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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.

ÖNSÖZ

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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SEKTÖR ANALİZİ
1.1 Sosyo-Ekonomik Durum ve Ulusal Politikalar
1.1.1 Sosyo-ekonomik Durum
Türkiye, 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
Dünya Ekonomik Forumu (WEF)’nun
kadardır ve bu sebeple büyümeyi sürdürebilmek için dikkate değer
(2013-2014) Küresel Rekabetçilik
miktarda dış finansman ihtiyacı devam etmektedir.
Raporu’na (KRR) göre, Türkiye 148 ülke
arasında 44. sıradadır. Piyasa döviz
2009’da % 14’e çıkan işsizlik oranı 2011 yılında % 9,8 ile tek haneye
kurları cinsinden GSYH’ya göre, KRR
düşmüş ve 2012 yılında da bu mertebede (%9,2) kalmıştır. İş gücüne
Türkiye’yi “verimlilik odaklı” modelden
katılım oranı 2006 yılındaki % 46,3 oranından 2012 yılında % 50’ye
“yenilik odaklı” modele geçiş yapan bir
yükselmiştir. Kadınların iş gücüne katılım oranı % 30, gençler
ekonomi olarak tanımlamaktadır.
arasındaki işsizlik oranı ise % 20’ler civarında seyretmiştir.
Dünya Ekonomik Forumu (WEF)’nun (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”
1

Satın Alma Gücü Paritesine göre hesaplanmış GSYH

1

1.1.2 Ulusal Politikalar
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. Plan ilave
Tarım

Hizmetler

İnşaat

İmalat Sanayi

olarak şuna da işaret eder: “Ekonomi genelinde verimlilik artışları iki ana kanaldan gerçekleşmektedir. Birinci
kanal her bir iktisadi sektörün daha verimli hale gelmesi, diğer bir deyişle sektör içi verimlilik düzeyinin
artmasıdır. İkinci kanal ise daha yüksek verimlilik düzeyine sahip sektörlerin istihdam paylarının artması,
işgücünün daha büyük bir bölümünün bu sektörlere kaymasıdır. Her iki açıdan da imalat sanayii özel bir
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%64.3
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hale getirirken, yüksek büyümenin ve yüksek etkili girişimcilerin desteklenmesinin, toplam istihdam
içindeki daha verimli ekonomik sektörlerdeki payı artırdığını da vurgulamaktadır.

%15.5

Planın bilim, teknoloji ve yenilik politikaları genellikle kamu, akademik dünya ve sanayi arasındaki iş birliğini

%15.3

geliştirmek ile küresel çapta rekabetçi ve yüksek katma değerli sektörlerdeki Ar-Ge ve yeniliği desteklemek

2012
2013

öneme sahiptir.” Plan ayrıca, yeniliğin ekonomik sektörlerin verimliliğini yükseltip sektörleri daha rekabetçi

için tasarlanmıştır. Plan kümelenme ve girişimciliğin yenilik ekosistemindeki merkezi rollerini vurgular ve
araştırma merkezleri, kuluçka merkezleri, teknoloji transfer ve yenilik merkezleri ile teknoloji geliştirme
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İstihdam Oranları
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bölgelerinin bütünleşik bir yöntem içinde açık bir hedefe sahip olarak faaliyet gösterdikleri daha uyumlu
bir yenilik ekosistemine olan ihtiyacın da altını çizer.

%20,9
%19.2
%19.9
%19.5
%20.0

3

%19.4

Tablo 1: Ekonomik Faaliyetlerin Görünümü, Kaynak: TÜİK

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 %
1,01 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. 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

Sanayi dönüşümü, Planın rekabetçilik ve yenilik ile ilgili ana politika alanı olarak öne sürdüğü diğer bir

durumdadır. Sanayi ve tarım sektörlerinin payı düşmektedir. İmalat sanayinin GSYH’den aldığı pay, 90’ların

alandır. Sanayi dönüşüm politikaları, sektörler ve bölgeler arasında daha kuvvetli entegrasyon sağlanması

sonundaki % 23 seviyesinden 2013’te % 15,3’e gerilemiştir.

yoluyla ulusal değer zincirinin rekabet edebilirliğini artıran politikaları ön plana çıkartan değer zinciri
yaklaşımı temelinde oluşturulmuştur. Bu alandaki ana politikalardan bir tanesi, sanayi dönüşümünü

Bölgesel Gini katsayısı 2000’lerin başındaki 0,24 değerinden 2010 yılında 0,21’e kadar düşmüştür. Son on

kolaylaştırmak için muazzam kentleşme ve kentsel dönüşüm programının kullanılmasıdır. Plan, ayrıca

yıldaki dikkate değer iyileşmelere rağmen, hala bölgesel gelişmişlik farklılıkları bulunmaktadır. İşgücüne

sektörlere özel politikalar içermektedir. Tekstil, hazır giyim ve mobilya sektörlerinde, bu sektörlerin tasarım

katılım oranları, bazı bölgelerde % 38’e kadar düşerken bazılarında % 60’a kadar yükselerek dikkate değer

ve markalaşma kapasitelerinin geliştirilerek daha yüksek katma değer elde edilmesi beklenmektedir.

değişkenlik göstermektedir. 1980’lerin başında ve takip eden 30 yılda, ortalama % 4 oranındaki yıllık

Seramik, metal, elektronik, makine, otomotiv gibi diğer sektörlerdeki özel politikalar çoğunlukla yenilik ve

şehirleşme hızı, Türkiye’yi dünyada en hızlı şehirleşen ülkeler arasına yerleştirmiştir. Ancak son yıllarda

Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi için tasarlanmıştır. Bu alandaki bir diğer önemli politika yenilenebilir

Türkiye’de şehirleşme hızı azalmaktadır.

enerji teknolojilerinin üretimi ve geliştirilmesi için ulusal kapasitenin artırılmasına ilişkindir.

Tablo 2: KP10’dan alınan seçilmiş politika düzeyinde hedefler
Hedefler

2006

2013

2018

Ar-Ge harcamalarının GSYH’ya oranı (%)

0,60

0,92

1,80

Ar-Ge harcamalarında özel sektörün payı (%)

37,0

46,0

60,0

AR-GE personeli istihdamında özel sektörün payı (%)

33,1

52,0

60,0

İmalat sanayii / GSYH (Cari , %)

17,2

15,5

16,5

İmalat sanayisinde TVF artışı (%)

1,2

-0,8

1,9

Yüksek teknoloji sektörleri ihracatının toplam imalat sanayii ihracatındaki
payı (%)

5,6

3,7

5,5

Orta teknoloji sektörleri ihracatının toplam imalat sanayii ihracatındaki
payı (%)

30,8

31,4

32,1

Açılan şirket sayısı (Bin)

53

50

75

50-249 kişi istihdam eden Küçük İşletmeler ve Orta Ölçekli İşletmelerin
Tüm İşletmeler İçindeki Oranı (%)

1,7

3,0

4,0

KOBİ’lerin ihracat Miktarı (Milyar Dolar)

50

100

150

İhracat yapan KOBİ sayısı (Bin)

44

52

60

Hizmetler sektörüne ilişkin olarak, KP10 hizmetler sektörünün “pazarlanabilir faaliyetlerde ekonominin
rekabet edebilirliğinin iyileştirilmesi ve sürdürülmesi” konusunda oynadığı önemli rolü vurgular ve
“ulaştırma ve lojistik gibi kritik önemdeki hizmet sektörlerinin dönüşümünü” bir öncelik olarak tanımlar.
Turizm endüstrisi açısından Planın politika seviyesindeki vurgusu, turizm gelirlerini artırma amacıyla turizm
faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, bütüncül bir yaklaşımla varış yeri (destinasyon) yönetimi, kültürel varlıklar
ile çevresel sürdürülebilirlik ve iş gücü ile turizm altyapı kalitesi üzerinedir. Plan, alternatif turizm çeşitlerinin
gelişimini desteklemek için “Kongre turizmi, kış turizmi, gemi turizmi, golf turizmi, kültür turizmi ve özellikle
sağlık turizmi için gerekli altyapının geliştirilerek turizm pazarının çeşitlendirileceğine” işaret etmektedir.
Bölgesel kalkınma ve bölgesel rekabet edebilirlik politikaları, KP10’un 3. kalkınma ekseninde – Yaşanabilir
Mekânlar ve Sürdürülebilir Çevre – yer almaktadır. Planda, mevcut Operasyonel Programın (OP) yazıldığı
Mart 2014 döneminde, ikinci taslağı kamuoyuyla paylaşılmış olan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’ne
(BGUS) fazlasıyla atıf yapılmaktadır. Taslak BGUS gibi KP10 da bölgesel farklılıkların genel olarak azalıyor
olmasına rağmen, dikkate değer bölgesel farklılıkların hala mevcut olduğunu ve bu nedenle bölgelerin özel
ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş politika ve stratejiler tasarlanmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtmektedir.
Tablo 3: KP10’dan alınan seçilmiş politika düzeyinde hedefler (Bölgesel Kalkınma)
Hedefler

Kaynak: KP10

Girişimcilik ve KOBİ alanlarında, Planın politika hedefleri şunları içermektedir:
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I - Mikro işletmelerin KOBİ’ye dönüşmesini hedefleyen politik tercihe işaret ederek, Türkiye’deki toplam
şirket sayısındaki KOBİ payının artırılması
II - Açılan şirket sayısını artırmak2.
Plan ayrıca, girişimcilere ve KOBİ’lere sağlanan kamu desteklerinin kadın, genç ve sosyal girişimciliğin yanı
sıra yenilik, verimlilik, istihdam oluşturma, büyüme ve işbirliğine de öncelik vereceğini gösterir.

2006

2012

2018

En yüksek / En düşük bölgesel gelir (kişi başına düşen gelir, brüt katma değer
hesabıyla)

4,4

4,3

<4

Bölge ekonomisinde sanayi ve hizmetlerin payı en düşük bölge değeri (%)

72,0

75,4

>80

Lise dengi eğitim almış kişiler (en düşük 5 bölge, %)

---

6,3

>12

Kalkınmada öncelikli 5. ve 6. bölgelerde yatırım teşvik belgesiyle yapılan
yatırımların toplamdaki payı (%)

7,8

16*

>20

Yeni açılan işletme sayısı (En geri kalmış 5 bölge ortalaması, 1 milyon kişi
başına düşen sayı)

252

570*

>850

1.216

2.250*

>2.900

Yeni açılan işletme sayısı (En fazla kalkınmış 5 bölge ortalaması, 1 milyon kişi
başına düşen sayı)

2
20-249 kişi istihdam eden işletmelerin toplam işletme sayısı içindeki payının 2013 teki % 3 seviyesinden 2018 de % 4 seviyesine yükselmesi beklenmektedir. Bir yıl
içinde yeni açılan işletme sayısı 2013 yılında 50.000 seviyesindeyken 2018 yılında 75.000 seviyesine yükselmesi beklenmektedir. (Kaynak: KP10, Tablo 21)

Kaynak: 10. Kalkınma Planı, *2013 tahmin.

KP10’un genel yaklaşımıyla uyumlu olarak BGUS, kişi başına düşen gelir seviyeleri brüt katma değer
temeline dayanan bölgesel bir sınıflamayı başlatmıştır (Son 3 yıla ait Satın Alma Gücü Paritesi)

1.2 Sosyo-ekonomik analiz
1.2.1 Makroekonomik Koşullar
Türkiye dünyanın en büyük 16. ekonomisidir ve geniş bir iç pazara sahiptir. Pek çok ölçüte göre ekonomik
büyüme çok etkileyici olmasına rağmen, Türk ekonomisinin bir takım yapısal sorunları vardır. İlk olarak,
son dönemdeki iyileşmelere rağmen ağırlıklı olarak enerji ithalatından kaynaklanan cari açık 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. Türkiye’nin, 2020’lerin sonunda kaybetmeye başlayacağı demokrafik yapı avantajından
yeterince istifade edemediğini gösteren gençler arasındaki işsizlik oranı, çok yüksek bir oran olan % 203
civarındadır. Kadınların işgücüne katılımı ise çok düşük bir oran olan % 30 civarında seyretmektedir.
Kasım 2013’te işsizlik oranı % 9.9, kadınların iş gücüne katılım oranı % 30.4 ve gençler arasındaki işsizlik oranı % 19.3 idi (Kaynak: TÜİK Haber Bülteni, 16004,
17.12.2014, Hane halkı İşgücü İstatistikleri)
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1.2.3 Kamu ve Özel Finans Kaynaklarına Erişim
Banka kredileri Türkiye’deki KOBİ’lerin en sık kullandığı dış finansman mekanizmasıdır. Türkiye, Dünya
Bankası’nın “İş Yapma” raporunda yer alan (2014) “Kredi Alma” endeksinde 189 ülke içinde 86. sırada, Dünya
Ekonomik Forumu’nun “Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu” (2013-2014) “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. Bankacılık düzenlemeleri,
kredilere erişim zorluğu pahasına bankacılık sektörünün bütünsel sağlığını ve güvenilirliğini korumaktadır.
Bu durum, ülkenin makroekonomik politikalarına bağlıdır ve kolaylıkla değiştirilebilir değildir. Kredi garanti
imkânları mevcuttur ancak kullanılabilir fon miktarı ve kredi garantisi alabilmek için gerekli koşullar bu
alanda dönüşümsel bir değişikliğe imkân vermemektedir. Türkiye’deki şirketlerin % 99’unu oluşturan
KOBİ’ler kredilerin % 25’ini kullanmaktadır (271,4 milyar TL, 2013 yıl sonu itibariyle, BDDK).
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. “Fonların
fonu” ve “Melek Yatırımcılar Ağı”nın kurulmasına ilişkin yasal düzenlemeler yapılmıştır5. Kısa süre önce
TÜBİTAK fonların fonu programını işler hale getirmiştir. Bu erken dönem sermaye programı aracılığıyla,
TÜBİTAK çağrıya çıkarak tohum ve başlangıç finansmanı sağlamaya başlamıştır. Türkiye en iyi risk sermayesi
mevzuatına sahip olsa bile, Türkiye’de daha yüksek seviyede risk sermayesi elde edebilme ihtimali, yeterince
büyük yeni girişim havuzunun varlığına bağlı kalacaktır. Risk sermayesi her şeyden daha çok yeni girişim
portföyü ve bu portföyün hazırlanıp geliştirilmesi işidir. Kimi projelerin sebep olacağı zararların diğer
projelerdeki karlar sayesinde tazmin edilebileceği, yatırımlardan oluşan yeterince büyük proje portföyü
olmaması halinde risk sermayesine ilgi düşük olacaktır. Türkiye’nin, girişimci desteklerinde alışılagelmiş
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kuluçka merkezlerinden bazı durumlarda daha etkili bir yöntem olan, AB’de ve bunun yanı sıra ABD’de
yaygınlaşan hızlandırıcı6 gibi araçlarla girişimci havuzunu genişletmesi gerekmektedir.

1.2.2 Yasal Çerçeve ve İş Yapma Kolaylığı
İş yapmak için a) düzenleyici çerçeveyi daha kolay bir hale getirme ve b) iş yapmanın önündeki engelleri
azaltma yolundaki önemli çabalara4 karşın Türkiye, Dünya Bankası’nın “İş Yapma Raporu” isimli raporunda
pek çok AB ülkesi ile karşılaştırıldığında halen daha alt sıralarda yer almaktadır.
Yeni Ticaret Kanunu işletme açmayı kolaylaştıran hükümler içerse de, ödenmiş sermaye miktarına ilişkin
maddeler yeni bir işletme kurmanın maliyetini yükseltmiştir. Esnek çalışma düzenlemelerini kolaylaştıran
maddelerin iş kanunlarına derç edilmesi iş yapma kolaylığını artırmıştır. Ayrıca, elektronik fatura

Girişimci ve KOBİ’lere sunulan kamu mali kaynakları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Teknogirişim,
San-Tez), KOSGEB ve TÜBİTAK (TEYDEB Destek Programları) tarafından yürütülen çeşitli mali destek
programlarını kapsar. Bu merkezi destek programlarına ilave olarak, kalkınma ajansları da bölgelerindeki
KOBİ’lere teklif çağrıları aracılığıyla hibe vermektedir. Aşağıdaki tablo KOBİ’lere sağlanan kamu mali destek
miktarını göstermektedir.
Tablo 4: KOBİ’lere verilen Kamu Finansmanı

mekanizmasının getirilmesi iş hayatını kolaylaştıran bir diğer faktör olmuştur. Ancak mevcut durumda

Değerler milyon TL’dir

sadece birkaç KOBİ söz konusu sistemden istifade edebilmektedir. Sosyal yenilik ve sosyal girişimleri
destekleyen yasal çerçeve bulunmamaktadır.
Türkiye, İş Yapma Kolaylık Endeksi’nde sadece beş AB ülkesinin (Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan,
Malta ve Romanya) üstünde, 69. sırada yer almaktadır. “İflasın tasfiyesi” dikkate alındığında Türkiye bütün
AB ülkelerinin gerisinde kalarak küresel sıralamada 130. sıradadır. İflas tasfiyesi Türkiye’de ortalama
3,3 yıl sürmekte ve alacaklılar iflas eden işletmelerdeki alacaklarının ancak ortalama % 22,3’ünü tahsil

2007

2008

2009

2010

2011

2012

BSTB (KOSGEB)

17,4

43,1

27,9

48,4

177,5

294,5

BSTB (KOSGEB – Kredi Destekleri)

164

165

147

146

170

106

BSTB (TÜBİTAK)

102

110

138

110

126

130

BSTB ( SANTEZ)

6,2

9,9

13,5

18,7

43,8

50

-

-

-

-

30

50

328

326,4

323,1

547,3

630,5

BSTB Tekno – Girişim

edebilmektedirler. Karşılaştırma yapıldığında bu göstergelerin Almanya’da 1,2 yıl ve % 82,9, İngiltere’de ise
Toplam

1 yıl ve % 88,6 olduğu görülmektedir. Türkiye’nin 20 AB üyesi ülkenin gerisinde kalarak küresel sıralamada
90. sırada yer aldığı Dünya Bankası İş Yapma Endeksi’ndeki yönteme göre, Türkiye’de yeni bir işletme açmak

Kaynak: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve TÜBİTAK

da kolay değildir. Bununla birlikte, bu alanda yapılabilecek iyileştirmeler, yeni bir işletme açmak için gerekli
prosedür sayısı veya bu prosedürlerin tamamlanması için gerekli gün sayısından ziyade asgari ödenmiş
sermaye miktarına ve işletme tescili için yapılan maliyetlere yöneliktir.
4

Yeni Türk Ticaret Kanunu örnek verilebilir.

