinasyon (varış yeri) yönetimi stratejileri/eylem planlarının
tasarlanması ve uygulanması ile hizmet kalitesinin geliştirilmesi noktasında
kapasite gelişiminin desteklenmesi.

Seçim Kriterleri
Faaliyet düzeyinde seçim kriterlerinin yanı sıra, OP düzeyinde stratejik ve coğrafi seçim
kriterleri uygulanacaktır. Faaliyet düzeyinde seçim kriterleri şunları içerecektir:


Operasyonun hem turizm sektörünü hem de yaratıcı endüstrileri birlikte ele alma
potansiyeli,



Operasyon bütüncül destinasyon (varış yeri) yönetim yaklaşımını benimsediği
ölçüde, turizmi geliştirme projelerinin, sürdürülebilir turizmi teşviki ile yüksek
gelirli turistleri çekebilme potansiyeline sahip olması,



Turizm altyapısını geliştirme müdahaleleri için, söz konusu müdahalelerin IPA
finansmanı için hazır olma durumu6,



Yüksek nitelikli işlerin yaratılmasıyla yayılma etkileri,



Desteklenecek olan yaratıcı KOBİ ve başlangıç şirketi sayısı,



Ülke genelinde tekrarlanabilme ve ulusal düzeyde ölçeklenebilme potansiyeli,



İmalat sanayi ve/veya hizmet sektörünün rekabetçiliğine katkısı.

Nihai Faydalanıcılar
Faaliyet 1.2’nin nihai faydalanıcıları kamu kurumları (kalkınma ajansları dâhil),
üniversiteler (hızlandırıcılar), kuluçka merkezleri ile TOBB, TİM, ihracatçı birlikleri genel
sekreterlikleri, OSB ve TGB yönetimleri vb. gibi yarı kamusal ve kar amacı gütmeyen iş
dünyasını temsil eden kuruluşlardır.
BROP altında turizm geliştirme operasyonlarının uygulanmasından çıkarılan dersler temelinde, RYOP, turizm altyapı
gelişimine yönelik operasyon tekliflerinin hazır olma durumlarına ziyadesiyle önem verecektir. Hazır olma durumu
kriteri, özellikle doğal ve tarihi olarak korunan alanları hedefleyen operasyonlarda, uygun ölçeklerde güncel, onaylanmış
ve resmileştirilmiş planların varlığını, yetkili organlardan alınan izinlerin varlığını içerir. Bununla birlikte kriter sadece
bunları kapsamaz.

‘6’
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İzleme Göstergeleri
İzleme göstergeleri, aşağıdaki tabloda hedefleriyle birlikte sunulmaktadır:
FAALİYET 1.2
ÇIKTI GÖSTERGELERİ
Gelişmiş altyapısı ile turistik merkez sayısı

Desteklenen yaratıcı endüstri ürünleri sayısı

-

1

2

2

-

2

7

10

2016

2017

2020

2026

Mevcut Değer

Hedef Değer

Eylem 2: Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY)
Amaç
Eylem 2’nin (BTY Eylemi) amacı, kamu ve özel sektör ortaklığının artırılması (üniversitesanayi işbirliği de dâhil olmak fakat bununla sınırlı olmamak üzere) ve KOBİ’lerin yenilik
yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla, sanayinin bilim, teknoloji ve yenilikle
bağlantısını destekleyerek ulusal yenilik ekosisteminin işlevselliğinin geliştirilmesidir.

Özel Hedefler
Eyleminin özel hedefleri:
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Türkiye’de kamu ve özel sektöre ait var olan araştırma altyapısı ile üniversitesanayi işbirliği sayısının artırılması ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi,



Sosyal yenilik konusunda farkındalığın artırılması ve sosyal yeniliği destekleyici
beceri ve kabiliyetlerin güçlendirilmesi,



Yenilikçi fikirler ile sermaye yatırımcıları arasındaki finansal açığın kapatılarak,
yenilikçi ürünlerin daha hızlı ticarileştirilmeleri,



Yenilikçi başlangıç şirketlerine ve KOBİ’lere kuluçka hizmeti veren yapıların/
tesislerin işlevselliğinin artırılması,



Sermaye finansmanı mekanizmalarının genişletilmesi ile başlangıç şirketleri ve
KOBİ’lerin bu tür araçlara erişiminin artırılması,



Yenilikçi yeşil ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin geliştirilmesinin ve piyasada
tutunmasının desteklenmesi.

Uygulama
SOP düzeyinde coğrafi ve stratejik seçim kriterleri uygulanacaktır. Bu Eylem altında
desteklenecek operasyonların belirlenmesi sürecinde, aşağıda sıralanan eylem
düzeyinde seçim kriterleri kullanılacaktır (Her bir faaliyet altında desteklenecek
operasyonların belirlenmesinde kullanılacak olan seçim kriterleri, faaliyetlerin ilgili alt
bölümlerinde sıralanmıştır):


Oluşturulacak ortak kullanım tesisleri ve yapılarının içerisindeki/üzerindeki
fiziksel alt yapının olgunluğu.



KP10’da belirtilen öncelikli dönüşüm programlarından biriyle ilgili olması ve
potansiyel katkı sağlaması güçlü bir değer olarak kabul edilecektir. Bu programlar
aşağıda belirtilmektedir:



ÖDP 11- Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı



ÖDP 20- Nitelikli İnsan Gücü için Çekim Merkezi Programı



ÖDP 21- Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı



ÖDP 24- Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı
(sosyal yenilik perspektifini de içerir).



Yüksek düzeyde kurumsal sahiplenme olduğunun, finansal kaynakların tahsis
edildiğinin, gerekli tecrübe/yeteneğe sahip yeterli sayıda atanan personel
olduğunun ortaya konulması ve kanıt odaklı pazar araştırması (özellikle yatırım
ve operasyonel maliyetler ve gelirler – sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla)
yoluyla mali ve kurumsal sürdürülebilirlik planlarının sağlamlığının potansiyel
proje faydalanıcıları (ERA) tarafından ispatlanması.

“Finansmana Erişim”i kolaylaştırmaya yönelik operasyonlar her bir faaliyet kapsamında
ve/veya birbirini kesen bir şekilde uygulanabilir. “Finansmana Erişim”i kolaylaştırmaya
yönelik operasyonlar için eylem düzeyinde seçim kriterleri şunları içerecektir:


Harekete geçirilecek fon eşleşimi için önerilen miktar (kaldıraç oranı),



Finansal araçlardan yararlanacak olan başlangıç şirketi sayısı ve istihdam
olanakları sayısı,



Finansal araçlardan yararlanacak olan KOBİ ve istihdam olanakları sayısı,



KOBİ’lerin erişeceği finansal kaynakların tahmini miktarı (özel kredi programları için).
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Hedef ve Göstergeler
Aşağıdaki tabloda, BTY Eylemi için sonuç düzeyinde gösterge ve hedefler yer almaktadır:

BTY Eylemi için Sonuç
Göstergeleri

2017

2020

Hedef
Değer
(2026)

S.1

Alınan ulusal patent
sayısı

---

2

20

30*

S.2

Uluslararası ve
bölgesel onaylanmış
patent sayısı (Patent
İşbirliği Anlaşması
[PCT] ve Avrupa
Patent Sözleşmesi
[EPC])

---

1

4

7**

S.3

Eko-Yenilikçi ürünler
dâhil olmak üzere,
başarılı bir şekilde
ticarileştirilen ürün
sayısı

---

2

7

12

S.4

Kurulan yenilikçi
işletme sayısı

---

5

35

50

S.5

Desteklenen kuruluş/
işletmede yaratılan
araştırma işi sayısı

---

15

105

150

S.6

Sermaye finansmanı
araçlarından
faydalanan yenilikçi
girişimci/KOBİ sayısı

---

10

25

35

* Başvuru sayılarının % 50’si
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Mevcut
Değer

** Başvuru sayılarının % 20’si

Faaliyet 2.1 Araştırma ve Geliştirme
Bu Faaliyet, ticarileşme potansiyeli olan yeni ve yenilikçi ürünlerin
geliştirilmesine

yoğunlaşarak

yenilik

sürecinin

ilk

aşamalarını

destekleyecektir.

Özel Hedefler
Faaliyet 2.1’in özel hedefleri:


Mevcut veya geliştirilmekte olan kamuya veya özele ait araştırma altyapılarının
işlevselliğini artırmak,



Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek,



Sosyal yeniliğe ilişkin farkındalığı artırmak, sosyal yeniliği destekleyici beceri ve
kabiliyetleri güçlendirmektir.

Tanım ve Uygun Müdahaleler
Bu Faaliyet, hizmet, mal alımı ve inşaat sözleşmeleri yoluyla yürütülecektir. Bu
Faaliyet kapsamında, ulusal kamu kurumlarına ve uluslararası kuruluşlara da hibeler
verilebilecektir. Ayrıca bu Faaliyete ayrılan tahsisatın belirli bir miktarı, sektör
hedefleriyle uyumlu olarak kamu kurumlarının destek programları için de kullanılabilir.
Bu müdahaleler, bir küme geliştirme yaklaşımından faydalanabilir ve/veya bir küme
geliştirme yaklaşımına dayanabilir ve/veya küme girişimleri şeklinde şekillendirilebilir.
Uygun müdahaleler aşağıda sıralanmıştır:


Ticarileşme için güçlü potansiyel taşıyan uygulamalı Ar-Ge projelerini
yürütmek için hâlihazırdaki Ar-Ge merkezlerinin kapasitelerinin artırılmasının
desteklenmesi,



Üniversitelerde ve kamu kurumlarındaki Ar-Ge tesislerinin operasyonel hale
gelmesinin desteklenmesi7,



Toplumsal fayda ortaya çıkaran yenilikçi ürünler dâhil, ürün prototipleri üretme
yönündeki Ar-Ge faaliyetleri,



Prototipi üretilmiş ürünlerin test ve sertifika hizmetleri,



Üniversite ve sanayinin ortak araştırma çabalarını teşvik eden projelerin
desteklenmesi,

Kamu kurumu ve üniversitelerde Ar-Ge tesislerinin kurulmasına destek yalnızca IPA I Döneminde geliştirilen ve
güçlü bir sürdürülebilirlik planı (bu tesislerde çalışacak personelin sayısı ve deneyimi/becerileri, ayrılan mali kaynak,
ticarileştirme potansiyeli vb. konular dâhil) sunabilen projelere verilecektir.

‘7’
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Ticarileştirmenin çerçevesini belirleyebilecek, pazar araştırması, anketler ve
diğer analitik çalışmalar,



Avrupa’daki Ar-Ge kurumları ve merkezleri ile ortaklıklar,



Ar-Ge merkezlerinin yönetimleri, Ar-Ge personeli, araştırmacıları ve iş geliştirme
yöneticileri için eğitim ve diğer türlerde kapasite geliştirme faaliyetleri,



Girişimciler ve KOBİ’ler için eğitim ve diğer türlerde kapasite geliştirme
faaliyetleri,



İhtiyaç analizleri, araştırma ve diğer analitik çalışmalar; üniversite-sanayi
işbirliğini güçlendirecek (sadeleştirme dâhil) mevzuat iyileştirmeleri için
politika önerileri,



Bilhassa sosyal yeniliğe dair farkındalık artırma ve kapasite geliştirme
faaliyetleri,



Finansal araçlar.

Seçim Kriterleri
Bu Faaliyet altında, OP düzeyinde stratejik ve coğrafi seçim kriterleri ile eylem
düzeyinde seçim kriterleri uygulanacaktır. Faaliyet düzeyinde seçim kriterleri
aşağıdakileri içerecektir:


Patentlenebilir ve/veya lisanslanabilir ürün prototipi geliştirme olanağı,



Ticarileştirme olanağı,



Çevresel sürdürülebilir üretim ve tüketime katkı olanağı,



Türkiye’nin cari işlemler açığını azaltmaya katkı sağlama olanağı,



Yenilikçi ürün/hizmetlerden çıkması beklenen toplumsal faydanın ölçüsü ,



Sosyal açıdan yenilikçi hizmetlerin tekrarlanabilme ve ölçeklendirilebilme
kapsamı,



Kadın Ar-Ge mühendisi ve/veya araştırmacıların ürün geliştirmeye katılım
düzeyi,
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Ar-Ge süreçlerinin var olan Ar-Ge altyapısına yapacağı kaldıraç etkisinin düzeyi.