IPA 1 döneminde KOBİ’lere sağlanan kamu finansmanı önemli ölçüde artmıştır ve yeni/tashih edilmiş destek programları Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
tarafından başlatılmıştır.

*

5
6

Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik, 15 Şubat 2013 tarih ve 28560 sayılı Resmi Gazete
Türkiye’de çoğunluğu üniversitelere bağlı veya ilişkili çok sayıda hızlandırıcı vardır.
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1.2.4 İş Becerileri, Kapasitesi ve Kültürü
Türk KOBİ’lerinin iş becerileri ve kapasiteleri, işletme büyüklüğünün yanı sıra sıklıkla işletmenin faaliyette

Kümelenme, bölgesel ekonomilerde üçlü sarmalı ve dolayısıyla yenilikçi kapasiteyi kuvvetlendiren güçlü bir
araç olarak değerlendirilmektedir. Kümelenme ve kümelenmenin sağlayacağı faydalar hakkında kuvvetli bir

bulunduğu bölgenin gelişmişlik seviyesi ile doğrudan ilişkili olarak dikkate değer ölçüde değişkenlik

farkındalık bulunmaktadır. Kümelenme dostu destek mekanizmalarına ilave olarak BSTB, Ulusal Kümelenme

gösterir. Çoğu KOBİ, yönetimi profesyonel yöneticilere ya çok az devretmekte veya devretmemektedir.

Destek Programını 2013 yılında yürürlüğe sokmuştur. Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu – KRR’deki “Küme

Çoğunluğu ise aile üyesi olmayan kişilerle resmiyete dökülmüş ortaklık kurmak için çok az istekli olan mikro

Gelişiminin Durumu” endeksinde 148 ülke arasında 30. sıradadır.

işletmeler ve küçük ölçekli aile işletmeleridir.
Türkiye araştırma altyapısını AB ile bütünleştirme arzusundadır. Bu bağlamda Türkiye, Araştırma Altyapısı
İş becerilerinin ve kapasitenin geliştirilmesi için tasarlanmış çeşitli mali destek programları olmakla

Üzerine Avrupa Stratejisi Forumu sürecini ve Avrupa Araştırma Altyapısı Konsorsiyumu’nun (ERIC)

birlikte çoğunlukla anektod şeklinde olan başarı öyküleri hariç tutulduğunda bu programların etkisi

kuruluşunu takip etmektedir. Türkiye 2013 yılında ERIC’e gözlemci üye olmuştur. 2014 yılında beş yeni

bilinmemektedir. Bununla birlikte, müstakil iş destek hizmetlerinin (eğitim, danışmanlık vb.) sınırlı etkisi

ERIC’e katılım hususu değerlendirilmektedir.

dikkate alınarak, KOSGEB 2010 yılında yaptığı yasal bir düzenlemeleyle, çoğu mali kaynağını müstakil iş
geliştirme hizmetlerinden “proje tabanlı” destek hizmetlerine kaydırmıştır.
World Competitiveness Yearbook’un (WYC- 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. Türk KOBİ’leri iş yeteneklerini ve kapasitelerini
önceden planlayarak değil, ihtiyaçları olduğu anda edinmektedirler. Bu durum en iyi şekilde, büyük
şirketlerin tedarik zincirlerine entegre olan KOBİ’ler aracılığıyla örneklendirilebilir. Bu KOBİ’ler, müşterileri
tarafından talep edilen iş becerilerini hızlı bir şekilde geliştirip kullanabilmektedirler. KOBİ’ler ulusal değer
zinciriyle daha kuvvetli bir şekilde bütünleştikçe, iş yeteneklerini ve kapasitelerini geliştirmeleri daha da
kolaylaşmaktadır.

Yaratıcı endüstrilerin ekonomik ve sosyal gelişim üzerine olan olumlu etkisi büyük ölçüde kabul edilmektedir.
Yaratıcı endüstrilerin7 tanımı üzerinde önemli tartışmalar olsa da, bu endüstriler temel olarak değerleri
ölçüsünde kültürel ve yaratıcı girdilere bağlı olan, pazarlanabilir çıktıların (mal, hizmet ve faaliyetler)
yaratılması ve tedariği ile ilişkilidir. 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 göstermiş olup, Türk televizyon yapımlarının Balkan ve Orta Doğu
ülkelerine ihracatı muazzam bir artış göstermiştir.

1.2.6 İş Altyapısı
Türkiye’de, toplam kapasitesi 70.600 işletmeye ev sahipliği yapabilen ve 1,3 milyon kişiyi istihdam edebilen,

8

“AB ve Ötesinde Girişimcilik” hakkında Flash Euro Barometer 354 anketine göre, Türkiye’de ankete katılanların

% 70 tahsisatı hâlihazırda yapılmış olan toplam 78.400 hektar alanda 276 Organize Sanayi Bölgesi (OSB)

% 84’ü kendi işlerini kurmak istemektedir ki bu AB ortalaması olan % 37’den çok daha yüksek bir orandır.

bulunmaktadır. OSB’lere ilave olarak, başlıca mikro işletmeler için tasarlanmış 453 tane Küçük Sanayi Sitesi

Her yıl Türkiye’de yaklaşık 50 bin işletme kurulmaktadır.

(KSS) mevcuttur. KSS’ler, 467.500 kişiye istihdam sağlayan 93.400 işletmeye ev sahipliği yapmaktadır. Daha

1.2.5 Yenilik (Bilginin Oluşumu ve Yayılımı) ve Yaratıcılık

az sayıda olan 19 adet Serbest Bölge ise 3.200 işletmeye ev sahipliği yapmaktadır.

Türkiye’de 39’u faaliyette olan 52 Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) vardır. 2013 yılsonu itibariyle, bu

Yeni açılan işletmeler dikkate alındığında, İŞGEM’ler ile TEKMER’ler iş altyapısının ana unsurlarıdır. Hâlihazırda,

TGB’lerde bulunan 2.508 işletmede 26.500 Ar-Ge personeli istihdam edilmektedir. 2003 ile 2013 yılları

işler durumda olan 16 ve yakında faaliyete geçecek olan 3 adet İŞGEM’in yanında üniversitelerde yer alan

arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, kamu ve yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapısının

42 TEKMER bulunmaktadır.

geliştirilmesi için 2,91 milyar Türk Lirası (2013 fiyatlarıyla) tutarında yatırım yapmıştır. Bu sırada, 108 tematik
araştırma merkezi projesi işler hale getirilirken 65 tanesi de kısa bir süre sonra işler hale getirilecektir. Tam
zaman eşdeğeri Ar-Ge personeli sayısı 2007 yılında 63.400 iken 2011 yılında 92.800 seviyesine yükselmiştir.
Özel sektörün istihdam ettiği tam zaman eşdeğeri Ar-Ge personelinin payı ise 2007 yılında % 38,3 iken 2011
yılında % 48,9’a yükselmiştir.
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1.3 Milyon

453

93.400

Organize Sanayi Bölgesi

Pek çok Ar-Ge göstergesindeki bariz iyileşmeye rağmen, ekonominin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini

Kişiyi İstihdam Edebilen

artırmak için çözülmesi gereken bazı yapısal sorunlar bulunmaktadır. İlk olarak, fikri mülkiyet haklarının
daha iyi korunmasına ihtiyaç vardır. Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu – Küresel Rekabetçilik Raporu’ndaki
(KRR) Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Endeksi’nde 148 ülke arasında 74. sırada yer almaktadır. İkinci olarak,
üniversitelerdeki araştırma merkezi sayısı artmış olmasına rağmen, halen üniversite sanayi işbirliğinin
geliştirilmesi noktasında yapılacak çok şey vardır. Çoğu üniversite araştırma merkezi, kısa vadede
ticarileştirme potansiyeli olan uygulamalı araştırma yerine halen temel araştırmalara yoğunlaşmaktadır.

Küçük Sanayi Sitesi

Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu – KRR’deki Üniversite – Sanayi İşbirliği Endeksinde 148 ülke arasında 52.
sıradadır. 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.

İşletme

Yaratıcı Avrupa Programı’nı (2014-2020) kuran ve 1718/2006/AT, 1855/2006/AT ve 1041/2009/AT sayılı kararları ilga eden 11 Aralık 2013 tarihli, Avrupa
Konseyi ile Parlamentosu’nun 1295/2013 sayılı tüzüğü uyarınca “diğerleri arasından, kültürel ve yaratıcı sektörler: mimarlık, arşiv, kütüphane ve müzeler, güzel
sanatlara yönelik zanaatlar, işitsel-görsel (film, televizyon, video oyunları ve multimedya dahil olmak üzere) maddi ve maddi olmayan kültürel miras, tasarım,
festivaller, müzik, literatür, gösteri sanatları, yayımcılık, radyo ve görsel sanatları kapsar”
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Makroekonomik Koşullar
Düzenleyici
Çerçeve
Finansmana Erişim
İş Yetenekleri ve Performans
Ar-Ge ve Yenilik
İş Altyapısı

Tablo 5: GZFT

Turizm ve Yaratıcı Endüstriler

• Maddi ve maddi olmayan
kültürel varlıklar ile mirasın
zenginliği ve çeşitliliği

• Önemli sayıda kültürel, tarihi ve
turizm varlığının bulunması

• Yüksek miktardaki yabancı
ziyaretçi sayısı

• Yeni kurulan işletmeler için
mekân sağlayan İŞGEM ve
TEKMER‘lerin mevcudiyeti

• Makul maliyetlerle sanayi altyapısı
sunan OSB ve KSS’lerin varlığı

• Güçlü girişimci ruh

• Gelişmiş ülkelere kıyasla Ar-Ge
maliyetlerinin düşük olması

• Ar-Ge’yi arttırmaya yönelik
kuvvetli siyasi irade

• Teknoloji geliştirme
bölgelerinin varlığı

• Üniversitelerde araştırma
merkezlerinin bulunması

• Ar-Ge ve yenilik için kamu
finansmanının varlığı

Güçlü Yönler

• Güçlü girişimci ruh

• Değişen iş koşullarına ve
gereksinimlerine hızla uyum
sağlayabilen KOBİ’lerin varlığı

• Kamu finansman
mekanizmalarının varlığı

• Bankacılık sisteminin sağlamlığı

• Yeni Ticaret Kanunu’nun yeni
işletme açılmasını kolaylaştıran,
şeffaflığı geliştiren vb. diğer
hükümleri

• İşletmeler için uygun ortamı
oluşturmak için politik taahhüt

• Ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği

• Mütevazı da olsa büyüyen bir
ekonomi

• Genç ve büyük iç pazar

Güçlü Yönler

• Yaratıcı endüstriler için gerekli altyapının bulunmaması

• Yaratıcı endüstriler ve tasarım alanlarındaki girişimcilere sınırlı destek
sağlanması

• Yaratıcı endüstriler veya tasarımcılar için özel kuluçka
mekanizmalarının/merkezlerinin bulunmaması

• Turizm sektöründeki hizmet kalitesinin düşük olması

• Alternatif turizm çeşitleri için kısıtlı altyapıya sahip olunması

• Kısıtlı sayıdaki tarihi merkezin, şehirlerin kültür ve sanat merkezine
dönüştürülmesi

• Bütüncül turizm yönetim yaklaşımının olmaması (örn. varış yeri/rota
yönetimi)

• Turizm gelirlerinin göreceli olarak düşük olması (gelen turist sayısı ile
kıyaslandığında)

• Birkaç istisna dışında, OSB ve TGB yönetim şirketlerinin gayrimenkul
yönetim şirketleri gibi faaliyet göstermeleri

• Zayıf liman ve demiryolu altyapısı

• Üniversitelerde uygulamalı Ar-Ge faaliyetlerinin düşük seviyede
olması

• İç talebin nitel gelişmişlik seviyesinin düşük olması

• Ticarileştirme için sınırlı miktarda destek olması

• Bölgesel yenilik stratejilerinin sınırlı sayıda olması

• Yeniliği teşvik etmek için kamu ihalelerinin sınırlı kullanımı

• Üniversite-sanayi işbirliği seviyesinin düşük olması

• Ar-Ge ve yenilik politikalarında sektörel önceliklendirme seviyesinin
düşük olması

Zayıf Yönler

• “Hızlandırıcı”ların sınırlı sayıda olması

• Yüksek girdi maliyetleri (özellikle enerji)

• KOBİ verimliliğinin düşük seviyede olması

• Yeniliğe geçiş sağlayan iş yetenekleri ve kapasitesine yatırım yapılması
için kısıtlı özkaynak sermayesi (özellikle KOBİ’ler için) bulunması

• Uygulanabilir “iş modelleri” kavramının sınırlı bir şekilde anlaşılması

• KOBİ’lerin profesyonel yönetim kadro seviyesinin düşük olması

• Tüzel kişilik oluşmadan önce girişimcilere fon verilmemesi

• Kredi garanti programlarının sınırlı bir şekilde yararlanılabilir olması

• Melek yatırımcılar ağının sınırlı bir şekilde yararlanılabilir olması

• Risk sermayesinin sınırlı bir şekilde yararlanılabilir olması

• Kredi teminatı gerekliliklerinin ağır olması

• Sosyal girişimcilik ve sosyal yeniliği kolaylaştıran yasal
düzenlemelerin eksikliği

• İşletme açmanın maliyetini artıran yeni Ticaret Kanunu maddeleri

• İcra – iflas düzenlemeleri

• Bölgesel gelişmişlik düzeyi farklılıkları

• Kayıt dışı ekonomi

• İmalat sanayinin ulusal ekonomideki payının azalması

• Düşük seviyedeki toplam faktör verimliliği

• Kadınların iş gücüne katılım oranının düşük seviyede olması

• Gençler arasındaki yüksek işsizlik oranı

• Ekonomik büyüme için büyük miktarda dış finansman ihtiyacı

• Enerji ithalatıyla beslenen büyük cari işlemler açığı

• Tüketim odaklı ekonomik büyüme

Zayıf Yönler
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• Yaratıcı endüstrilere verilen önemin artması

• Büyüyen yaratıcı endüstriler

• Turizm sektörünü ve alternatif turizm çeşitlerini
desteklemeye yönelik siyasi irade

• Artan turist sayısı

• Şehirleşme ve kentsel dönüşüm
programlarının yaratacağı yenilik fırsatları

• Yeniliği tetiklemek amacıyla kamu ihalelerinin
kullanılması için siyasi şeffaflığın bulunması

• Yaratıcı endüstrilere verilen önemin artması

• Genç nüfusun yenilikçi ürünlere olan ilgisi

• Makul fiyatlı enerji verimliliği teknolojileri

• Kümeleri desteklemeye yönelik politik kararlılık

• Gelişmiş ülkelerdeki Ar-Ge olanaklarını
çekebilme

• Uluslararası Ar-Ge çevrelerinde artan oranda
yer alma ve bunlara artan oranda erişim

Fırsatlar

• Enerji verimliliği teknolojilerinin KOBİ’lerin
işletme maliyetlerini azaltıp KOBİ’leri daha karlı
hale getirebilme imkanı sunması