Nihai Faydalanıcılar
Bu Faaliyetin nihai faydalanıcıları: KOBİ’ler (hibe ve yarışma modeli uygulandığında)
ve/veya KOBİ’lerin kamu veya özel sektördeki araştırma ortakları8 olan üniversiteler,
teknoloji transfer ofisleri, TGB’ler, teknoloji merkezleri, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar
vb. yapılardır.

İzleme Göstergeleri
İzleme göstergeleri, aşağıdaki tabloda hedefleriyle birlikte sunulmaktadır:

FAALİYET 2.1
ÇIKTI GÖSTERGELERİ
Yeni ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi için
başlatılan araştırma ortaklığı sayısı

-

2

6

Geliştirilen ve prototipi üretilen yeni ve
yenilikçi ürün sayısı

-

5

45

Ulusal patent başvurusu sayısı

-

5

45

Türkiye’den yapılan bölgesel ve uluslararası patent
başvurusu sayısı (Patent İşbirliği Anlaşması [PCT]
ve Avrupa Patent Sözleşmesi [EPC])

-

3

8

-

5

30

2016

2017

2020

Ar-Ge projelerinde çalışan kadın araştırmacı
(mühendis, teknisyen vb.) sayısı

Mevcut Değer

10

araştırma ortaklığı

60

prototipi üretilen
ürün

60

patent başvurusu

12

patent başvurusu
en az

45

kadın araştırmacı

2026

Hedef Değer

Özel sektör araştırma ortakları, Türkiye’deki büyük ölçekli işletmeler ve kuruluşlar da dâhil olmak üzere özel sektör
işletmelerinin sahibi olduğu ve/veya onlar tarafından işletilen araştırma tesislerini kapsar. Özel araştırma ortaklığı yapmayı
uygun olarak değerlendirmenin iki yönlü bir amacı vardır a) dolaylı olarak “iç girişimcilik” ve başlangıç şirketlerinin artmasına
yardımcı olabilecek KOBİ’ler ve büyük ölçekli işletmeler arasındaki araştırma ortaklıklarının artması b) kamusal olmayan
araştırma altyapısının artırılması.

‘8’
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Faaliyet 2.2: Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme
Bu Faaliyet yenilik sürecinin pazara yakın aşamaları üzerine yoğunlaşmakta
olup, başlıca ticarileştirme faaliyetlerinin desteklenmesine yöneliktir.

Özel Hedefler
Faaliyet 2.2.’nin özel hedefleri:


Ülkedeki yenilikçi başlangıç firmalarının/girişimcilerin kurulmasının/oluşmasının
ve faaliyete geçmesinin desteklenmesi,



Yenilikçi ürünlerin ticarileştirilmesinin hızlandırılması,



Yenilikçi fikirler ile sermaye yatırımcıları arasındaki finansman açığının
kapatılmasıdır.

Tanım ve Uygun Müdahaleler
Bu Faaliyet, hizmet, mal alımı ve inşaat sözleşmeleri yoluyla yürütülecektir. Bu Faaliyet
kapsamında, kişilere, ulusal kamu kurumlarına ve uluslararası kuruluşlara da hibeler
verilebilecektir. Ayrıca, bu Faaliyete ayrılan tahsisatın belli bir miktarı, sektör hedefleriyle
uyumlu olarak kamu kurumlarının destek programları için de kullanılabilir.
Uygun müdahaleler aşağıda sıralanmıştır:
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Girişimcilerin ve KOBİ’lerin yenilikçi ürünlerinin ticarileştirmesine yardımcı
olabilecek teknoloji transfer ofisleri ile TGB’ler, hızlandırıcılar, kuluçka merkezleri,
Ar-Ge merkezleri gibi diğer yapıların etkinliklerinin artırılmasının desteklenmesi,



Yenilikçi genç girişimciler, sosyal yenilikçiler ve/veya başlangıç firmaları için
ulusal ve/veya uluslararası alanda düzenlenen saygın yarışma, eğitim kampı ve
etkinliklerin organizasyonu ve finansmanı,



Girişimcilerin ve KOBİ’lerin yenilikçi ürünlerinin ticarileştirmesine yardımcı
olabilecek teknoloji transfer ofisleri ile TGB’ler, hızlandırıcılar, kuluçka merkezleri,
Ar-Ge merkezleri gibi diğer yapıların kurulması ve faaliyete geçmesinin
desteklenmesi,



Teknoloji transfer ofisleri ile TGB’lerin kuluçka stratejisi ve/veya planlarının
geliştirilmesi ve uygulanmasının desteklenmesi,



TGB’lerin uluslararası ağ oluşturma faaliyetlerinin desteklenmesi,



TGB’lerin imar planlarının/mimari tasarımlarının hazırlanmasının desteklenmesi,



Ticarileştirilecek yenilikçi ürünler için test ve sertifika hizmetleri,



Ticarileştirmenin çerçevesini belirleyebilecek, pazar araştırması, anketler,
kullanılabilirlik testleri ve diğer analitik çalışmalar,



Girişimcilerin ve KOBİ’lerin ürünlerinin ticarileştirmesine yardımcı olabilecek
teknoloji transfer ofisleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri, hızlandırıcılar, kuluçka
merkezleri, Ar-Ge merkezleri gibi diğer yapıların, yönetimleri, Ar-Ge personeli,
araştırmacıları ve iş geliştirme yöneticileri için eğitim ve diğer türde kapasite
geliştirme faaliyetleri,



Girişimciler ve KOBİ’lerin eğitim ve diğer türde kapasite geliştirme faaliyetleri,



İhtiyaç analizleri, araştırma ve diğer analitik çalışmalar, ticarileştirme alanında
üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirebilecek hukuki düzenlemeler (sadeleştirme
dahil) için politika teklifleri geliştirilmesi,



Yatırım promosyon etkinlikleri, sermaye yatırım fuarları, “eşleştirme” faaliyetleri,
mentörlük etkinlikleri, buluşturma faaliyetlerinin organizasyonu ve/veya bu
etkinliklere katılım,



Finansal araçlar.

Seçim Kriterleri
Bu Faaliyet altında, OP düzeyinde stratejik ve coğrafi seçim kriterleri ile eylem düzeyinde
seçim kriterleri uygulanacaktır. Faaliyet düzeyinde seçim kriterleri şunlardır:


Ticarileştirilecek ürünler için patentin mevcudiyeti (ulusal, bölgesel ve
uluslararası),



Ticarileşme olanakları,



Çevresel sürdürülebilir üretim ve tüketime katkı olanakları,



Türkiye’nin cari işlem açığını azaltmaya yapacağı katkının kapsamı,



Kadın Ar-Ge mühendisi ve/veya araştırmacıların ürün geliştirmeye katılım düzeyi,



Yaratılan iş olanakları,



Ulusal/uluslararası alandan çekilen ilginin kapsamı (Yarışmalar, eğitim kampları,
etkinlikler için),



İşbirliği içinde imalat yapabilme fırsatları kapsamı.
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Nihai Faydalanıcılar
Faaliyet 2.2’nin nihai faydalanıcıları: KOBİ’ler, genç girişimciler, yenilikçiler/
mucitler (sosyal yenilikçiler dahil) ve başlangıç şirketleri (hibe ve yarışma modeli
uygulandığında) ve/veya bunların kamu veya özel sektördeki araştırma ortakları
olan teknoloji transfer ofisleri, TGB’ler, teknoloji merkezleri, kuluçka merkezleri,
hızlandırıcılar vb. yapılardır.

İzleme Göstergeleri
İzleme göstergeleri aşağıdaki tabloda hedefleriyle birlikte sunulmaktadır:

FAALİYET 2.2
ÇIKTI GÖSTERGELERİ

Kurulan/desteklenen teknoloji transfer
ofisleri ve diğer yapıların (TGB’ler,
hızlandırıcılar, kuluçka merkezleri, Ar-Ge
merkezleri vb.) sayısı

Kurulan/desteklenen teknoloji transfer
ofislerinden ve diğer yapılardan (TGB’ler,
hızlandırıcılar, kuluçka merkezleri, Ar-Ge
merkezleri vb.) yararlanan KOBİ ve başlangıç
şirketi sayısı

-

5

30

45

-

1
50

6
350

10
600

2016

2017

2020

2026

Mevcut Değer

Hedef Değer

Eylem 3: Kapasite Oluşturma (KO)
Amaç
Eylemin temel olarak iki amacı bulunmaktadır. Birincisi, RYOP’un program amaçlarına
ve IPA II dönemi mevzuatına uygun olarak başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için
destek sağlanması, ikincisi ise ilgili AB mevzuatının doğru bir şekilde uygulanabilmesi
ve sektör yaklaşımına tam geçişin sağlanabilmesi için kurumsal kapasitenin
artırılmasıdır.

37

Özel Hedefler
Eylemin özel hedefleri:


RYOP’un ve Program kapsamındaki projelerin yönetilmesi ve uygulanabilmesi
amacıyla Program Otoritesi ile proje faydalanıcılarının (ERA) kapasitelerinin
artırılması,



Hem mevcut, hem de gelecek programlama dönemi için olgun bir proje
havuzu oluşturulması,



RYOP’un tanıtımının yapılması,



Ufuk 2020 Programı ile sinerji içerisinde “İşletme ve Sanayi Politikası” ile “Bilim
ve Araştırma” fasıllarındaki AB mevzuatının doğru bir şekilde uygulanabilmesi
için kurumsal kapasitenin artırılması,



Özel sektöre ilişkin düzenleyici mevzuatın (özellikle küçük işletmeler) idari
yükünü azaltacak olan müdahaleler yoluyla iş ortamının iyileştirilmesinin
sağlanması ve idari prosedürlerin etkinliğinin artırılması,



RYOP’un ulusal otoriteler tarafından daha fazla sahiplenilmesinin sağlanması
ve sektör yaklaşımı uygulaması desteklenerek Programın etkisinin artırılması,



KOBİ’lere destek veren kurum/kuruluşların kapasitelerinin artırılması,



KOBİ’lerin Birlik Programlarına katılımının desteklenmesi.

Tanım
Eylem, iki faaliyet ve üç tip müdahaleden oluşmaktadır: a) eğitim, danışmanlık ve
uzmanlık hizmetlerinin sağlanması ile RYOP’un yönetimi, uygulanması, izlenmesi,
kontrolü, değerlendirilmesi ve tanıtımının yapılması için gerekli sistemlerin
geliştirilmesi b) yeterli düzeyde proje portföyünün oluşturulması c) KOBİ destek
programları uygulayan ulusal kurumlara destek sağlanması ve KOBİ’lerin,
girişimcilerin ve akademisyenlerin Birlik Programlarına katılımının artırılmasını
da içeren AB müktesebatının ve sektör yaklaşımının tamamen uygulanabilmesi
amacıyla kapasite oluşturma faaliyetleri.
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Faaliyet 3.1: Sistem Yöneticileri ve RYOP’un Tanıtımı için Teknik Yardım

Faaliyet 3.2: AB Müktesebatı ve Sektör Yaklaşımı ile ilgili Kurumsal Kapasite
Oluşturma Faaliyetleri

Faaliyet 3.1: Sistem Yöneticileri ve
RYOP’un Tanıtımı İçin Teknik Yardım

Özel Hedefler
Bu Faaliyetin özel amacı, RYOP’un uygulama, izleme, kontrol ve değerlendirme
süreçlerini destekleyerek ve somut bir proje havuzu geliştirerek, Program
hedeflerinin başarılmasına katkı sağlamak ve Program kapsamındaki fonların doğru
bir biçimde ve tam olarak kullanımını sağlamaktır. Bu Faaliyet, Program kapsamında
sağlanan fon imkânları hususunda potansiyel faydalanıcıların farkındalığını artıracak
ve RYOP’un tanıtımını yapacaktır.