• KOBİ’lerin, büyük şirketlerin tedarik zincirine
dâhil edilmesi

• Az gelişmiş bölgelerdeki yatırımları
önceliklendirmeye yönelik teşvik
programlarının varlığı

• Risk Sermayesi ve Girişim Sermayesi fonlarına
artan ilgi

• Küresel orta sınıfın ortaya çıkışı

• Güçlü büyüme potansiyeli

Fırsatlar

Tehditler

• Yerli üretim yenilenebilir
enerji ve enerji verimliliği
çözümlerinin kısıtlı
olmasının hükümetin bu
alanlardaki KOBİ yatırımlarını
destekleme isteğini azaltma
olasılığı

• Diğer gelişen ekonomilerin
küresel risk sermayesi ve
girişim sermayesi fonları için
fırsatlar sunması

• Avrupa ekonomilerindeki
olumsuz görünüm

• Amerikan Merkez Bankası’nın
parasal sıkılaşma politikasının
da etkisiyle birlikte daha düşük
seviyede ekonomik büyüme

• İthal edilen enerjiye olan aşırı
bağımlılık

• Suriye’deki krizin, özellikle sınır
bölgesindeki illere yansıması

• Demografik yapıdan kaynaklanan
avantajların sona ermesi,

Tehditler

2
SEKTÖR YAKLAŞIMI İÇİN
KAPSAM
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2.1 Ulusal sektör politikaları/stratejileri
10. Kalkınma Planı (KP10), 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.
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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.
Ayrıca bu ulusal stratejiler, BSTB koordinatörlüğünde hazırlanan tekstil, makine, elektronik, otomotiv, demirçelik, ilaç ve kimya gibi çeşitli sektörel stratejiler ile TÜBİTAK koordinatörlüğünde hazırlanan enerji, gıda, su,
Ar-Ge ve yenilik stratejileriyle tamamlanmaktadır.
Türk kamu idaresi sisteminde stratejik planlama 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetim ve Kontrolü Kanunu” uyarınca
yapılmaktadır. Söz konusu kanunun 9. Maddesine göre “ Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili

BSTB, Türkiye’deki 1) sanayi 2) bilim, teknoloji ve yenilik 3) metroloji 4) ürün güvenliği ve kontrolü ile 5)
sanayi verimliliği politikaları ve stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumludur. BSTB ayrıca,
kümelerin yanı sıra OSB’lerin, SB’lerin ve KSS’lerin planlaması, kurulumu ve işlevsel hale getirilmesinden
de sorumludur. Sahip olduğu yetki ve fonksiyon gereği, BSTB Türkiye’nin sanayi ve teknoloji altyapısının
iyileştirilmesi ile üniversite – sanayi işbirliğinin artırılmasında kilit rol oynar.
BSTB iki ana ilgili kuruluş ile bir bağlı kuruluşa sahiptir. Bu kuruluşlar:
ϘϘ

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

ϘϘ

KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

ϘϘ

TPE: Türk Patent Enstitüsü’dür.

mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak,
stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye’deki araştırmaların yönetimi,

doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle

fonlanması ve yönetiminden sorumlu kuruluştur. TÜBİTAK, araştırmaları yürütür ve Türk araştırmacılarını

stratejik plan hazırlarlar.” Bu Kanun doğrultusunda her kamu kurumu, faaliyetleri için yıllık stratejik planlar

destekler. TÜBİTAK, ulusal hedef ve önceliklerle uyumlu olarak Ar-Ge faaliyetlerinin tanıtımı, geliştirilmesi,

hazırlar.

organizasyonu, yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumludur. TÜBİTAK, Türkiye Cumhuriyeti

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
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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

Hükümeti’ne bilim ve araştırma konularında danışmanlık görevini yürütmekte ve Türkiye’deki bilim
ve teknoloji politikalarını yapan en üst düzey yapı olan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun sekretarya
hizmetlerini yerine getirmektedir. TÜBİTAK, akademik, özel sektör/sanayi, kamu kurumları, girişimcilik,
bilimsel toplantılar ile bilim ve toplum alanlarında 6 farklı fon yönetmektedir.
KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, KOBİ’lerin rekabet

2023’te dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma amacıyla hedefler belirlenmiştir. Türkiye’nin ulusal

gücünü artırma ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırma amaçlarıyla KOBİ’lere kaliteli hizmet ve destek

yenilik ve girişimcilik sistemi için belirlenen 2023 hedefleri, toplam Ar-Ge harcamalarının GSMH’nin % 3’ü

sunarak KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal gelişmedeki payını artırmayı hedeflemektedir.

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.

TPE: Türk Patent Enstitüsü, Türkiye’de patent, marka, endüstriyel tasarım ve diğer sınai mülkiyet haklarının
etkili bir şekilde korunması için sınai mülkiyet haklarıyla ilgili çalışmaktadır.

Diğer taraftan, sektör politikası katılım gündemiyle yakından bağlantılıdır. İşletme ve Sanayi Politikası
başlıklı 20. fasıl ile Bilim ve Teknoloji başlıklı 25. fasıl doğrudan söz konusu sektörle bağlantılıdır. Bu sektörler

Sektörün ana paydaşları, programlar aracılığıyla politika uygulama konusunda büyük tecrübe sahibidir.

BSTB tarafından yönlendirilmektedir. Ayrıca Türkiye, KOSGEB önderliğinde Batı Balkan ülkeleriyle birlikte

BSTB’nın yaklaşık 1.400 personeli vardır ve 7 farklı program yürütmektedir. 4.525 personeli olan TÜBİTAK 63

Küçük İşletmeler Yasası’nın operasyonel olarak değerlendirilmesi sürecinde çalışmaktadır.

farklı program yürütmektedir. 1.000 personeli olan KOSGEB ise 7 farklı program yürütmektedir.

2.2 Kurumsal Ortam, Liderlik ve Kapasite

2.3 Sektör ve Donör Koordinasyonu

BSTB, yedi tane icracı genel müdürlüğüyle sektörün önder Bakanlığıdır. Bu Genel Müdürlükler şunlardır:

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Türkiye’de bilim, teknoloji ve yenilik politikalarına ilişkin en yüksek otorite
ve koordinasyon yapısıdır. Kurul, altı ayda bir kez Başbakan başkanlığında ulusal bilim, teknoloji ve yenilik
politikaları için karar verme yetkisiyle toplanır. Kurul, dokuz bakan, kamu ve kamu dışı kurumların üst düzey
temsilcileri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen bir üniversitenin atadığı bir temsilci ile toplam
17 daimi üyeden oluşur. Toplantı gündemine bağlı olarak daimi üyeler haricindeki paydaş temsilcileri de
toplantıya davet edilir. TÜBİTAK sekretarya göreviyle, UBTYS 2011–2016 stratejisini ve BTYK toplantılarını
koordine eder.

ϘϘ

Sanayi Genel Müdürlüğü

ϘϘ

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

ϘϘ

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü

ϘϘ

Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

ϘϘ

Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü

ϘϘ

Verimlilik Genel Müdürlüğü

ϘϘ

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Ayrıca, bu konuda daha iyi bir yönetim modeli oluşturmayı hedefleyen Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği
İnisiyatifi, BSTB tarafından başlatılmıştır. Sonuç itibariyle, her kurumun içerisinden kendi gündemini takip
ettiği çok sayıda yatay konu mevcuttur.
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üniversitelere ve diğer kamu organlarına/kurumlarına göre ayrıştırılmış bir mali tahsisat içerir. Bu tahsisat
kalemleri bütçenin tamamını oluşturan ve gelecek üç yılın harcamalarını gösteren personel, faiz, sermaye
harcamaları ile sermaye transferleri ve rezerv ödeneği olarak sınıflandırılabilir. Dolayısıyla sektör bütçesi,
devlet bütçesinde ve OVMP’da kolaylıkla ve doğrudan tespit edilemez. Bununla birlikte 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol (KMYK) Kanunu (TBMM tarafından 10 Aralık 2003 tarihinde kabul edilmiştir)
2006’dan beri yürürlükte olan Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi’ni zorunlu kılar. 5018 sayılı Kanun kamu
kurumlarının, ulusal bütçeden karşılanan plan ve programları da kapsayan her bir harcama kalemi için orta
vadeli mali planlama içermesi gereken bir kurum içi strateji belgesi hazırlamalarını zorunlu kılar. Bu sayede
her bir kamu kurumu kendi hazırladığı strateji belgelerinden orta vadeli harcama hedeflerini kolaylıkla elde
edebilir. Maliye Bakanlığı veri tabanına göre, maliyeti ulusal bütçeden karşılanan plan ve programlar için
ayrılan kümülatif bütçe 1,9 kat artarak 2008 yılındaki 2,4 milyar TL seviyesinden 2012 yılında 4,5 milyar TL’ye
yükselmiştir. KP10’a göre 2014-2018 döneminde hükümet teknolojik araştırma faaliyetleri için 10,4 milyar
TL harcayacaktır.

2.5 Performans Değerlendirme Çerçevesi
5018 sayılı KMYK Kanunu uyarınca, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme kavramları Türkiye’de
Diğer taraftan, sivil toplum Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından bu sektörde temsil
edilmektedir. TTGV, 24’ü özel sektörden, 5’i kamu kurumlarından, 11’i çatı örgütlerden gelen ve 15’i gerçek
kişilerden oluşan üyeleri olan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.
Türkiye’de hibe desteği sağlayan kısmen az sayıda uluslararası bağışçı kuruluş aktif olarak faaliyet
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göstermektedir. Bununla birlikte, Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Yatırım Fonu (EIF), Avrupa İmar ve
Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Konseyi Bankası (CEB), Alman Kalkınma Bankası (KfW) ve Dünya Bankası
(WB) gibi pek çok uluslararası finans kuruluşu yaygın kredi programlarıyla özellikle çevre, enerji, özel
sektörün geliştirilmesi ve ulaştırma gibi sektörlerde aktiftir.
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı’nda (BROP 2007-2013) finansal araçlara özel bir tedbir
tahsis edilmiş ve uluslararası finansal kuruluşlar ile BSTB işbirliğinde muhtelif projeler uygulanmıştır. Bu
Sektör Operasyonel Programı’nda (SOP) da yeni finansal araçların geliştirilmesi öngörülmektedir. Bu
kapsamda, BSTB ilk adım olarak 2014-2020 programının amaç ve hedefleriyle örtüşecek ve bunlara katkı
yapacak yeni finansal araç proje fikirlerini EBRD ile görüşmek için inisiyatif almıştır. Ayrıca, 2015 ve sonrası
dönemde SOP UNDP, UNIDO, Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerle işbirliği imkânlarını araştıracaktır.
OP, AB Komisyonu tarafından kabul edildiğinde uluslararası örgütler ve uluslararası finansal kuruluşlar ile
daha fazla istişare yapılacaktır.
Türk otoriteleri ile Avrupa Komisyonu’nun Türk Yatırım Programı’nın (TYP) kurulması üzerinde anlaşmaları
halinde, risk sermayesi (yenilik ve genişleme aşamaları), kredi garanti programları ve kredi programları
için finansman imkânları oluşturulması yoluyla sektördeki yatırımlar için finansman kapasitesini artırmaya
yönelik olarak rekabetçilik ve yenilik sektörünün TYP’ye dâhil edilmesi düşünülebilir.

2.4 Orta Vadeli Bütçe Görünümü
Kalkınma Planının alt dokümanı olan Orta Vadeli Plan (OVP) Kalkınma Bakanlığı tarafından 3 yıllık dönemler
için hazırlanmaktadır. OVP ile ilgili olarak, Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır
ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanır. OVMP ağırlıklı olarak, gelir-gider dengesi ve cari açığın finansmanı
gibi makroekonomik tahminleri içerir. Orta Vadeli Mali Plan, bakanlıklara (Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı),

2006 yılından beri uygulamadadır. Kamu kurumları bu kapsamda stratejik planların yanı sıra, yıllık
performans programları ve faaliyet raporları hazırlar ve bunları ilgili kurumlar olarak Kalkınma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı, Sayıştay ve TBMM’ye sunar. Bakanlıklar, stratejik planlama sürecini koordine etmek, çeyrek
yıl bazında performansı izlemek ve ilgili tüm taraflara raporlamak için 01 Ocak 2006’dan beri faaliyette olan
strateji geliştirme başkanlıklarını kurmuşlardır. Bu bağlamda, daha fazla detaylandırmaya ihtiyaç olmasına
rağmen, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme kavramları bağlamında, Türkiye’nin performans
kriterlerine dayalı ulusal izleme sistemine sahip olduğu değerlendirmesi yapılabilir.
Türkiye Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı’nın koordinasyonun yapılması ve izlenmesi amacıyla, BSTB bütün
paydaşların katılım sağladığı ve kamu kurumlarının iştirakiyle girişimlerin oluşturulduğu bir İzleme ve
Yönlendirme Komitesi kurmuştur.
Sanayi Stratejisi için her altı ayda bir izleme ve değerlendirme raporu hazırlanır. İzleme ve Yönlendirme
Komitesi, kamu ve özel sektör arasında mevcut olan çeşitli diyalog mekanizmalarıyla işbirliği halindedir.
Ayrıca, İzleme ve Yönlendirme Komitesinde kamu ve özel sektör arasındaki görüşmelerde ortaya çıkan
hususlar BSTB tarafından Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na sunulur ve karar alıcı siyasi otoritenin
bilgilendirilmesi ve harekete geçirilmesi sağlanır. Sektörel stratejilerin (örn. tekstil, makine, elektronik,
otomotiv) ve eylem planlarının izleme ve uygulaması da Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı’nın izlemesiyle
benzerdir. Bu bağlamda BSTB, bu stratejilerin etkili izlenmesi ve uygulanmasını sağlamak için altı aylık
dönemlerde toplanacak Yönlendirme Komiteleri oluşturmuştur. Eylemlerin sorumlu kuruluşları, altı aylık
dönemlerde BSTB Sekretaryasına bilgi ve veri sağlarlar. Bu kapsamda, BSTB Yönlendirme Komitelerine
sunulmak üzere uygulama, izleme ve değerlendirme raporlarını hazırlar ve yayınlar.
“UBTYS 2011-2016” yıllık eylem planları vasıtasıyla yönetilir ve eylemlerden elde edilenler yıl boyunca altı
aylık dönemler bazında izlenir. Bu kapsamda, eylemlerin sorumlu ve ilgili paydaşları, BTYK’nın sekretaryası
olarak TÜBİTAK’a, eylemlerin ilerlemesi hakkında bilgi ve veri sağlarlar. Sekretarya göreviyle TÜBİTAK, bütün
paydaşlardan toplanan veriler kapsamında eylemlerdeki ilerlemeyi BTYK’ya raporlar.
“KSEP”in izlenmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla, KOSGEB, himayesi altında, stratejinin
yönetimi, izleme ve değerlendirmesi için bir Yönlendirme Komitesi ile teknik çalışmaları yürütmek için bir
Teknik Komite oluşturmuştur. Eylem ve projelerden sorumlu kurumlar Hedef İlerleme Raporları hazırlar ve
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altı ayda bir bu raporları KOSGEB’e sunarlar. Bu kapsamda KOSGEB Hedef İlerleme Raporlarını birleştirir ve
yılda iki kez yapılan toplantılarda Yürütme Komitesi üyelerine sunar. Gerek duyulduğunda, Yönlendirme
Komitesi alt izleme komiteleri veya çalışma grupları oluşturabilir.
Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı (RYOP) AB fon yönetimi kapsamında kendi izleme
sistemine sahip olmakla birlikte daha önce bahsedilen tüm stratejilerin hedef ve performans göstergelerine
yaptığı katkılara dair de düzenli bilgi sağlayacaktır.
Bütün bu bilgiler ışığında, RYOP bağlamında bahsi geçen stratejilerin izleme sistemine ilişkin kalite geliştirme
desteği sağlanması ve stratejilerin değerlendirilmesi için sağlanacak kapasite oluşturma yardımının
artırılması, performansının yükseltilmesi ile verimlilik ve etkililiğinin artırılması açısından sektörde katma
değer yaratacaktır.