Tanım ve Uygun Müdahaleler
Bu Faaliyet çerçevesinde, RYOP’un yönetimi, uygulanması, izlenmesi, kontrolü
ve değerlendirmesi hususunda kapsayıcı bir destek, Program Otoritesi’nin
ve RYOP’un uygulanmasında yer alan diğer kurumların idari, teknik ve insan
kaynağı kapasitelerinin güçlendirilmesine odaklanacak ve Programın potansiyel
faydalanıcıları, RYOP’un sunduğu yardımın içeriği, seçim kriterleri ve uygunluk
kuralları hususunda bilgilendirileceklerdir.
Bu Faaliyet, hizmet satın alma (teknik yardım, çerçeve anlaşma ve inşaat işlerinin
müşavirlik hizmeti) ve mal alım sözleşmeleri, doğrudan temin, eşleştirme ve
harcamaların doğrudan finansmanı yoluyla gerçekleştirilebilir.
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Nihai Faydalanıcılar
Faaliyet 3.1’in nihai faydalanıcıları, Program Otoritesi, sektörel izleme komitesi, proje
seçim komiteleri, ihale değerlendirme komiteleri, BSTB, RYOP’un uygulamasında yer
alan diğer kurum veya kuruluşları, kalkınma ajansları, kamu kurumları, üniversiteler,
yerel ve bölgesel otoriteler, ticaret ve sanayi odaları, OSB’ler, KSS’ler, TGB’ler, teknoloji
geliştirme merkezleri vb., STK’lar, sektörel birlik ve dernekler, KOBİ’ler, medya ve genel
kamudur.

İzleme Göstergeleri
İzleme göstergeleri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

FAALİYET 3.1
ÇIKTI GÖSTERGELERİ
Desteklenen İzleme Komitesi Toplantısı sayısı

6

6

12

24

49

20

50

75

60

20

45

55

2

10

18

24

2013

2017

2020

KAYNAK:YBS

Program Otoritesi ve proje faydalanıcılarına
(ERA) yönelik düzenlenen eğitim sayısı
KAYNAK:YBS

Hazırlanan teknik şartname/iş tanımı sayısı
KAYNAK:YBS

Gerçekleştirilen tanıtım etkinliği sayısı
(seminer, konferans, toplantı, çalıştay vb.)
KAYNAK:YBS

Mevcut Değer

2026
Hedef Değer
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Faaliyet 3.2: AB Müktesebatı ve Sektör Yaklaşımı ile İlgili Kurumsal
Kapasite Oluşturma

Özel Hedefler
Bu Faaliyetin temel amaçları: a) Türkiye’deki iş ortamının iyileştirilmesine ve
sadeleştirilmesine katkıda bulunabilecek “İşletme ve Sanayi Politikası” ile “Bilim ve
Araştırma” fasıllarındaki müktesebatın doğru bir biçimde uygulanması amacıyla
kurumsal kapasitenin artırılması b) KOBİ’lerin, girişimcilerin ve akademisyenlerin Birlik
Programlarına katılımının artırılması c) KOBİ destek programları uygulayan ulusal
kurumların kapasite oluşturma eylemleri yürütmeleri d) sektör odaklı programlama
yaklaşımından sektör yaklaşımına tamamıyla geçişin desteklenmesidir.

Tanım ve Uygun Müdahaleler
Bu Faaliyet çerçevesinde, üç çeşit müdahale uygulanabilecektir: a) KOBİ destek
programları uygulayan ulusal kurumlara destek verilmesi ve işletmelerin üzerindeki
idari yükün azaltılması amacıyla düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi dâhil olmak
üzere AB müktesebatının uygulanması için kapasite oluşturma eylemleri b) KOBİ’lerin,
girişimcilerin, akademisyenlerin Birlik Programlarına katılımının artırılması c) sektör
yaklaşımının uygulanmasının desteklenmesi.
Bu Faaliyet, teknik yardım, mal alım ve çerçeve sözleşme ve eşleştirme ihalelerinin
yapılması yoluyla gerçekleştirilebilecektir.

Seçim Kriterleri
Kurumsal yapılanma müdahaleleri için stratejik ve coğrafi seçim kriterleri
uygulanmayacaktır.
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Nihai Faydalanıcılar
Faaliyet 3.2’in nihai faydalanıcıları, Program Otoritesi, BSTB, BSTB’nin bağlı ve ilgili
kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, üniversiteler, kalkınma ajansları, yerel ve bölgesel otoriteler, iş kuluçka merkezleri, TGB’ler, teknoloji geliştirme merkezleri, OSB’ler,
KSS’ler vb., STK’lar, sektörel birlikler ve dernekler, Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumları, KOBİ’lerdir.

İzleme Göstergeleri
İzleme göstergeleri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

FAALİYET 3.2
ÇIKTI GÖSTERGELERİ
Birlik Programları hakkında eğitim ve
danışmanlık desteği alan KOBİ sayısı

-

75

300

500

-

1

2

3

-

1

3

4

2016

2017

2020

2026

KAYNAK: YBS

Hazırlanan ve/veya tashih edilen sektörel
strateji ve eylem planı sayısı
KAYNAK: YBS

Kapasitesi güçlendirilen KOBİ’lere destek
veren kurum/kuruluş sayısı
KAYNAK: YBS

Mevcut Değer

Hedef Değer

42

05

2014 - 2016 YILLARI İÇİN
FİNANSAL TABLO
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62.991.176
20.997.059
53.447.059
17.815.686
35.631.373
15.270.588
9.925.882
5.344.706
152.705.882

62.991.176

20.997.059

53.447.059

17.815.686

35.631.373

15.270.588

9.925.882

5.344.706

152.705.882

Faaliyet 1.1

Faaliyet 1.2

Eylem 2

Faaliyet 2.1

Faaliyet 2.2

Eylem 3

Faaliyet 3.1

Faaliyet 3.2

Toplam 2014-2016

83.988.235

129.800.000

4.543.000

8.437.000

12.980.000

30.286.667

15.143.333

45.430.000

17.847.500

53.542.500

71.390.000

22.905.882

801.706

1.488.882

2.290.588

5.344.706

2.672.353

8.017.059

3.149.559

9.448.676

12.598.235

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ulusal Katkı
Toplam Uygun
Topluluk
Özel IPA eşfinansman Bilgi İçin
Maliyet
Katkısı (IPA)(€)
(IFI, TIP) (€)
(IPA) (€) (Gösterge)
oranı(%)

83.988.235

Toplam Maliyet

Eylem 1

2014-2016

06

UYGULAMA İLE
İLGİLİ DÜZENLEMELER

6.1 Program Yönetimi ve Kontrolü için Yapılar ve Yetkili
Merciler
6.1.1 Kurumlar ve Yetkili Merciler

K

atılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) Hakkında Konsey Tüzüğü ve Katılım
Öncesi Yardım Uygulama Kuralları ile uyumlu olarak 2015/15 sayılı Başbakanlık
genelgesi, IPA II (2014 – 2020) döneminde IPA yönetimi ile uygulama

görevlerinden sorumlu olan ana yapıları ve yetkili mercileri belirler.
Bu tüzüğün yönetim ve kontrol hükümleri altında, aşağıdaki kişiler/kurumlar tayin
edilmiş/kurulmuşlardır:


Ulusal IPA Koordinatörü



Ulusal Yetkilendirme Görevlisi



Ulusal Fon



Denetim Otoritesi



Program Otoriteleri: Her bir IPA politika alanı veya programı için, IPA tüzüğü
çerçevesindeki yardımın yönetimi ve uygulanması ile ilgilenecek bir program
otoritesi kurulmuştur. Bu bağlamda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, RYOP için
program otoritesi ve sözleşme makamı olarak tayin edilmiştir.

Öncelikli NUTS II Bölgelerinde yer alan kalkınma ajansları RYOP kapsamında belirli roller
üstlenecektir.
Prensipte, öncelikli NUTS II Bölgelerinde uygulanacak operasyon/projelerle ilgili olarak
ilgili kalkınma ajansı, olgun projeler geliştirilmesinde Program Otoritesine destek
olacaktır. Kalkınma ajansları, potansiyel nihai faydalanıcılar adına proje fikirlerini
program otoritesine sunarken doğrudan müzakere yönetimini izleyecektir. İlk adımda
kalkınma ajansları bölgesel paydaşlar arasından projeleri belirleyip önceliklendirecek
ve ikinci adımda ise öncelik verilen projeleri daha detaylı incelenmesi için Bakanlığa
sunacaklardır. Projeler, kalkınma ajanslarıyla istişare edilerek belirlendikten sonra
kalkınma ajansları projelerin tekâmülü için nihai faydalanıcılara destek sağlayacaktır.
Kalkınma ajansları, uygulama aşamasındaki izleme faaliyetlerinde program
otoritesine destek olacaktır.
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6.2 İzleme ile İlgili Düzenlemeler

R

YOP için belirlenen program otoritesi başkanı, IPA II Tüzüğü’nün uygulanması
için kurallar hakkında Komisyon Uygulama Tüzüğü’nün 19’uncu Maddesinde

belirtilenler uyarınca Programa ilişkin ilk finansman anlaşmasının imzalanmasını
müteakiben altı aydan fazla süre geçmeden Sektörel İzleme Komitesi oluşturacaktır.

6.3 Değerlendirme ile İlgili Düzenlemeler

P

rogram Otoritesi Başkanı, OP değerlendirmesinin yeterli düzeyde yapıldığını
temin etmekle mükelleftir. Değerlendirmeler, yönetim ve kontrol sisteminden

bağımsız olarak faaliyet gösteren dâhili veya harici uzmanlar veya kurumlarca
yapılacaktır.
BSTB IPA Program Otoritesi içerisinde, işlevsel olarak yönetim ve kontrol yapılarından
bağımsız müstakil bir değerlendirme birimi oluşturulmuştur.

6.4 Değerlendirme Komitesi

R

YOP Sektörel İzleme Komitesi, değerlendirme faaliyetlerinde Program
Otoritesi’ne yardımcı olmak için amaca özel ve geçici (ad-hoc) bir komite

atayacaktır. Komite, değerlendirme konusunda uzman üyelerden oluşacaktır.
Komite, Program Otoritesi’nin değerlendirme ekibine destek olacak ve rehberlik
edecektir.
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EYLEMLER ALTINDAKİ
MÜDAHALE ŞEMALARI

EYLEM 1 ALTINDAKİ MÜDAHALE MANTIĞI

Özel Hedefler

Sonuç
Göstergeleri

Kurulan Yeni İşletme Sayısı

Girişimciliğin
Arttırılması
Yaratılan İstihdam Sayısı

İmalat Sanayinin
Dönüşümü

Hizmetler Sektöründe
Yaratılan Katma Değerin
Artırılması
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Satışlarını ve/veya İhracatını
artıran KOBİ Sayısı
Girdi Maliyetlerini Azaltan
KOBİ Sayısı

Desteklenen Turizm Merkezlerinde
Turist Başına Gelir Artışı

(Yaratıcı Endüstriler Dahil Olmak Üzere)

Desteklenen Turistik Merkezlere
Gelen Turist Sayısı

Girişimcilerin ve
KOBİ’lerin Finansal
Kaynaklara Erişiminin
Artırılması

Sermaye Finansmanı ve Kredi
Mekanizmalarından Yararlanan
KOBİ Sayısı

Faaliyet 1.2 - Hizmetler ve
Yaratıcı Endüstriler

Faaliyet 1.1 - İmalat Sanayi
Uygun Müdahaleler
KOBİ’lerin bilgi yoğun hizmetlere ulaşmaları için tasarlanmış
ortak kullanım tesislerinin kurulması ve faaliyete geçirilmesi,

Hizmetler sektörünün ve yaratıcı endüstrilerin ihtiyaçlarını belirleyecek
ihtiyaç analizi, anketler ve diğer analitik çalışmalar,

İmalat süreçlerindeki girdi maliyetlerinin azaltılması veya
girdi bedeline karşılık gelen değerin daha fazla artırılması için
tasarlanmış ortak kullanım tesislerinin kurulması
ve faaliyete geçirilmesi,
Turistik mekanların fiziksel altyapısının ve turizm tesislerinin
iyileştirilmesinin, geliştirilmesinin desteklenmesi,