2.6 Kamu Mali Yönetimi
2000 yılından bu yana Türkiye, mali disiplini korurken kamu hizmetlerinin ulaştırılmasında kaliteyi yükseltmek
için geniş bir kamu harcama ve mali yönetim reformu programını sürdürmektedir. Şeffaflık, hesap verebilirlik,
katılımcılık, verimlilik ve vatandaş memnuniyetini kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde ana performans
kriterleri olarak belirleyen (KMYK), 9. Kalkınma Planı’nın (2007-2013) en önemli bileşenlerinden birisini
oluşturur. KP10, temel KMYK reformlarının başarılı bir şekilde uygulanmasını amaçlar. Şimdi Türkiye’nin
önündeki zorluk, kamu sektörü yönetiminde nihai olarak kalite artışıyla sonuçlanacak etkili uygulamalarla
ileriye doğru yol almaktır.
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Kamu harcamaları ve mali hesap verebilirlik sistemi 5018 sayılı KMYK Kanunu hükümlerine göre
uygulanmaktadır. Kanunun amacı, kamu finansal yönetim organını hazırlamak ve uygulamak, kamu
bütçelerinin yapılması ve uygulanması,
kalkınma plan ve programlarının politikaları
ve hedefleriyle uyumlu olacak biçimde kamu
kaynaklarının etkili kullanımı, mali şeffaflık ile
hesap verebilirliği temin etmek amacıyla mali
kontrolün denetimi ve bütün mali süreçlerin
muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasıdır. Bu
amaçla, stratejik planlama, iç teftiş, iç denetim

raporlanması temelinde tahakkukların
muhasebeleştirilmesine teşmil edilmiştir.
Bu sebeple, mali raporlar ve istatistik
verileri kayıt altına alınır ve uluslararası
karşılaştırmalara
imkân
vererek
kamuoyuna sunulur.
5018 sayılı Kanunda bakanlara yüklenen
hesap verebilirlik zorunluluğu kapsamında
mali şeffaflığı temin edecek araçlardan bir
tanesi, her mali yılın ilk ayı içinde hedefler,
stratejiler, varlıklar, yükümlülükler ve
yıllık performans programları hakkında
kamuoyunun bilgilendirilmesi koşuludur.
Bu sayede, kamu kurumlarının bütün
harcamaları ve gelirleri bütçede belirlenir
ve gelirlerin elde edilme usulü ve kullanımı
üzerindeki kamuoyu denetim kapasitesi
geliştirilmiş olur.
Kamu İç Mali Kontrolü (KİMK) ve dış denetime ilişkin olarak, ulusal mevzuata uyumlaştırılması gereken
herhangi bir Topluluk mevzuatı bulunmamaktadır. Uluslararası kontrol ve iç denetim standartları ile AB’nin
en iyi uygulamalarının Türkiye tarafından benimsenmesi beklenmektedir.
Türkiye’deki KİMK sisteminin temel yasal çerçevesi, Anayasa ve 5018 sayılı KMYK Kanunu ile düzenlenmekte
olup, KİMK sisteminin mevcut aktörleri TBMM, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) ile kamu kurumlarının iç denetim
birimlerinin yanı sıra strateji geliştirme başkanlıklarıdır. KİMK sisteminde ana uyumlaştırma rolü, mali
yönetim ve kontrol alanında Maliye Bakanlığı, iç denetim alanında ise Maliye Bakanlığı’na bağlı olan İDKK
tarafından üstlenilmiştir.
KİMK sistemi, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere merkezi hükümet, sosyal güvenlik
kurumları ve yerel idareleri kapsar.

ile Sayıştay tarafından gerçekleştirilecek dış
denetim gibi gerekli araçlar tanımlanmıştır.

KİMK sisteminde siyasi sorumluluk bakana aittir. Sistemin bileşenleri, strateji geliştirme başkanlıklarının
destek ve koordinasyonu ile en üst düzeydeki yöneticinin gözetiminde merkezi uyumlaştırma birimleri

Mali şeffaflık ilkesiyle uyumlu olarak, kamu

tarafından belirlenen standartlar ve yöntemler çerçevesinde belirlenir ve yürütülür. Harcama birimleri

kaynaklarının edinimi ve kullanımı sırasında

uygulama ve güvence için yetkilendirilmiştir. Ayrıca danışmanlık fonksiyonları iç denetim birimi tarafından

kamuoyunun

sağlanmaktadır.

zamanında

bilgilendirilmesi

öngörülmüştür. Bu amaçla raporlama süreçleri,
faaliyet

Dış denetime ilişkin olarak, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu 2010’da yasalaşmıştır. Kanun INTOSAI denetim

raporlarının hazırlanması ve yayınlanması mali

standartları ve AB en iyi uygulamaları temel alınarak hazırlanmıştır. Sayıştay denetimi, performans denetimi

şeffaflığın sağlanması için yürütülür.

ve uygunluk denetimini kapsamaktadır.

Ayrıca, 5018 sayılı Kanun merkezi yönetim
altındaki kamu kurumlarının tamamını
kapsayan muhasebe birimi oluşturmuştur
ve tüm mali operasyonların kaydedilmesi ve

Sayıştay, merkezi hükümet kapsamındaki kamu kurumlarının yanı sıra yasalar gereği Sayıştay denetimine

mali

istatistiklerin

oluşturulması,

tabi olan diğer idarelerin de finansal operasyonları, kararları ve işlemlerinin dış denetimini ve kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve yasalar çerçevesinde kullanımının değerlendirilmesini yapar.
Sayıştay, bahse konu kurumların finansal işlemleri ve hesapları üzerine nihai bir karar yayımlar.
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Mevzuat denetiminin bir parçası olarak Sayıştay, kamu idarelerinin mali yönetimini ve iç kontrol sistemlerini
değerlendirir. Performans denetiminin bir parçası olarak hesap verebilirlik çerçevesinde, idareler tarafından
belirlenen hedef ve göstergelere ilişkin faaliyet sonuçlarını değerlendirir. Sayıştay, dış denetime ilişkin usul
ve ilkeleri belirler ve denetimin planlama, yürütme ve raporlama aşamalarında bağımsızdır.
Denetim ve incelemeler neticesinde Sayıştay, her bir kamu idaresi için kurum raporu hazırlar. Bu raporlar
ilgili kamu kurumlarına gönderilir ve kamuoyuna duyurulur. Sayıştay, kurumların uygunluk ve performans
denetimi sonuçlarına göre birleştirilmiş Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’nu TBMM’ye sunar.
Sayıştay ayrıca, taslak kesin hesap kanununa ilişkin olarak genel uyumluluk beyanını TBMM’ye verir. Bu
beyan hükümetin yıllık bütçe uygulama sonuçlarının TBMM tarafından kabul edilen bütçe kanunu ile
uyumluluk seviyesini gösteren bir dokümandır.
KMYK Kanunu Sayıştay’ı, yaptığı dış denetimlerin sonucuna dayalı olarak ulaştığı görüşleriyle birlikte belirli
raporları TBMM’ye sunmakla görevlendirir. Bu raporlar merkezi hükümet kapsamında kamu idarelerinin
bireysel hesap verebilirlik raporları, genel hesap verebilirlik raporu ve yerel idareler genel hesap verebilirlik
raporudur. Sayıştay, bir yıla ilişkin mali istatistikleri de, takip eden yılın Mart ayı içinde, hazırlık, yayınlanma,
doğruluk, güvenilirlik ve uygunluk açılarından değerlendirir. Değerlendirmeyi takiben yayımlanan mali
istatistikler değerlendirme raporu TBMM ve Maliye Bakanlığı’na sunulur.
Sayıştay, TBMM adına hareket eden ve TBMM Başkanlık Divanı tarafından atanan, gerekli mesleki yeterliliğe
sahip denetçi komitesi tarafından yıllık olarak denetlenmektedir.
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2.7 Makroekonomik Çerçeve
Global 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 görünür 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

çerçevede, hızlanan GSYH büyümesiyle
birlikte işsizlik oranının kademeli olarak
2013’deki % 9,7 oranından 2016’da % 8,9’a
düşmesi beklenmektedir (Katılım Öncesi
Ekonomik Program 2014 – 2016). Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), fiyat
istikrarına erişme ana hedefiyle uyumlu
olarak enflasyon hedefleme rejimine devam
edecektir. TCMB, enflasyon oranını (yıl sonu
tüketici fiyatları enflasyonu) kademeli olarak
2013 yıl sonundaki % 7,4 seviyesinden
2016 yıl sonunda % 5 seviyesine indirmeyi
hedeflemektedir. Nihai hedef, mali istikrar
konularını dikkate alırken, enflasyon oranını
da Maastricht kriterleriyle uyumlu seviyelere
düşürmektir (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. Kamu maliyesinin sürdürülebilirliği, kamu
kesimi borçlanma gereksinimi makul düzeylerde tutularak devam ettirilecek ve geçmişte edinilen kamu
maliyesi kazanımları da devam ettirilecektir. Buna uygun olarak, 2013’te GSYH’nin % 1’i olarak gerçekleşmesi
beklenen genel bütçe açığının 2016’da GSYH’nin % 0,5’ine düşeceği tahmin edilmektedir (Katılım Öncesi
Ekonomik Program 2014-2016). Kamu maliyesindeki bu başarılı performans ve ekonomideki büyümenin
sürdürülmesiyle, genel hükümet borç stokunun GSYH’ye oranının 2013’deki % 35 seviyesinden 2016’da %
30’a düşeceği tahmin edilmektedir. (Katılım Öncesi Ekonomik Program 2014-2016)
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.

2.8 Genel Değerlendirme

2014’te % 4’e yükselmesi ve 2015-2016 yıllarında potansiyel büyüme oranı olan % 5’e yaklaşması

Türkiye, ekonomik kalkınmada yenilik ve rekabetçilik desteğine büyük önem atfetmekte ve bu politikaları,

beklenmektedir (Katılım Öncesi Ekonomik Program 2014-2016). Kademeli olarak potansiyel büyüme

dünyanın en gelişmiş on ekonomisinden birisi olma hedefinde itici güç olarak görmektedir. Bu nedenle

oranına yaklaşılırken, uygulanan makro ihtiyati tedbirlerin etkisiyle birlikte makroekonomik politikalar cari

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yapısı değiştirilerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na dönüştürülmüştür.

açığın GSYH’ya oranını kademeli olarak 2014’te % 6,4’ten 2015’te % 5,9’a ve 2016’da % 5,5’e düşürmeyi

Yeni Bakanlık bağlı kuruluşları olan TÜBİTAK, KOSGEB ve TPE ile yenilik, sanayi, teknoloji geliştirme ve KOBİ

hedeflemektedir (Katılım Öncesi Ekonomik Program 2014-2016).

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

Son yıllarda toplam yatırım ve tasarrufların eş zamanlı olarak azalması, bu alanda yapısal politikalara olan

ve bu miktar 2014-2018 döneminde 4 katına çıkarılacaktır. Sanayi Strateji Belgesi, UBTYS, KSEP, BGUS ve

ihtiyacı artırmıştır. 2013 yılı Mayıs ayından itibaren ABD para politikasındaki değişikliklerin etkisi bu ihtiyacı

alt sektör belgeleriyle tamamlanan KP10, bu büyük desteğin en çok ihtiyaç duyulan tema ve coğrafyalara

ön plana çıkarmıştır. Bu doğrultuda, iç tasarrufların artırılması, kaynakların verimli alanlara yönlendirilmesi,

stratejik ve verimli bir şekilde odaklanması ve yürütülmesi için hedefleri ve öncelikleri belirler. Yenilik ve

ekonominin verimlilik seviyesinin yükseltilmesi, istihdamın artırılması ve enflasyonun düşürülmesi

rekabetçilik sektöründe, kamudan farklı düzeylerde çok fazla sayıda paydaş bulunduğu için bazı politika

ana makroekonomik hedefler arasında olacaktır (Katılım Öncesi Ekonomik Program 2014-2016). Bu

alanları birden fazla kurumla paylaşılmaktadır.
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3
IPA SEKTÖR DESTEĞI
HEDEFLERI
22
23

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
geliştirilmesi,
kolaylaştırılması

4
PROGRAMIN OPERASYONEL
ÖZELLIKLERI
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4.1 Coğrafi ve Tematik Odaklanma
Tematik Odaklanma
Rekabetçilik ve Yenilik Sektörü 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 stratejsine dayanmaktadır: ‘‘Verimlilik artışı ve
sanayileşmenin hızlandırılması yoluyla ihracata dayalı, özel sektör öncülüğünde rekabetçi üretim
yapısının geliştirilmesi’’ (KP10, Şekil 1). 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 sanayine’’
odaklanmaktır. Türkiye ekonomisinin direncinin artırılması ile yüksek ve istikrarlı bir büyümenin
güvence altına alınması için bu hedeflerin her ikisi de gereklidir. RYOP kapsamında desteklenecek
müdahalelerin stratejik uyumunu sağlayacak olan 2 stratejik seçim kriteri ile bu tercihler hayata
geçirilecektir.

Bu stratejik seçim kriterleri şunlardır:
ϘϘ

ϘϘ
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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 artırılmasıdır. İmalat sanayi her iki hedef
açısından özel bir önem taşımaktadır. Böylece, RYOP’un stratejik tercihlerininin 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.
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.

Coğrafi Odaklanma yaklaşımı ilke olarak kişi başı Gayri Safi Katma Değeri (GSKD) ülke ortalamasının %75’nin
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 4 bölge 2014-2016 döneminde coğrafi odaklanma için önceliklendirilmektedir:
1 TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
2 TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri)
3 TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)
4 TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)
Aşağıdaki tablo, elde edilebilen son istatistiki veriler ışığında NUTS II düzeyinde kişi başına GSKD’yi
göstermektedir:

TR21
TR10

TR81

TR10

TR82

TR42
TR22

TR83

TR41

TR90

TR72

TR33

TR71

TRB1

TR31

TRB2
TR52

TR32

TR63

TRC2

TR62

Coğrafi Odaklanma

TRC3

TRC1

TR61
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GVA Per Capita :

IPA II fonlarının ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınma alanlarında etkisini maksimize etmek açısından
tematik ve coğrafi odaklanma büyük öneme sahiptir. Bu sebepten ötürü, RYOP fonların belirli bir kısmını
öncelikli NUTS II Bölgelerine tahsis etmektedir.

>75
<75
<75 (Priority Regions)

Harita: NUTS II Bölge düzeyinde kişi başına GSKD (ülke ortalamasının %’si, ülke ortalaması=100)

Coğrafi odaklanma ilkesi RYOP’un sadece bazı eylem/faaliyetlerine uygulanacaktır. 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:

EYLEM 1- ÖZEL SEKTÖRÜN GELİŞTİRİLMESİ

Tablo 6: NUTS II Bölgelerinde kişi başına GSKD (2009-2011, $)
GSKD

2009

2010

2011

TR10 (İstanbul)

11.848

13.416

13.865

TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)

9.699

11.511

12.029

TR22 (Balıkesir, Çanakkale)

7.596

8.651

8.954

9.372

10.783

11.443

7.496

8.524

8.668

6.988
TR90

8.012

TR31 (İzmir)
TR21
TR10

TR10Muğla)
TR32 (Aydın, Denizli,

TR81

TR82

TR42

TR83

TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak)
Yerler

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

Toplam Bütçe Tahsisatı
(2014-2016)

62,9
MEUR

Faaliyetler

Öncelikli NUTS II Bölgeleri için
Indikatif Fon Tahsisatı Oranı

TR22

TR41
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)

TR51

TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)

İmalat
Sanayi

%45

TRA2

TRA1

TR51

TR51 (Ankara)

TR33

TR72
TR71

TR31

TR52 (Konya, Karaman)
TR32
TR61 (Antalya,
Isparta, Burdur)

TR52

TR63

TR61

TR62 (Adana, Mersin)

TR62

TRC1

8.283
TRA2

10.319

TRA1
11.528

10.641

12.128

13.138

TRB1
10.699

11.990

12.259

6.125

6.771

8.672

TRC3

12.126

TRB2

7.118

10.094

10.122

7.147

7.232

TRC2

6.125
Kişi Başına GSYH* :

Yüksek Gelir Seviyesi (>100)
Orta Yüksek Gelir Seviyesi (75-100)

rekabetçi güçlü yanlarının tespit edilip, bunlara göre harekete geçmelerine yardım edilmesi c) verimliliklerinin

TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)

4.902

5.724

5.904

TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir)

5.737

6.673

7.087

TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)

5.750

6.639

6.675

TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)

7.153

7.952

8.536

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)

5.670

6.612

6.594

Geri kalmış bölgelerin ekonomik kalkınmasına yardım etmek için iş ortamı iyileştirilmeli, yatırımlar

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)

5.598

6.444

6.762

teşvik edilmeli ve desteklenecek olan KOBİ’lerin verimlilikleri artırılmalıdır. Hedef bölgeler bu önkoşulları

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

5.816

6.765

6.652

dikkate alarak 2014-2023 dönemini kapsayacak biçimde bölge planlarını hazırlamaktadırlar. Planlar; kamu

TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)

4.990

5.815

5.901

TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)

3.254

4.055

4.001

TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)

4.910

5.638

5.820

TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri)

3.137

3.712

3.515

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)

3.925

4.909

4.952

TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)

3.380

4.165

4.282

TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)

3.549

4.531

4.689

artırılması d) değer zincirlerine katılım için gerekli olan ürün kalite standartlarına uygunluklarının artırılması
e) KOBİ’lerin değer zincirleri içerisindeki daha büyük ve daha karmaşık görev setlerine girişmesine yardım
edilmesi faaliyetleri ile kolaylaştırılacaktır.

kurumları, özel sektör ve STK’ları kapsayan katılımcı bir süreçle formüle edilmiş olup, planların 2014 yılı sonu
itibariyle onaylanmaları beklenmektedir. Taslak planların doğrudan RYOP Faaliyet 1.1’i hedefleyen öncelik
ve tedbirleri aşağıda belirtilmektedir:
ϘϘ

TRB2’de imalat sanayinin rekabet edebilirliğini artırmayı amaçlamaktadır.