Lojistik kapsamda rekabetçiliğin arttırılması için tasarlanmış
ortak kullanım tesislerinin ve altyapılarının kurulması
ve faaliyete geçirilmesi,
Değer zincirlerinin rekabetçi güçlü ve zayıf yönlerini belirlemenin
yanında endüstriyel simbiyoz projeleri ve daha yüksek kaynak
verimliliği için endüstriyel ekolojideki gelişme alanlarını belirlemeye
yönelik ihtiyaç analizleri ve diğer analitik çalışmalar,

Kümelerin ve küme destek yapılarının kurulması ve işlevselleştirilmesi,

Sermaye finans mekanizmalarına ve diğer finansal araçlara sermaye
katkısı sağlanması ve/veya sermayenin oluşturulması,

Yaratıcı endüstri laboratuarlarının (kuluçka merkezi, hızlandırıcı vb.)
kurulmasının ve işlevselleştirilmesinin desteklenmesi,

Turizmin gelişmesine yönelik bölgesel markalaşma, tanıtım, pazarlama
ile sürdürülebilir destinasyon (varış yeri) yönetimi, hedef yönetimi
stratejileri/eylem planlarının tasarlanması ve uygulanması ile hizmet
kalitesinin gelişimi, geliştirilmesi noktasında
kapasite gelişiminin desteklenmesi.

Tanıtım faaliyetleri, tasarım yarışmaları.

Üniversitelerin tek başına veya ortaklaşa sahip oldukları
hızlandırıcıların desteklenmesi.

Çıktılar
Kurulan/Desteklenen ortak kullanım tesisi sayısı

Ortak kullanım tesislerinden yararlanan KOBİ sayısı
Altyapısı geliştirilen turistik merkez sayısı
Danışmanlık/Eğitim vb. destekleri alan KOBİ sayısı
Desteklenen yaratıcı endüstri ürün sayısı
Kurulan/Desteklenen KOBİ sayısı
Kurulan/Desteklenen sermaye
finansması ve kredi mekanizması
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EYLEM 2 ALTINDAKİ MÜDAHALE MANTIĞI

Özel Hedefler
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Sonuç
Göstergeleri

Var Olan Kamu ve Özel
Araştırma Altyapılarının
İşlevselliğinin Arttırılması

Alınan Ulusal Patent Sayısı

Sosyal Yenilik Konusunda
Farkındalığın Arttırılması

Uluslararası ve Bölgesel
Onaylanmış Patent Sayısı
(PCT+EPC)

Yenilikçi Ürünlerin Daha
Hızlı Ticarileştirilebilmesi

Başarılı Bir Şekilde
Ticarileştirilen Ürün Sayısı

Sermaye Finansman
Mekanizmalarının
Genişletilmesi

Kurulan Yenilikçi
Finansman Sayısı

Yenilikçi Başlangıç Şirketleri ve
KOBİ’lere Kuluçka Hizmeti
Veren Yapıların/Tesislerin
İşlevselliğinin Arttırılması

Desteklenen
Kurum / Kuruluşlarda
Oluşturulan Araştırma
İşi Sayısı

Faaliyet 2.1
Araştırma ve Geliştirme

Faaliyet 2.2
Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme
Uygun Müdahaleler

Uygulamalı Ar-Ge projelerini yürütmek için,
hâlihazırdaki Ar-Ge merkezlerinin
kapasitelerinin arttırılmasının desteklenmesi

Teknoloji, transfer ofisleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB),
hızlandırıcılar, kuluçka merkezleri

Üniversitelerde ve kamu kurumlarındaki Ar-Ge tesislerinin
operasyonel hale getirilmesinin desteklenmesi,

Ar-Ge merkezleri gibi diğer yapıların etkinliklerinin artırılmasının
desteklenmesi,

Toplumsal fayda ortaya çıkaran yenilikçi ürünler dahil,
ürün prototipleri üretme yönündeki Ar-Ge faaliyetleri,

Teknoloji transfer ofisleri ve diğer yapıların kurulması ve faaliyete
geçmesinin desteklenmesi,

Prototipi üretilmiş ürünlerin test ve sertifika hizmetleri,

Kuluçka stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının desteklenmesi,

Üniversite ve sanayinin ortak araştırma çabalarını
teşvik eden projelerin desteklenmesi,

TGB’lerin uluslararası ağ oluşturma faaliyetlerinin desteklenmesi,

Ticarileştirmenin çerçevesini belirleyecek, pazar araştırması,
anketler ve diğer analitik çalışmalar,

TGB’lerin imar planlarının/mimari tasarımların hazırlanmasının
desteklenmesi,

Avrupa’daki Ar-Ge kurumları ve merkezleri ile ortaklıklar,

Ticarileştirilecek yenilikçi ürünler için test ve sertifika hizmetleri,

Ar-Ge merkezlerinin yönetimleri, Ar-Ge personeli, araştırmacıları
ve iş geliştirme yöneticileri için eğitim ve diğer türde
kapasite geliştirme faaliyetleri,

Ticarileştirmenin çerçevesini belirleyecek, pazar araştırması, anketler,
kullanılabilirlik testleri ve diğer analitik çalışmalar,

Girişimciler için eğitim ve diğer türde kapasite
geliştirme faaliyetleri,

İhtiyaç analizleri ve diğer analitik çalışmalar,

İhtiyaç analizleri, araştırma ve diğer analitik çalışmalar,

Yatırım tanıtım etkinlikleri, sermaye yatırım fuarlarının organizasyonu
ve/veya buna katılım,

Bilhassa sosyal yeniliğe dair farkındalık artırma ve
kapasite geliştirme faaliyetleri,

Girişimciler ve KOBİ’lerin eğitim ve diğer türde kapasite geliştirme
faaliyetleri,

Finansal araçlar.

Finansal araçlar.