ϘϘ

TRC2’de endüstriyel gelişmenin desteklenmesini ve daha yüksek katma değere sahip üretim yapısına
geçişi amaçlamaktadır.

ϘϘ

TRC3’de daha yüksek katma değerli üretimin artırılmasını ve endüstriyel altyapının geliştirilmesini
amaçlamaktadır.

ϘϘ

TRB1’de endüstriyel üretimin ve endüstriyel altyapı hizmetlerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Kaynak: TÜİK

Tablo, kişi başına GSKD’sı ulusal ortalamanın %75’nin altında olan NUTS II Bölgelerini ve öncelikli bölgeleri
göstermektedir. Geri kalmış bölgeler çoğunlukla ülkenin doğu kesiminde bulunmaktadır. Ülkenin
büyüklüğü, bölgeler arası gelişmişlik farkları ve sınırlı IPA fonlarıyla verimlilik ile etkinlik hedefleri arasında
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bir denge kurma ihtiyacı göz önüne alındığında, öncelik aşağıdaki en düşük kişi başına GSKD’ya sahip
bölgelere verilecektir.
ϘϘ

TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)

ϘϘ

TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri)

ϘϘ

TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)

ϘϘ

TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)

Bu bölgeler aşağıdaki faktörlere göre önceliklendirilmektedir:

RYOP Faaliyet 1.1, önümüzdeki on yıl içersinde söz konusu bölgelerde sosyo-ekonomik aktivitelere rehberlik
edecek olan kalkınma planlarının önceliklerine açık bir biçimde uymaktadır. Sonuç olarak, ulusal kaynaklar
ve IPA fonları, bölgelerde rekabet edebilirliği artırmak açısından birbirlerini tamamlayacak ve bölgeler arası
farklılıkların azalmasına katkı sağlayacaktır.
“Çevre” ile “Çalışma, Eğitim ve Sosyal Politikalar” SOP’ları da ayrıca 2014-2016 döneminde bölgesel
odaklanma ilkesini uygulamaya koyacaktır. Bu sektör programları IPA II fonlarının daha görünür ve birleşik
bir etki oluşturması için aynı öncelikli bölgeleri hedef alacaktır. Böylece, bu yaklaşım, SOP’ların çeşitli
müdahaleleri arasında da sinerji yaratacaktır. Buna ek olarak, kişi başına GSKD’sı ülke ortalamasının %75’inin
altında olan diğer 8 bölge fon tahsisatı açısından öncelikli durumda değildir. Bunlar:
ϘϘ

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

ϘϘ

TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)

ϘϘ

Bölgelerin ilgili sektörlerde yeterli hazmetme kapasitesi (örn. RYOP için sanayinin mevcut durumu)

ϘϘ

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)

ϘϘ

Ulusal ve IPA fon programlarından elde edilen proje üretme ve uygulama tecrübeleri

ϘϘ

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)

ϘϘ

Hem Türkiye, hem de AB’deki diğer bölgelere yakınsama ihtiyacı

ϘϘ

TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)

ϘϘ

Sınırlı sayıda bölgeye odaklanarak daha görünür bir IPA uygulaması

ϘϘ

TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)

ϘϘ

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)

ϘϘ

TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)

Hedef bölgelerin kendi bölgesel kalkınma planlarında belirtilen öncelikleri ve ihtiyaçları RYOP kapsamında
planlanan eylem/faaliyetler ile uyumludur.
Faaliyet 1.1 İmalat Sanayi, coğrafi odaklanma için bütçenin belirli bir kısmının tahsis edileceği tek
faaliyettir. Bu faaliyet imalat sektörünü hedeflemekte ve KOBİ’lerin imalat değer zincirine entegrasyonunun
güçlendirilmesini amaçlamaktadır. KOBİ’lerin değer zincirine entegrasyonu: a) KOBİ’lerin değer zincirlerinin
yapısı ve dinamiklerine yönelik farkındalık ve anlayışlarının artırılması b) KOBİ’lerin değer zincirlerindeki

Değerlendirme sürecinde bu bölgelerden gelen projelere ek puan verilerek, proje seçim sürecinde Faaliyet
1.1 için önceliklendirilecektir.
RYOP’un coğrafi odaklanma stratejsinin ikinci boyutu, BGUS’ta sınıflandırılan bölgelerin gelir seviyelerine
göre bazı faaliyetler için bölgelerin önceliklendirilmesidir.
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Tablo 8: IPA II Programlarının Diğer Sektörler ile Etkileşimi

Aşağıdaki tablo, bölgesel sınıflandırma açısından öncelikli faaliyetleri göstermektedir:

RYOP

Tablo 7: Bölgelerin Önceliklendirilmiş Faaliyetleri

Bölgesel Sınıflandırma

1.1

1.2

2.1

2.2

Yüksek Gelir Düzeyi

*

*

*

Orta-Yüksek Gelir Düzeyi

*

*

*

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) tarafından özellikle başlangıç
ve gelişme aşamasında yer alan KOBİ’lerin becerilerinin ve girişimcilik bilgilerinin geliştirilmesi
hususunda gerekli eğitimlerin sağlanması amacıyla, RYOP Eylem 1 kapsamında KOBİ’lere

Orta-Düşük Gelir Düzeyi

*

*

yönelik eğitim ve öğretim altyapısı, İKG OP ile yakın işbirliği içerisinde kurulacak, geliştirilecek,

Düşük Gelir Düzeyi

*

*

yenilenecek ve danışmanlık desteği sağlanacaktır. Ayrıca, İKG OP kadın ve genç girişimciliği

Faaliyet 1.2. turizm ve yaratıcı endüstri müdahalelerini kapsamaktadır. Proje seçim sürecinde yaratıcı
endüstri müdahale alanı yüksek ve orta-yüksek gelir düzeyine sahip bölgelerde önceliklendirilecekken,
turizm alanında öncelik orta-düşük ve düşük gelir düzeyli bölgelere verilecektir.

4.2 Programın Diğer Sektörlerdeki IPA II Programları ile Etkileşimi
RYOP, aşağıda yer alan diğer sektörlerdeki IPA II Programları ile etkileşimde olacaktır. Tablo 8, potansiyel

teşvik edecek ve RYOP proje yaratma aşamasında bu yatay hususu dikkate alacaktır.
Eylem1: Özel Sektörün Geliştirilmesi

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.)

Kırsal Kalkınma Opersonel Programı (KK OP), yerel ürünler (gıda ve gıda dışı) ve el sanatları
bağlamında elde edilen yerel bilgi ve deneyime dayalı mikro ve küçük işletmelerin ve
girişimciliğin gelişmesi ile kırsal turizme özel önem vererek mikro ve küçük işletmeler
odaklı kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi için destekler sağlayacaktır. Ayrıca, çiftlik
faalyetlerinin çeşitlendirilmesi ve su ürünleri yetiştiriciliği alanında yatırımlar KK OP tarafından

etkileşim alanlarını aşağıda özetlemektedir. RYOP kapsamında sağlanacak olan mali yardımın yönetiminde

desteklenecektir. Buna ek olarak, hayvancılık (süt, et ve kümes hayvanları üretimi) ve gıda

tutarlılığın ve etkinliğin sağlanması için RYOP ve diğer operasyonel programlar arasında müdahalelerin

işleme konusunda bireysel yatırımlar (süt, et, meyve, sebze ve balıkçılık ürünleri) KK OP

tamamlayıcılığı ve müdahalelerde mükerrerlikten kaçınılması esastır. Bu bağlamda, RYOP özellikle İnsan

tarafından desteklenmektedir. Öte yandan, kırsal yerleşim yerlerinde bulunmayan turizm
cazibe merkezlerinin canlandırılması, tanıtımı, peyzajı ve pazarlanması ile Turizm Bilgi

Kaynakları ve Kırsal Kalkınma OP’leri ile bir takım işbirliği ve tamamlayıcılık alanları öngörmektedir. Bu

Merkezlerinin kurulması RYOP tarafından turizm sektör desteği faaliyetleri kapsamında

çerçevede, söz konusu OP’ler arasında koordinasyon mekanizmaları kurulacak ve OP’ler hem uygulama

desteklenecektir. Ayrıca, et, süt, meyve sebze ve balıkçılık sektörleri de dahil olmak üzere gıda

hem de programlama dönemleri için birbirlerini karşılıklı olarak etkileyecek ve destekleyecektir.

endüstrisi RYOP tarafından eğitim ve iş desteği alanlarında desteklenecektir.

RYOP’un müdahalelerinin etkinliğini artırmak için İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
(İKG OP) ve Kırsal Kalkınma Operasyonel Programı (KK OP) ile özellikle beceri eğitimi ve iş destek alanlarında
bir sinerji oluşturulacak ve yakın bir koordinasyon sağlanacaktır
Düzenli iletişim ve programların müdaheleleri hususunda bilgi alışverişi OP’lerin programlama aşaması sürecinde amaca özel ve geçici olarak kurulan komiteler aracılığıyla sağlanacaktır. Ayrıca, AB yardımlarının
ilgili sektörlerde etkisini artırmak için proje üretme sürecinde ortak operasyonlar geliştirilebilir ve projelerin
farklı fazları çeşitli programlar kapsamında finanse edilebilir.
OP’lerin uygulama aşamasında düzenli bir iletişimi tesis etmek için farklı OP’ler arasındaki koordinasyon
Sektörel İzleme Komiteleri aracılığıyla sağlanacaktır. RYOP’un sektörel izleme komitesinde, İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınmadan sorumlu olan program otoriteleri temsilcileri yer alacaktır.
Ayrıca, BSTB de bahse konu OP’lerin Sektörel İzleme Komitelerinin üyesi olacaktır. IPA politika alanlarındaki
tüm aktörleri kapsayan IPA İzleme Komitesi başka bir koordinasyon aracı olarak da kullanılacaktır.
RYOP ve diğer OP’ler arasında tamamlayıcılığı ve sinerjiyi sağlayacak olan başlıca alanlar aşağıda
verilmektedir:

Eylem 2: Bilim, Teknoloji ve Yenilik
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Diğer Operasyonel Programlar

RYOP Faaliyet 2.1 ve 2.2 kapsamında, Ar-Ge ve yenilik alanında eğitim hizmetleri ve iş desteği
sağlanacak ve bu, İKG OP’nin çalışma ve işgücü piyasası eylemine katkı verecektir.

KK OP ile tamamlayıcılık sağlayacak ve sinerji yaratacak olan daha yenilikçi ve etkin
bir sanayinin kurulması amacıyla gıda sanayi, RYOP Faaliyet 2.1 ve 2.2 kapsamında
desteklenecektir.
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4.3 Sektörde IPA II Desteğinin Diğer Donörler ile Tamamlayıcılığı
RYOP’un etkisini genişletmek için, Horizon 2020 ve IPA kaynaklarıyla tamamlayıcılık mekanizmaları
araştırılabilir. AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı Horizon 2020 yaklaşık 80 milyar Euro’luk
bütçesiyle AB’nin Avrupa Araştırma Alanı ve Yenilik Birliği hedeflerine ulaşması ve bilim, yenilik ve teknoloji
alanında küresel rekabetçiliği geliştirmesi noktasında Birliğin en kritik aracıdır. Ekonomik kalkınmanın
desteklenmesi için kamunun ve özelin araştırma ve yenilik niteliğinin ve niceliğinin artırılmasında Türkiye’nin
Horizon 2020’ye katılımı çok önemlidir. Uluslararası ağ faaliyetlerine katılım, üretilen en yeni bilimsel bilgiye
ve en son teknoloji trendlerine erişilmesi, bilgi ve teknoloji transferinin önünün açılması ve kapasitenin
ve yeteneklerin geliştirilmesi açısından Türkiye’nin Horizon 2020’ye katılımı Türk bilim teknoloji ve yenilik
aktörleri için fırsatlar sunma potansiyeline sahiptir. Horizon 2020 tarafından sağlanan fırsatlardan tam olarak
yararlanmak, daha fazla etki ve etkinlik sağlanması için SOP’un programlama ve uygulama aşamalarında
Horizon 2020 ile bu sektör altındaki destek arasında ortak ya da koordine çabalarla maksimum sinerji
sağlanmalıdır. İşletmelerin, araştırma kurumlarının ve akademinin Horizon 2020’ye katılım oranını artırmayı
amaçlayan projeler, değerlendirme ve seçim aşamalarında bir önceliğe sahip olacaktır. Proje değerlendirme
ve seçim aşamasında Horizon 2020 projelerine özel kurallar sağlayan mekanizmalar, RYOP’un uygulanması
sırasında oluşturulacaktır.
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Öte yandan RYOP, çekirdek, başlangıç sermayesi ve işletmelere hizmet veren diğer finansal araçların
yeni biçimlerini içeren girişim sermayesi fonları gibi, kredi garanti fonları, mikro kredi fonları ve sermaye
finansmanı mekanizmalarının desteklenmesi yoluyla finansal ortamın geliştirilmesine odaklanacaktır.
Ayrıca, mali mekanizmaların artan kullanımı ile finansal kaynaklara erişiminin artırılması ve işletmelerin
üretim altyapısının modernize edilmesi sayesinde RYOP, işletmelerin iş geliştirme projelerine ve yatırım
düzeylerine destek olacaktır. Bu kapsamda, IPA II döneminde RYOP’un finansal araçları alanında uluslararası
finansal kuruluşlar veya uluslararası örgütler gibi donör kuruluşların desteklerinden istifade edilebilir.
Bilindiği üzere, 2007-2013 döneminde BROP’un 1.2 ‘‘Finansal Araçların Oluşturulması ve Geliştirilmesi’’
tedbiri kapsamında Avrupa Yatırım Fonu ile işbirliği içerisinde çeşitli projeler
yürütülmüştür.

4.4 Eşit Fırsatlar ve Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği
İlke olarak RYOP, kendi kapsamında desteklenecek müdahale alanlarının hedef gruplar için eşit fırsatlar sunmasını
sağlamaya çalışacaktır. Bu, hedef gruplara müdahalelerden yararlanma ve müdahalelere katılım noktasında her bir müdahale alanının ne şekilde eşit
fırsatlar sağlayacağının ortaya konulmasıyla ve muhtemel proje faydalanıcılarının
(ERA) katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla müdahale önerisi geliştirmelerinin teşvik edilmesi yoluyla
teminat altına alınacaktır. Ayrıca, beklenti, IPA fonlarının
ikili bir yaklaşım yoluyla
bir enstrüman olarak
hizmet etmesidir.

Bu ikili yaklaşım eşit fırsatlar ana yatay alanının cinsiyet eşitliği lehinde özel önlemlerle birleştirilmesi şeklindedir.
Cinsiyet boyutunun algı ve önemini artırmayı amaçlayan teşvikler zamanla RYOP’da uygulamaya koyulacaktır. Bilgi toplumu, araştırma ve teknoloji geliştirme, iletişim teknolojileri, girişimcilik gibi özellikle “geleneksel olmayan” alanlarda belirli hedefler ve amaçlar cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için belirlenecektir.
Cinsiyet boyutunda farkındalığın artması ve bilginin yaygınlaşması ile eşitlik sağlamaya yönelik girişimlerin
finansmanı ihtimalinin, başvuru sahiplerini cinsiyet eşitsizliklerini azaltmaya yönelik öneriler ortaya
koymaları hususunda teşvik etmesi beklenmektedir.
Programlama, uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarında fırsat eşitliği hedeflerinin birleştirilmesi,
faaliyetlerin etkisini değerlendirmek için uygulama otoritesine de yardımcı olacaktır. Bu nedenle aradönem değerlendirme(ler): fırsat eşitliği hedefinin ne ölçüde dikkate alındığını, bu hedefin ne ölçüde
yakalandığını, hangi mali kaynakların belirli fırsat eşitliği tedbirine tahsis edildiğini ve kaynakların uygun
kullanılıp kullanılmadığını ortaya koyacaktır. Bu değerlendirmeler ışığında programlama döneminin geri
kalan dönemi için programda gerekli değişiklikleri yapmak mümkün olabilecektir.

4.5 İklim Eylemi ve Sürdürülebilir Kalkınma
İklim değişikliğine karşı mücadele giderek artan sayıda tamamlayıcı politika alanlarında karşılık bulmaktadır.
Ayrıca, bu “ana” süreci daha da öteye götürmek için AB, 2014-2020 dönemi için bütçesinin en az %20’sininin
iklim değişikliği ile ilgili eyleme harcanması gerektiğini kabul etmiş durumdadır.
Bu SOP’a ilişkin olarak da aşağıdaki faaliyetler desteklenecektir:
ϘϘ

Eylem 1 altında, çevresel olarak daha iyi ürünler üreten veya yoğun bir şekilde yeşil teknolojileri
kullanan (örn. Çevre endüstrileri) atık ve su arıtma ekipman ve ürünleri, teknolojileri, enerji verimli
yapı malzemeleri, enerji ve çevre etiketleme ürün ve hizmetleri, soğutma sistemleri ve çevre dostu
ürünler vb. temin eden KOBİ’ler iş desteği alabilir ve belirli finansal araçlardan yararlanabilir.

ϘϘ

Eylem 2 altında, araştırma kapasitesinin geliştirilmesi (örn. araştırma merkezlerinin kurulması/
laboratuarların akretide edilmesi/üniversitelerin kapasitelerinin yükseltilmesi vb.) Ar-Ge ve yeniliğin
ticarileştirilmesinin ve üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi ile teknoloji transferinin teşvik
edilmesi yoluyla enerji verimli yapı malzemeleri ve çevre teknolojileri hususunda araştırma ve yenilik
faaliyetleri destelenebilir.

ϘϘ

Eylem 2 altında, endüstriyel simbiyoz üzerine Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri desteklenebilir.

ϘϘ

Eylem 3 altında, araştırmacılar ve KOBİ’ler işletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı
(COSME) ve Horizon 2020 programlarının ilgili alanlarına katılmak için destekten yararlanabilir.
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4.6 Program Stratejisi

4.6.1 Eylem 1: Özel Sektörün Geliştirilmesi (ÖSG)

RYOP 3 eylemden oluşmaktadır: 1) Özel Sektörün Geliştirilmesi 2) Bilim, Teknoloji ve Yenilik ve 3) Kapasite
Oluşturma. Özel 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 üretemi 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.
Aşağıdaki diyagram eylemler arasında etkileşimi özetlemektedir.

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:
ϘϘ

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,

ϘϘ

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

ϘϘ

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

ϘϘ

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,

ϘϘ

KOBİ’lerin, yeşil ekonomiye geçişi sağlayacak olan iş fırsatlarıyla buluşmalarının desteklenmesidir.
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Şekil 1: RYOP’un 3 Eylemi Arasındaki Etkileşimi

3

Ayrıca, girişimciliğin desteklenmesi (özellikle hızlı büyüyen başlangıç şirketleri) ve finansmana erişimin
kolaylaştırılması (finansal araçlar) birinci ve ikinci eylemleri kesen unsurlar olarak dikkate alınmaktadır. Bu

Gerekçe
ϘϘ

Daha fazla kaynağın, “ticarete konu olan” sektörlerden ziyade “ticarete konu olmayan” sektörlere
ayrılması ile Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin yapısı son birkaç yılda hizmetler lehine değişmektedir.
Bu eğilim, KP10’da belirtildiği üzere Türkiye’nin orta ve uzun vadeli büyüme beklentileri üzerinde
önemli bir yük getirmektedir. Buna göre, bu Eylem ticarete konu olan sektörleri kapsayan imalat
değer zincirlerini hedeflemektedir. KP10, imalat sanayinde dönüşüme duyulan ihtiyacı da çok güçlü
bir biçimde vurgulamakta ve katma değer üretim oranının 2010 yılında yaklaşık %19 seviyelerinde
bulunduğuna dikkat çekmektedir. KP10 ayrıca, işgücü verimliliğinin 2007-2013 yılları arasında
artmasına rağmen büyük ölçekli firmalar ile KOBİ’ler arasındaki verim farkının genişlediğini
belirtmektedir.

ϘϘ

Değer zinciri yaklaşımı: İmalat sanayi söz konusu olduğu müddetçe, ilgili eylemin müdahale
yöntemi değer zinciri yaklaşımı8 temellidir ve KOBİ’lerin ticarete konu olan değer zincirlerine
entegrasyonunun kolaylaştırılmasını ve güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Söz konusu değer
zincirlerinin özelliklerine bağlı olarak KOBİ’lerin “ticarete konu olan değer zincirlerine” entegrayonunu
engelleyen etkenler, bölgeler arasında ve ayrıca imalat sektörleri/alt sektörler arasında önemli
farklılıklar sergilemektedir. Bu nedenle, jenerik müdahaleler üzerinde yoğunlaşmak yerine, bu
eylemin değer zinciri odaklı operasyonları finanse etmesi, değer zincirinin belirli özelliklerini dikkate
alarak ve KOBİ’lerin söz konusu değer zincirlerine daha güçlü bir biçimde entegre olmalarını önleyen
engelleri bertaraf etmeyi amaçlayarak tasarlanması ve uygulanması beklenmektedir. Değer zinciri
yaklaşımı, bütüncül yapısından dolayı imalat sanayinin dönüşümüne katkıda bulunan güçlü bir araç
olarak kabul edilmektedir.

eylemlerin zamanlaması ve sıralaması ile ilgili olarak Eylem 3 kapsamında yer alan teknik yardıma öncelik
verilecektir. Diğer faaliyetler başladığında teknik yardım projelerinin operasyonel olmasının sağlanması
amacıyla, teknik yardım projelerine yönelik operasyon geliştirme, ihale ve sözleşme çalışmaları programın
kabulünden hemen sonra başlatılacaktır. Uygulama döneminin ilk 3 yılında (2016 yılı sonuna kadar) IPA I
döneminden aktarılacak projelerin ihaleleri ve sözleşmeleri öncelikli olacaktır. Yeni proje fikirleri için proje
seçim ve geliştirime faaliyetleri 2014-2016 döneminde başlatılacaktır.
IPA I döneminden aktarılacak projeler RYOP’un stratejisi ve hedefi ile büyük ölçüde uyumludur ve RYOP’un
hedeflerine ulaşmasına hizmet etmektedir.

Değer zinciri kavramı, çeşitli büyüklükteki şirketlerin, tasarım aşamasından son kullanım aşamasına ve onun da ötesine geçen süreçlerle bir ürünü hayata
geçirdikleri faaliyetlerin tamamıyla ilişkilidir. Eylemler zinciri, tasarım, üretim, pazarlama, dağıtım ve müşteri hizmetlerini kapsar. Değer zincirini oluşturan
eylemlerin tamamı bir şirket bünyesinde bulunabilse de bu nadir karşılaşılan bir durumdur. Genellikle değer zinciri eylemleri bir coğrafi bölgede veya daha geniş
bir alanda konumlanmış olan çeşitli büyüklük ve beceriye sahip farklı şirketler arasında paylaşılmaktadır.
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Yüksek katma değerli hizmetler: Küresel değer zincirinin değişen yapısı, imalatı hizmetler ile daha

Girişimcilik: Girişimciler ekonominin dönüşümü için motivasyona sahip olan ekonomik aktörler olarak

yakından bağlı hale getiren yeni iş modellerinin ortaya çıkmakta olduğunu açıkça göstermektedir. ÖSG

değerlendirilmektedir. İmalat sanayinin dönüşümü ve yüksek katma değerli hizmetlere doğru ilerleme,

Eyleminin değer zinciri odaklı yaklaşımı imalat sektörü ile hizmetler sektörü arasındaki bağlantıların

girişimciliği teşvik edecek güçlü bir ekosistem olması kaydıyla, girişimcilerin değerlendirebilecekleri fırsatlar

gelişmesine yardımcı olacaktır. Bu açıdan bakıldığında yaratıcı endüstriler, imalat sanayinin oluşturduğu

ortaya çıkaracaktır. ÖSG Eylemi, var olan kuluçka merkezleri ve hızlandırıcı gibi yapıların kapasitelerinin ve

katma değerin ve rekabetçiliğin artırılmasında eşsiz bir rol oynayabilir. Bu yüzden yaratıcı endüstriler, RYOP

yetkinliklerinin geliştirilmesi veya kurulmalarının kolaylaştırılmasıyla daha iyi ekosistemlerin oluşturulmasına

tarafından desteklenecektir. Yaratıcı endüstriler söz konusu olduğunda öncelik, kişi başı milli hasıla, yüksek

yardımcı olacaktır.

9

öğretim mezunu kişi sayısı gibi ölçütlerle ölçülen mevcut beşeri sermayenin güçlü bir şekilde var olduğu,
eylemin finanse edeceği operasyonların fayda sağlayabileceği bölgelere verilecektir.

Eylem, Türkiye’nin cari açığının azaltılmasında ve özel sektörün tasarruf oranının artırılmasında doğrudan ve

İmalat sanayi ile hizmetler sektörü arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ÖSG Eylemi için kilit bir önceliğe sahip

iki husus da (cari açık ve özel sektör tasarruf oranı) ulusal ekonominin istikrarı ve esenliği açısından önemli

olmasına rağmen, hizmetler sektörünü hedefleyen fakat hemen ve/veya doğrudan imalat sektörü üzerinde

pozitif potansiyel etkisi olabilecek operasyonları önceliklendiren faaliyetlerden meydana gelmektedir. Her
riskler taşımaktadır.

etkisi olmayan faaliyetler de, böylesi faaliyetlerin geniş ekonomik kalkınma faydalarını tetikleyebileceği göz
önünde tutularak desteklenecektir. Örneğin, düşük-orta ve düşük gelirli bölgelerde uygulanacak turizmi
geliştirme projeleri bu kapsamda değerlendirilebilir.

Tanım
Eylem iki faaliyetten oluşmaktadır: a) imalat sanayinin dönüşümü ve b) hizmetler ve yaratıcı endüstriler.
İmalat Sanayi: Bu faaliyet, konu ile ilgili olduğu müddetçe, imalat sektörlerinin rekabetçiliğine katkı sağlayan
hizmetler sektörünü (örn. yenilenebilir enerji üretimi, bilgisayar odaklı hizmetler, mühendislik hizmetleri,
tasarım hizmetleri, lojistik vb.) de kapsayan imalat sektörlerini (NACE Rev. 2, Bölüm C) hedeflemektedir.
Müdahale biçimleri inşaat (müşavirlik dâhil), mal alımı ve teknik yardım hizmetleri şeklinde olacaktır. Ana
hedef, KOBİ’lerin değer zincirine entegrasyonunu güçlendirmek ve değer zincirinin daha üst seviyelerine
taşınmasına yardımcı olmaktır.
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Yüksek gelirli bölgelerde öncelik küresel rekabetçiliğe sahip olabilecek değer zincirlerine verilecektir. Üstorta gelirli bölgelerde öncelik uluslararası rekabet olasılığı olan değer zincirlerine verilecektir. Orta-düşük
gelirli ve düşük gelirli bölgelerde öncelik, bölgesel olarak baskın durumdaki değer zincirlerinden uluslararası
hale gelme veya ulusal düzeyde etki yapma potansiyeline sahip olanlara, genel iş ortamını iyileştirmeye
dönük yatırımlara, Ulusal Yatırım Teşvik Programı ile sinerjik ilişkileri en üst düzeye yükseltme potansiyeline
sahip olanlara ve İKG OP kapsamında sağlanacak destek üzerine inşa edilecek olanlara verilecektir.
Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler: Bu özel faaliyet, başlıca turizm ve yaratıcı endüstrileri hedeflemektedir.
Ancak bu sektörler ile sınırlı değildir.
Turizm sektörü ele alındığında RYOP, bağımsız çabalardansa varış yeri -destinasyon- yönetimi yaklaşımlarını
takip edecek ve KP10 tarafından ortaya konulan politikalara (turizm faaliyetlerini çeşitlendirme ve
sürdürülebilir turizm) ve önceliklere (kongre turizmi, kış turizmi, kruvaziyer turizmi, golf turizmi, kültür
turizmi ve özellikle sağlık turizmi) katkıda bulunacaktır.
Turizmi geliştirme faaliyetleri bölgesel ekonomiye katkıları ve özellikle imalat sanayi ile diğer hizmetler
sektörünün ileri-geri bağlantıları dikkate alınarak desteklenecektir. Bazı bölgelerde ekonomik faaliyetin
Finansmana erişim: Türkiye’de piyasada bulunan kredilerin yaklaşık %25’ini kullanmasına rağmen KOBİ’ler
finansal kaynaklara erişimde zorluklar yaşamaktadır. Bununla birlikte, geleneksel finansal kaynaklara (örn.
banka kredileri) erişimle ilgili problemler bu SOP kapsamı dışında değerlendirilmektedir. Bu itibarla öncelik,

yapısından ötürü (özellikle düşük-orta ve düşük gelirli bölgelerde) bazı turizmi geliştirme projelerinin imalat
sanayi ile ileri ve geri bağlantılarının sınırlı olacağı tahmin edilmektedir. Bu tür müdahalelerin bölgesel
ekonomiler üzerindeki yayılma etkileri özel önem taşıyacaktır.

mevzuat altyapısı son yıllarda geliştirilmekte olan girişim sermayesi, iş melekleri, özel sermaye vb. alternatif

Turizm altyapısının iyileştirilmesine yönelik müdahaleler IPA I döneminde BROP’un uygulanması sırasında

KOBİ finansal araçlarının yayılmasına verilecek ve mevcut SOP, arz talep arasındaki açığın kapatılmasında

elde edilen ilerlemeler üzerine inşa edilecek ve IPA desteği için hazırlık düzeyi oldukça iyi durumda olan

bir rol oynayabilecektir. Ayrıca mevcut eylem, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir üretim vb.

olgunlaşmış müdahalelerden yararlanılacaktır. Sınırlı fon miktarından dolayı, turizm altyapısını geliştirmeye

özel kredi paketlerine ve programlarına KOBİ’lerin erişimini destekleyecektir.

yönelik müdahalelerin (IPA I döneminde olgunlaşmışlar hariç) sadece istisnai durumlarda hayata geçirilmesi

10.10.2012 tarihli Avrupa Parlamentosu, Konsey, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ile Bölgeler Komitesi’ne Komisyon Bildirisi’nin eşlik ettiği Komisyon
Personel Çalşma Belgesi’nde de bunun altı çizilmiştir.

9

37

sağlanacak ve bu müdahalelerin altyapısal ihtiyaçlara,
sağladıkları benzersiz katma değer bakımından
sergilenebilecek ve tekrarlanabilecek ileri teknolojilerle
çare olmaları tercih sebebi olacaktır.

Bu faaliyet, sermaye ortaklıklarını (girişim
sermayesi, melek yatırım ağları, özel sermaye) içeren
finansman programlarının genişletilmesine katkı
sağlayacak ve özel kredilere (örn. enerji verimliliği)
erişimi kolaylaştıracaktır.

Yaratıcılığı hizmet ve imalat sektörlerine yönlendirmek
için yaratıcı sektörler desteklenecektir. Yaratıcı endüstrilerin güçlü bir beşeri sermayeye olan ihtiyacından
ötürü, yaratıcı endüstrilere yönelik destek, RYOP’un kaldıraç etkisiyle mevcut gelişmiş insan sermayesini
artırabileceği, yüksek ve orta-yüksek gelirli bölgelere odaklanacaktır.
Yaratıcı endüstriler ve hizmetler sektörü (özellikle turizm sektörü) arasındaki sinerjiden yararlanmak için, bu
sektörler tek bir faaliyet altında desteklenecektir. Bu, söz konusu iki alan arasındaki sinerjiden faydalanmaya
yönelik tekliflerin RYOP tarafından finanse edilme ihtimallerinin artmasını sağlayacaktır.
Bu eylem KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak operasyonları (örn. finansal araçlar) içerecektir.
Bu faaliyet, sermaye ortaklıklarını (girişim sermayesi, melek yatırım ağları, özel sermaye) içeren finansman
programlarının genişletilmesine katkı sağlayacak ve özel kredilere (örn. enerji verimliliği) erişimi
kolaylaştıracaktır.
Yaratıcı endüstriler söz konusu olduğunda, program otoritesine özel uygulama mekanizmalarının10

Uygulama
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tasarlanmasına ve haritalama çalışmalarına11 yardım edecek bir çerçeve/teknik yardım sözleşmesi, RYOP’un

Bu eylem altındaki iki faaliyetin gerçekleştirilmesinde ana yaklaşım, bunların birbirleriyle ilişkili yapılarını

yaratıcı endüstrilere doğrudan desteğinden daha önce uygulumaya alınacaktır. Bu analizlerin sonuçları en

daha da ileri bir aşamaya taşımak ve artan toplam faktör verimliliği ve kaynak etkinliği (özellikle doğal

uygun ve en uygulanabilir araçlara 1) Türkiye’deki yaratıcı endüstrilere RYOP desteklerini kanalize ederek

kaynaklar) ile ölçülen sürdürülebilir rekabetçiliğe güçlü bir şekilde odaklanmaktır. İmalat sanayi ve yüksek

2) yaratıcı endüstriler ve ekonomideki diğer sektörler (imalat, turizm vb.) arasındaki sinerjiden yararlanarak

katma değerli hizmetler eylemin merkezinde yer almakta ve bundan dolayı bahse konu eylemin altında yer

3) yaratıcı sektördeki girişimciliği ve istihdamı arttırarak ve 4) yaratıcı endüstriler alanında ihtiyaç duyulan

alan faaliyetlerin müdahale mantığını yönlendirmektedir.