Çıktılar
Başlatılan Araştırma Ortaklığı Sayısı
Geliştirilen ve Prototipi Üretilen Yeni ve
Yenilikçi Ürünlerin Sayısı
Ulusal Patent Başvuru Sayısı
Türkiye’den Yapılan Uluslararası ve Bölgesel
Patent Başvuru Sayısı (PCT + EPC)

Kurulan/Desteklenen Teknoloji Transfer Ofisleri ve Diğer Yapıların Sayısı

Kurulan/Desteklenen Teknoloji Transfer Ofisleri ve Diğer Yapılardan
Yararlanan KOBİ ve Başlangıç Şirket Sayısı

Sermaye Finansmanı Alan Yenilikçi/Girişimci KOBİ Sayısı

Ar-Ge Projelerinde Çalışan Kadın
Araştırmacı Sayısı
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EYLEM 3 ALTINDAKİ MÜDAHALE MANTIĞI

Özel Hedefler

Program Otoritesinin
Kapasitesinin Arttırılması

Sonuç
Göstergeleri

Proje Teklif Çağrıları Ve
Sunulan İhale Dosyalarının
Reddedilme Oranlarının
Azaltılması

Olgun bir Proje
Havuzu Oluşturulması

20. ve 25. Müktesebat
Fasıllarının Uygulanması
için Kurumsal
Kapasitelerin Arttırılması
İnternet Sitesini Ziyaret
Eden Kişi Sayısı

RYOP’un
Tanıtılması

İş Ortamının
Geliştirilmesi

OP’nin ve Destek Sağlanan
Projelerin Basın Yayın Organlarında
Yer Alma Sayısı

Ulusal Otoriteler
Tarafından Daha Çok
Sahiplenmenin
Sağlanması
Birlik Programlarına
KOBİ’lerin Katılımın
Desteklenmesi
KOBİ’lere Destek Veren
Kurumların
Kapasitesinin
Geliştirilmesi
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Birlik Programlarına
Katılan KOBİ Sayısı

Faaliyet 3.2

Faaliyet 3.1

AB Müktesebatı ve Sektör Yaklaşımı ile İlgili Kurumsal
Kapasite Oluşturma Faaliyetleri

Sistem Yöneticileri ve RYOP’un Tanıtımı için Teknik Yardım

Uygun Müdahaleler
Detaylı proje seçim kriterleri geliştirilmesi ve proje teklif
çağrı rehberi hazırlanması için destek sağlanması,

Teknoloji, transfer ofisleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB),
hızlandırıcılar, kuluçka merkezleri

Proje seçim komitesi üyelerine eğitim sağlanması,

İş ortamının iyileştirilmesi ve basitleştirilmesine
ilişkin alanların tespit edilmesi,

Projelerin değerlendirilmesi ve seçimi ile ilgili
harcamaların karşılanması,
Proje faydalanıcılarına (ERA) eğitim ve
danışmanlık hizmetleri sağlanması,
Proje dökümanlarının hazırlanması/geliştirilmesi/düzeltilmesi
(Proje tanımlama dokümanı ve ihale dokümanları)
İhale değerlendirme komitelerinin çalışmaları da dahil olmak
üzere ihale değerlendirme süreçlerinin desteklenmesi,

İdari süreçleri sadeleştirerek iş yapmayı kolaylaştıracak yeni
çevrimiçi sistemlerin tasarlanıp geliştirilmesi,
Ulusal ve sektörel politikanın desteklenmesinin sağlanması,

Program Otoritesine yasal danışmanlık sağlanması,

Politika tedbirlerinin sonuçlarının ve etkilerinin
değerlendirilmesine yönelik kapasitenin geliştirilmesi,

Operasyonlar için yerinde inceleme ve
izleme ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi,

Sanayi sektörlerinin rekabetçiliğinin değerlendirilmesi için
kapasitenin arttırılması,

İnşaat sözleşmeleri için müşavirlik hizmetleri sağlanması,
OP’nin yönetilmesinde yer alan çalışanlar için çalışma
ziyaretleri ve stajlar aracılığıyla deneyim paylaşımı,

Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı ve KSEP gibi sektörel stratejilerin
ve eylem planlarının hazırlanması/gözden geçirilmesi, uygulanması,
izlenmesi ve değerlendirilmesi için destek hazırlanması,

Program Otoritesi personeli için ulusal/uluslararası
konferanslara katılım,
İzleme komitesi toplantılarının harcamalarının karşılanması,

Türkiye’nin Avrupa Araştırma Alanı’na daha fazla entegre
olmasının desteklenmesi,

Program Otoritesi tarafından RYOP uygulama
raporlarının hazırlanması,
İzleme kaynaklarından veri toplanması,

Potansiyel başvuru sahiplerine danışmanlık destekleri sağlanması,

Değerlendirme planının hazırlanması ve
uygulanmasının desteklenmesi,
Dış değerlendiriciler tarafından yürütülen
değerlendirmelerle ilgili maliyetler,

Tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,

RYOP öncelikleri ile ilgili araştırmaların, çalışmaların vb. yürütülmesi,

Başarı hikayeleri ile ilgili bilgilendirme yapılması,

YBS’nin daha fazla geliştirilmesi ve sürdürülmesi,
Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi,

Çevrimiçi ve çevrimdışı iletişimin tasarımı ve geliştirilmesi,
Kamuya açık etkinlikler, açılış aktiviteleri, sergiler vb.
organizasyonlar düzenlenmesi,

Avrupa İşletmeler Ağı’nın kapasitesinin güçlendirilmesi,

Eğitim, çalışma ziyaretleri vb. kapasite oluşturma
faaliyetlerinin uygulanması,
Hedef kitlenin ihtiyaçlarının anlaşılması için
araştırma faaliyetleri yürütülmesi.

Tüm sektör kriterlerinin iyileştirilmesine yönelik
kapasite oluşturma faaliyetlerinin yürütülmesi.

Çıktılar
Desteklenen izleme komitesi toplantısı sayısı
Program Otoritesi ve proje faydalanıcılarına
yönelik düzenlenen eğitim sayısı
Hazırlanan teknik şartname/iş tanımı sayısı
Tanıtım etkinliği sayısı (seminer, konfereans,
toplantı, çalıştay vb.)

Birlik Programları için eğitim ve danışmanlık
desteği alan KOBİ sayısı
Hazırlanan ve/veya tashih edilen
sektörel strateji ve eylem planı sayısı
Kapasitesi güçlendirilen, KOBİ'lere
yönelik destek veren kurum sayısı
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www.rekabetcisektorler.org
http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr
www.facebook.com/RekabetciProgrami
www.twitter.com/RekabetciSP