özel/kamu yatırımlarını belirleyerek daha da ışık tutacaktır.
Uygulama

yaklaşımına,

yaklaşımınca

yön

değer

verilir.

Değer

zinciri

Tercih ve öncelik, güçlü bir şekilde değer zinciri yaklaşımını temel alan ve KP10 öncelikli dönüşüm

zinciri

programları (ÖDP) ile bağlantı kuran ve bu programları tamamlayan şu gibi operasyonlara verilecektir:

yaklaşımı, birçok sebepten ötürü uygundur.
İlk olarak, değer zincirleri, istatistiki olarak

ϘϘ

ÖDP 01 Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı,

belirlenen

ϘϘ

ÖDP 02 İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı,

yaklaşımı, nihai yararlanıcıların yanı sıra

ϘϘ

ÖDP 13 Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretimi Programı,

yönetim otoritesine de eylemin uygulanması

ϘϘ

ÖDP 14 Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı(sanayi bileşeni),

sağlamaktadır. İkinci olarak, değer zinciri

ϘϘ

ÖDP 17 Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı,

yaklaşımı eylem kapsamında desteklenecek

ϘϘ

ÖDP 18 Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı.

sektörler

gibi

kısıtlayıcı

bir

biçimde tanımlanmamıştır. Değer zinciri

esnasında

sağlıklı

bir

esneklik

düzeyi

operasyonların hazırlanmasında analitik bir araç olarak kullanıldığında, bir operasyonun RYOP’un
hedeflerinin gerçekleştirilmesine yapacağı muhtemel katkının ölçülmesine olanak sağlamakta ve ayrıca

“Finansmana erişim”in kolaylaştırılması faaliyeti söz konusu olduğunda ise müdahale çeşitleri finansal

izleme ve değerlendirmeyi kolaylaştırmaktadır. Üçüncü olarak, değer zinciri yaklaşımı, eylemler ve faaliyetler

araçların harekete geçirilmesini içerebilir. Ancak uygulama yaklaşımı özellikle KOBİ’lerin, enerji verimliliği,

arası sinerjilerin yayılmasını kolaylaştırır.

sürdürülebilir üretim vb. özel kredi programlarına erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik teknik yardımı da
içerir.

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 operasyonlarca olacaktır.

Yaratıcı endüstrilerin özelliklerini göz önüne alarak, olumlu etkileri de dâhil olmak üzere başarılı ortaklık ve uygulama çeşitlerinin belirlenmesi ve modellenmesi
için AB tarafından benzeri bir yaklaşım benimsenmiştir. Avrupa Konseyi, Yaratıcı Ortaklığın Desteklenmesi Üzerine Açık Koordinasyon Yöntemi Çalışma Grubu
başlatmıştır. http://ec.europa.eu/culture/library/reports/creative-partnerships_en.pdf
11
Yaratıcı endüstrilerin kamusal olarak desteklenmesinde öncülerden biri olan İngiltere, yaratıcı endüstrilerin İngiltere’ye ekonomik katkısının ölçülmesi ve
karşılaşacakları fırsat ve tehditlerin belirlenmesi için ilk girişim olan Yaratıcı Endüstriler Haritalandırma Belgesi (Kasım 1998) oluşturarak söz konusu endüstri
üzerine çalışma başlatmıştır. Haritalandırma Belgesi, hem hükümet, hem de sanayi dallarında eyleme geçilmesi için bir plan oluşturulmasına da yardımcı olmuştur.
10
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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.)
ϘϘ

Oluşturulacak ortak kullanım tesisleri ve yapılarının içerisindeki/üzerindeki fiziksel altyapının
olgunluğu 12

ϘϘ

Yukarıda adı geçen KP10 ÖDP’lerinden birisi ile olan ilgisi ve bu programa katkısı önemli bir değer
olarak değerlendirilecektir.

ϘϘ

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:
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ϘϘ

Harekete geçirilecek fon eşleşimi için önerilen miktar (kaldıraç oranı)

ϘϘ

Finansal araçlardan yararlanacak olan başlangıç şirketi sayısı ve istihdam olanakları sayısı

ϘϘ

Finansal araçlardan yararlanacak olan KOBİ ve istihdam olanakları sayısı

ϘϘ

KOBİ’lerin erişeceği finansal kaynakların tahmini miktarı (özel kredi programları için)

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.
12

Hedefler ve Göstergeler
Aşağıdaki tablo, eylemin hedeflerindeki ilerlemeleri ölçmek için izlenecek göstergeleri listelemektedir.
Tablo 9: ÖSG Eylemi - Hedef ve Göstergeler
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

1.250.000 (ek)

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)

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.

4.6.1.1 Faaliyet 1.1: İmalat Sanayi
Bu faaliyet imalat sektörünü (NACE Rev.2, Bölüm C) hedeflemekte olup, ayrıca imalat sektörünün
rekabetçiliğine katkı sağlayan ilgili hizmet sektörlerini de (örn. yenilenebilir enerji üretimi, bilgisayar odaklı
hizmetler, mühendislik hizmetleri, tasarım hizmetleri, lojistik vb.) kapsamaktadır.

Özel hedefler
Faaliyet 1.1’in kapsayıcı hedefi imalat sanayinin dönüşümüne yardımcı olmak ve küresel değer zincirinde
daha üst seviyelere çıkmaktır. Özel hedefler:
ϘϘ

Müdahalelerin uygulanacak olduğu illerin mekânsal sınıflandırılmalarına bağlı olarak değer
zincirlerinin küresel, uluslararası ve bölgesel rekabetçiliğinin geliştirilmesi,

ϘϘ

KOBİ’lerin imalat değer zincirine entegrasyonunun güçlendirilmesi,

ϘϘ

Sürdürülebilir üretimi teşvik eden özel kredi programlarına KOBİ’lerin erişiminin artırılması,

ϘϘ

Sermaye finansman mekanizmalarının genişlemesi ve bu tür mekanizmalara başlangıç firmalarının
ve KOBİ’lerin erişiminin artırılması,

ϘϘ

Yeşil girişimciliğin desteklenmesi ve yeşil KOBİ’lerin pazara erişiminin kolaylaştırılması ile KOBİ’lerin
kaynak etkinliğinin artırılmasıdır.
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Gerekçe

erişimde kendilerini kısıtlayan diğer bir faktördür. Banka kredileri KOBİ’lerin dış finansmanının
ana kaynağı olmaya devam edecek gibi görünse de, mevcut SOP’un desteği ile KOBİ’lerin banka

Sektör analizleri, KOBİ’lerin, büyük ölçekli işletmelerden13 daha az verimli olduğunu göstermektedir.
KOBİ’lerin karşılaştığı zorluklar ilgili Türk otoritelerince bilinmekte olup, KOBİ’lerin rekabetçiliğini geliştirmeyi
amaçlayan birçok destek planı ortaya konulmuştur (Bu planların en önemlileri KOSGEB tarafından
uygulanandır). Olası tekrarlardan ve fazlalıklardan kaçınmak için söz konusu faaliyet bireysel KOBİ’lerden
ziyade değer zincirlerini hedeflemektedir. Değer zinciri temelli hedef strateji, daha önce Türkiye’de AB
tarafından finanse edilmiş ya da ortaklaşa finanse edilmiş (örn. Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri
[ABİGEM] ve ihtisaslaşmamış kuluçka merkezleri vb.) daha genel KOBİ geliştirme altyapısı programlarının
üzerine inşa edilmekte fakat onlardan farklılaşmaktadır.
ϘϘ

kredilerine erişiminin iyileşmesi ile sağlanacak ilerlemenin sınırlı olacağı düşünülmektedir. Faiz
destekleri çekici olmakla birlikte hiçbir şekilde sürdürülebilir değildir. Kredi garanti programları
yararlı olmakla birlikte, finansmanın önemli bir miktarı garanti fonuna sağlanmadıkça bunlar sınırlı
bir etki yaratmaktadır. Bununla birlikte, KOBİ’lerin enerji verimliliği yatırımlarının desteklenmesi için
tasarlanmış özel kredi programları vardır. KOBİ’lerin özel kredi programlarına erişimini engelleyen
problemler, geleneksel yatırım ve/veya işletme sermayesi kredilerinde yaşanan problemlerden
farklıdır. Bu “niş” piyasadaki problemler, daha ziyade, hem arz hem de talep tarafındaki farkındalığın
az olmasıyla ilgilidir. Mevcut faaliyet, özel fonlardan yararlanmaları için KOBİ’leri hazır hale getirecek
teknik yardım hizmetleri sağlayarak, özel kredi paketlerinin arzı ve bu paketlere olan talep arasındaki
açığın kapatılmasına katkı sağlayabilir.

Sektör analizleri KOBİ’lerin (özellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerde) yönetimsel, operasyonel
ve finansal beceri ve kapasitelerinin oldukça zayıf olduğuna işaret etmekle birlikte KOBİ’lerin uyum
yeteneklerinin ve manevra kabiliyetlerinin mevcut SOP’ların yararlanabileceği güçlü yanları olduğunu
göstermektedir. Daha spesifik olarak sektör analizleri, KOBİ’lerin yeni
yetenekler ve beceriler kazanmaya
ihtiyaç duyduklarında, bunu elde
etme noktasında yatırım yapma
olasılığının fazla olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, mevcut faaliyetin müdahale mantığı, gelişmiş
yönetimsel, operasyonel ve finansal
beceri ve kapasitelerin KOBİ’lere arz
edilmelerinin “ittirilmesi”nden ziyade, KOBİ’lerden talep edilmelerinin
“çekilmesi” üzerine kurulmuştur.
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ϘϘ

ϘϘ
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Faaliyetin vurgusu, Türkiye’deki
toplam katma değer payı içinde
imalat sektörünün (ticarete konu
olan sektörler) azalma eğilimi gösteren gidişatını tersine çevirmektir. Söz konusu eğilim, KP10’da
Türkiye’nin orta ve uzun vadede yüksek ve dengeli büyüme olasılığını kısıtlayabilecek bir risk olarak
belirlenmiştir. Ancak, imalat sektörlerinin rekabetçiliğine doğrudan katkıda bulunan hizmetler
sektörü de faaliyetin kapsamına girmektedir.
Ticari bankalar grup olarak KOBİ’lerin dış finansmanının ana
kaynağı olmasına rağmen, KOBİ kredileri Türkiye’deki toplam banka
kredilerinin yaklaşık %25’ini oluşturmaktadır. KOBİ’leri finanse
etmekteki yüksek risk bankacılık sektörünün ana endişe kaynağı
iken, KOBİ’ler yüksek teminat gereksinimlerinin banka kredilerine
erişimde ana sorun olduğunu sık sık dile getirmektedirler.
KOBİ’lerin bilançoları, karlılıklarında ve kazançlarındaki yüksek

ϘϘ

Borç ürünlerine ek olarak, son yıllarda Türkiye’de, KOBİ’leri ve girişimcileri finanse eden alternatif
araçlar daha güçlenmişlerdir. Bu araçlar, girişim sermayesi, özel sermaye ve melek yatırımlar gibi
öz kaynak finansman planlarını içerir. Bunlara ek olarak, Gelişen İşletmeler Piyasası, Borsa İstanbul
içinde başka bir sermaye finansmanı aracı olarak kurulmuştur. Sermaye finansman planları söz

Ticari bankalar grup olarak
KOBİ’lerin dış finansmanının ana
kaynağı olmasına rağmen, KOBİ
kredileri Türkiye’deki toplam banka
kredilerinin yaklaşık %25’ini
oluşturmaktadır.

konusu olduğunda, özellikle talep tarafında problemler bulunmaktadır. Sermaye finansçılarının iş
modeli ve yatırım karlılığı beklentileri ve modeli, temel olarak bankacılık sektöründekilerden farklılık
gösterir. Bankacılık sektörü yüksek oranda riskten kaçınan bir sektördür, yani belirsiz bir kazanç
için risk alma konusunda gönülsüzdür. Ancak bu durum sermaye yatırımcıları için geçerli değildir.
Riskle ilgili teminat problemleri sermaye finansman programlarında yoktur. Bununla birlikte,
sermaye yatırımcılarının hedef grupları yüksek büyüme potansiyeli olan girişimciler ve KOBİ’lerdir.
Sermaye yatırımcıları, iş modelini etkin, etkili ve karlı bir şekilde yürütebilmek için yeterince büyük

seviyede dalgalanma ile bilinmektedir. Düşük kar marjları KOBİ’lerin

bir portföye ve yatırım kaynağına ihtiyaç duyarlar. Şu an Türkiye için bu durum böyle değildir.

borçlarını ödemelerini zorlaştırmaktadır. KOBİ’lerin bilançolarındaki bulanıklık, banka kredilerine

Sermaye yatırımcıları ümit vadeden girişimcilerden ve KOBİ’lerden oluşan, yatırım yapabilecekleri
yeterince büyük bir yatırım havuzu belirleme noktasında zorluk yaşamaktadır. Mevcut faaliyet, talep

İmalat sanayinde faaliyet gösteren girişimlerin %99,5 KOBİ statüsünde yer almasına karşın, yaratılan toplam katma değerin (faktör maliyetiyle - 2011) sadece
%42,3’ünü KOBİ’ler yaratmaktadır. Girişimlerin boyutu küçüldükçe katma değer seviyesi de azalmaktadır. 20 işçiden daha az kişiyi istihdam eden İmalat
KOBİ’lerinin oranı tüm imalat girişimleri içerisinde %92,6 olmasına rağmen toplam katma değere katkısı (faktör maliyetiyle - 2011) %8,6 ile sınırlıdır.
13

ve arz taraflarına odaklanarak sermaye finansman piyasasının büyümesini destekleyecektir. Girişim
sermayesinde yapılan arz yanlı müdahaleler, olabildiğince, 4749 sayılı Kanunda düzenlendiği üzere

“Fonların Fonu”nu tamamlayacak ve/veya söz konusu fondan yararlanacaktır. Melek yatırımların
arz yanına ilişkin olarak, melek yatırımcı ağlarının güçlendirilmesi ve tanıtımı ve yaygınlaştırılması
için teknik yardım uygulanabilecektir. Talep tarafından faaliyet, erken aşama yatırım havuzunu veya
girişim sermayesi ile halka arz arasındaki ara yatırım fırsatları havuzunu genişletecek müdahalelere
odaklanacaktır.
ϘϘ

Tanım ve Uygun Müdahaleler

ϘϘ
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ϘϘ

ϘϘ

Saklama ve depolama maliyetlerinin azaltılması, saklama ve depolama kalitesinin artırılması ve
ticaretin kolaylaştırılmasıyla lojistik kapsamında rekabetçiliğin arttırılması için tasarlanmış ortak
kullanım tesislerinin ve altyapılarının kurulması ve faaliyete geçirilmesi, bu tesislerin tek başına veya
ortaklaşa sahibi olan kurumların kurumsal kapasitelerinin ve bu tesislerdeki yönetici ve çalışanların
profesyonel yetkinliklerinin artırılması,

ϘϘ

Değer zincirlerinin rekabetçi güçlü ve zayıf yönlerini belirlemenin yanında değer zincirlerinin
karşılaştığı fırsatlar ve tehditleri belirlemek için ihtiyaç analizlerinin ve analitik çalışmaların (değer
zinciri, küme haritalandırma gibi) yapılması ve değer zinciri tabanlı rekabetçilik stratejilerinin ve yol
haritalarının geliştirilmesi,

ϘϘ

Endüstriyel simbiyoz projeleri ve daha yüksek kaynak verimliliği için endüstriyel ekolojideki gelişme
alanlarını belirlemeye yönelik ihtiyaç analizleri ve diğer analitik çalışmalar,

ϘϘ

Kümelenme ile ilgili yetenekleri ve kapasiteyi geliştirmeyi ve desteklemeyi de içeren kümelerin ve
küme destek yapılarının kurulması ve işlevselleştirilmesi,

ϘϘ

(Gerektiğinde) çekirdek ve başlangıç sermayeleri de dahil olmak üzere girişim sermayesi fonları ve
diğer finansman araçlarını içeren sermaye finans mekanizmalarına sermaye katkısı sağlanması ve/
veya sermaye finansmanı mekanizmalarının kurulması,

ϘϘ

Üniversitelerin tek başlarına veya ortaklaşa sahibi oldukları ve üniversiteler tarafından işletilen
hızlandırıcıların desteklenmesi. Destek, hızlandırıcıların kurulum ve işlevselleştirilmesini içermekle
birlikte, sadece bunlarla sınırlı değildir. Gerektiğinde, finansman mekanizmalarının, desteklenecek
fonlara erişimi kolaylaştırmak amacıyla tanıtım araçları ve farkındalık artırma kampanyalarıyla
tanıtılması,

Bu eylem kapsamında desteklenecek müdahaleler, mümkün olduğunca, mevcut SOP Eylem
2’de oluşturulan veya oluşturulması tasarlanan çıktılar ve sonuçlardan faydalanılması için
yönlendirilecektir.

Bu faaliyetler, Türkiye’de toplam faktör verimliliğinin artırılmasına yönelik eylemin kapsayıcı hedefine
hizmet eden yüksek büyüme hızına sahip KOBİ’lere ve girişimcilere odaklanmaktadır. Bu belirli hedef grup,
Türkiye’deki KOBİ’lerin küçük bir kısmını oluşturuyor olsa da, yeni istihdam yaratılmasında ve ekonomiye en
yeni teknolojilerin getirilmesinde çok yüksek yararlar sağlama potansiyeline sahiptir.

ϘϘ

enerji üretim sistemlerinin kurulması vb.) düşürecek biçimde tasarlanmış ortak kullanım tesislerinin
kurulması ve faaliyete geçirilmesi, bu tesislerin tek başına veya ortaklaşa sahibi olan kurumların
kurumsal kapasitelerinin ve bu tesislerdeki yönetici ve çalışanların profesyonel yetkinliklerinin
artırılması,

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 tesislerinin14 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.

Uygun müdahaleler şunlardır:
ϘϘ

KOBİ’lerin bilgi yoğun hizmetleri (markalaşma da dâhil); süreçlerin/ürünlerin daha üst düzeye
çıkarılması15 ile, pazara erişimin (uluslararasılaştırma dahil olmak üzere) ve beşeri sermayenin
iyileştirilmesi ile ve iş gücü verimliliğinin arttırılması ile ulaşmaları için tasarlanmış ortak kullanım
tesislerinin kurulması ve faaliyete geçirilmesi, bu tesislerin tek başına veya ortaklaşa sahibi
olan kurumların kurumsal kapasitelerinin ve bu tesislerdeki yönetici ve çalışanların profesyonel
yetkinliklerinin artırılması,

ϘϘ

Girdi maliyetlerinin azaltılması (örn. enerji maliyetleri) veya imalat süreçlerinde kullanılan girdi
bedeline karşılık gelen değerin artırılması16 için ortak tedarik ve diğer araçlarla (örn. yenilenebilir

14
‘’Ortak kullanım’’ kavramı; KOBİ’lerin kullanımına açık olan tesislere, platformlara (online da dahil olmak üzrere), makine, ekipman ve hizmetlere karşılık
gelmektedir.
15
Sürecin daha üst düzeye çıkarılması, firmaların rakiplerine nazaran daha yüksek etkinlikli, daha düşük arıza oranına sahip ve daha karmaşık siparişler alarak
iş yapmalarıyla gerçekleşir. Ürünün daha üst düzeye çıkarılması ise firmaların rakiplerinden daha üst düzey teknolojik bilgiye ve kaliteye sahip olmaları nedeniyle
daha katma değerli ürünler arz edebilmeleri ve ayrıca rakiplerine nazaran daha alışılmışın dışında ürünler piyasaya sürmeleriyle gerçekleşir.
16
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.

ϘϘ

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

ϘϘ

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

ϘϘ

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

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

ϘϘ

Endüstriyel ekoloji gelişimine ve sürdürülebilir üretime katkı sağlamak,

ϘϘ

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

ϘϘ

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

Nihai Faydalanıcılar
Nihai faydalanıclar şunlardır: kamu kurumları (kalkınma ajansları dahil), üniversiteler ile TOBB, TİM, İhracatçı
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.
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İzleme göstergeleri

4.6.1.2 Faaliyet 1.2: Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler

İzleme göstergeleri hedeflerle birlikte aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Bu faaliyet hizmetler sektörünü (özellikle turizm sektörü, fakat bununla sınırlı olmaksızın) ve yaratıcı

Tablo 10: ÖSG Eylemi - Faaliyet 1.1 - Hedef ve Göstergeler

endüstrileri hedeflemektedir.

FAALİYET 1.1
ÇIKTI GÖSTERGELERİ

Amaç

Kurulan/desteklenen ortak kullanım
tesisi sayısı

-

3

10

15

Kurulan/desteklenen ortak kullanım
tesislerinden yararlanan KOBİ sayısı

-

100

1.000

1.500

sektörünün, rekabetçiliğini artırmaktır.

Özel hedefler
Faaliyetin özel hedefleri:

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

Kurulan/desteklenen sermaye
finansmanı ve kredi mekanizması sayısı

Bu faaliyetin amacı genel olaraksa hizmetler sektörünün ve bilhassa yaratıcı endüstriler ve turizm

-

1

2

3

ϘϘ

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

ϘϘ

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,

2016
Mevcut Değer

2017

2020

2026
Hedef Değer

ϘϘ

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

alt sektör olarak, eğer yaratıcı sektörlerle (örn. yazılım geliştirme, reklam ve yayıncılık, mimari vb.) daha
güçlü bir şekilde bağlanırsa, daha rekabetçi bir hale gelebilir. Türkiye’nin, özellikle yüksek gelirli uluslararası
turistlere sunacağı turizm deneyiminin zenginleştirilmesiyle yaratıcı sektörlerin geliştirilmesi, diğer turistik
faaliyetlerin de rekabetçiliğinin artmasına yardımcı olacaktır.
Yaratıcı endüstriler, Türkiye’de her geçen gün artan düzeyde önemli bir rol oynamaktadır. Küresel olarak,
yaratıcı endüstrilerin rekabetçiliğin temel kaynağı olduğu kabul edilmesine rağmen, bu gibi sektörler
kamusal kaynaklardan kısıtlı destek bulmaktadırlar. Bu faaliyet, yaratıcı sektörler ile imalat ve hizmetler
sektörü arasındaki ileriye ve geriye yönelik bağlantıları güçlendirerek ve yaratıcı endüstrilerin gelişmesine
olanak sağlayacak daha uygun bir ortamın yaratılmasına destek sağlayarak, yaratıcılığı rekabetçiliğe kanalize
etmeyi amaçlamaktadır. Ancak, bu alandaki sınırlı miktardaki ulusal deneyim göz önünde tutulacak olursa,
bu faaliyet öncelikle yaratıcı endüstrileri haritalandıracak ve uygulama otoritesine yaratıcı endüstrileri
destekleyecek özel teslim mekanizmalarını tasarlamada yardımcı olacak bir çerçeve sözleşmeyi/teknik
yardım sözleşmesini finanse edecektir.
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Gerekçe

49

Bu faaliyet genel olarak hizmet sektörünü, özel olaraksa turizm sektörünü ve yaratıcı endüstrileri hedef
almaktadır. Genel olarak hizmet sektörü ile yaratıcı endüstriler arasındaki ve özel olarak da turizm sektörü ve
yaratıcı endüstriler arasındaki sinerjiden tam manasıyla yararlanabilmek için bu faaliyet bütünsel bir tarzda
tasarlanmıştır. Bu yaklaşım, RYOP’un daha yüksek katma değerli hizmetler üzerindeki vurgusunun daha çok
telaffuz edilmesini sağlamakta ve RYOP’un bu amacı uyumlu ve tutarlı bir şekilde takip etmesine olanak
sağlamaktadır.
Turizm sektörü söz konusu olduğunda kapsayıcı ulusal politika a) turizm hizmetlerinin kalitesini artırarak
uluslararası bir marka olmayı b) turizm ürünlerini ve hizmetlerini çeşitlendirerek yüksek gelir gruplarını
hedeflemektir. KP10, bütünsel bir destinasyon (varış yeri) yönetimi yaklaşımının izlenmesiyle tasarlanan,
geliştirilen ve yürütülen turizm projelerini açık bir biçimde önceliklendirmektedir.

Tanım ve Uygun Müdahaleler
Bu faaliyet, hizmet, mal alımı ve inşaat sözleşmeleri yoluyla uygulanacaktır. Bu faaliyet kapsamında, ulusal

IPA 1 periyodu süresince, turizm hizmetlerinin kalitesinin ve turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesine yönelik

kamu kurumlarına ve uluslararası örgütlere hibeler verilebilecektir. Ayrıca, bu faaliyete sağlanan tahsisatın

turizm alt yapısının geliştirmesini amaçlayan çeşitli girişimler tasarlanmış ve bunlar, olası bir fonlama

sınırlı bir kısmı, sektörün hedefleriyle aynı çizgide olan kamusal kurumların programlarına destek için de

için oldukça olgun bir düzeye ulaştırılmıştır. Bu girişimler, ortalama kişi başı GSKD’si ulusal ortalamanın

kullanılabilir.

%75’inden az olan bölgeleri hedef almaktadır. Türkiye’nin yüksek gelirli bölgelerinin turizm sektöründeki
ihtiyaçları, düşük gelirli bölgelerdeki ihtiyaçlara göre oldukça farklılık gösterir. Yüksek gelirli bölgelerde

Uygun müdahaleler şunlardır:

turizm alt yapısı daha gelişmiştir. Turistik tesisler (ağırlama) daha ulaşılabilirdir, yaygındır ve sunulan hizmet
ve müşteri deneyimi bağlamında çeşitlendirilmiştir. Bu gibi bölgelerde, turizmin ulusal ekonomiye sağladığı

ϘϘ

Hizmetler sektörünün ve yaratıcı endüstrilerin ihtiyaçlarının belirlenmesine yardımcı olacak ve

katma değer, yaratıcı endüstriler ve imalat endüstrileri arasında güçlü bağlar kurulmasıyla artırılabilir. KP10

stratejilerin, yol haritalarının, eylem planlarının vb. geliştirilmesine olanak sağlayacak ihtiyaç

Türkiye’nin yararlanabileceği bir fırsat olarak sağlık turizmini belirlemiş durumdadır. Mevcut SOP’lar, bu

analizleri, anketler ve diğer analitik çalışmalar,

önemli potansiyelden turizm endüstrisi ve belirli alt imalat endüstrileri (hassas ekipman, tıbbi ekipman ve
ilaçların üretimi) arasındaki bağlantıları güçlendirerek istifade edebilir. Buna ek olarak, sağlık turizmi, bir

ϘϘ

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),
ϘϘ

Yaratıcı girişimcilere/firmalara ev sahipliği yapan ve/veya yaratıcı girişimciler/şirketlere, yazılım
platformları, ileri bilgisayar sistemleri, 3D yazıcılar vb. ortak kullanım alanları sunan yaratıcı endüstri
laboratuarlarının (kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar vb.) kurulması ve işletilmesinin desteklenmesi,

Nihai faydalanıcılar şunlardır: kamu kurumları (kalkınma ajansları dâhil), üniversiteler (hızlandırıcılar),
kuluçka merkezleri ile TOBB, TİM, İhracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, OSB ve TGB yönetimleri vb. gibi yarı
kamusal ve kar amacı gütmeyen iş dünyasını temsil eden kuruluşlar.

İzleme göstergeleri

ϘϘ

Tanıtım faaliyetleri, tasarım yarışmaları,

İzleme göstergeleri, aşağıdaki tabloda hedefleriyle birlikte sunulmaktadır:

ϘϘ

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.

Tablo 11: ÖSG Eylemi - Faaliyet 1.2 - Hedef ve Göstergeler

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

ϘϘ

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

ϘϘ

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

ϘϘ

Turizm altyapısını geliştirme müdahaleleri için söz konusu müdahalelerin IPA finansmanı için hazır
olma durumu17,

ϘϘ

Yüksek nitelikli işlerin yaratılmasıyla yayılma etkileri,

ϘϘ

Desteklenecek olan yaratıcı KOBİ ve başlangıç şirketi sayısı,

ϘϘ

Ülke genelinde tekrarlanabilme ve ulusal düzeyde ölçeklenebilme potansiyeli,

ϘϘ

İmalat sanayi ve/veya hizmet sektörünün rekabetçiliğine katkısı.

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.

17

FAALİYET 1.2
ÇIKTI GÖSTERGELERİ

Altyapısı geliştirilen turistik merkez sayısı

-

1

2

2

Desteklenen yaratıcı endüstri ürünleri sayısı

-

1
2

6
7

10
10

2016

2017

2020

2026

Mevcut Değer

Hedef Değer
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Tablo 12: ÖSG Eylemine İlişkin Genel Görünüm

Eylem

Özel Sektörün Geliştirilmesi (ÖSG)

•

•

İmalat sanayi ile hizmet sektörleri arasında entegrasyonun geliştirilmesi ve ortak kullanım
tesislerinin kurulup işlevselleştirilmesiyle ve ayrıca hizmet sektörleri gibi sektörlerde
verimli altyapının iyileştirilmesiyle hizmetler sektöründe (yaratıcı endüstriler dahil)
yaratılan katma değerin artırılması,

•

Mevcut inkübatör ve hızlandırıcılar gibi yapıların kapasitelerinin ve yetkinliklerinin
oluşturulması veya arttırılması yoluyla girişimciliğin desteklenmesi,

•

Sermaye ortaklığı modellerine ve uzman kredi programlarına erişimin kolaylaştırmasına
dayanan finansal araçların kullanımının yaygınlaştırılmasıyla girişimcilerin (başlangıç
şirketleri) ve KOBİ’lerin finansal kaynaklara erişimlerinin artırılması.

Özel Hedef
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Eylemin
Beklenen
Sonuçları

Faaliyetler

Türkiye’de imalat değer zincirlerinin rekabetçiliğinin artırılmasıyla ve ortak kullanım
yapıları/tesisleri kurarak ve işlevsel hale getirerek KOBİ’lerin değer zincirlerine
entegrasyonunun kolaylaştırılması ve güçlendirilmesiyle imalat sanayinin dönüştürülmesi,

•

Türkiye’de imalat değer zincirlerinin rekabetçiliği arttı.

•

KOBİ’lerin değer zincirlerine güçlü bir şekilde entegrasyonu sağlandı.

•

Hizmetler sektöründe (özellikle turizm sektörü ve yaratıcı endüstriler) yaratılan katma
değer arttı.

•

Hizmetler sektörünün yüksek katma değerli bölümü olan verimli altyapı geliştirildi.

•

Hizmetler sektörü (yaratıcı endüstriler dahil) ile imalat sanayi arasındaki bağlar güçlendi.

•

Girişimci ekosistemi güçlendirildi.

•

Yeşil KOBİ’lerin pazara erişimini iyileştirerek ve yeşil girişimciliği destekleyerek KOBİ’lerin
kaynak etkinliği iyileştirildi.

•

Faaliyet 1.1: İmalat Sanayi

•

Faaliyet 1.2: Hizmetler&Yaratıcı Endüstriler

Sonuç
Göstergeleri

Aşağıdaki tablo, ÖSG Eylemine ilişkin genel bir bakış açısı sunmaktadır:

Sonuç
Göstergeleri

4.6.1.3 Genel Görünüm Tablosu – Eylem 1

Özel Hedefler

EYLEM 1 - Özel Sektörün Geliştirilmesi Altında Müdahale Mantığı
Girişimciliğin
Arttırılması

Hizmetler
Sektöründe
Yaratılan Katma
Değerin Artırılması

İmalat
Sanayinin
Dönüşümü

(Yaratıcı Endüstriler Dahil
Olmak Üzere)

Kurulan Yeni
İşletme Sayısı

Satışlarını ve/veya
İhracatını artıran
KOBİ Sayısı

Yaratılan
İstihdam Sayısı

Girdi Maliyetlerini
Azaltan KOBİ
Sayısı

---

Uygulama
Düzenlemeleri

BSTB bu eylemin yönetimden; hizmet sözleşmeleri, doğrudan temin, harcamaların ve
eşleştirme faaliyetinin doğrudan finansmanı yollarıyla da uygulamadan sorumludur.

Desteklenen Turizm
Merkezlerinde Turist
Başına Gelir Artışı
Desteklenen Turistik
Merkezlere Gelen
Turist 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,
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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,

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.

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

Tanıtım faaliyetleri, tasarım yarışmaları.

Üniversitelerin tek başına veya ortaklaşa sahip oldukları hızlandırıcıların
desteklenmesi.

Çıktılar

Performans
Göstergeleri

•

Girdi maliyetlerini (enerji dâhil) azaltan KOBİ sayısı,

•

Satışlarını ve/veya ihracatını artıran KOBİ sayısı,

•

Kurulacak/desteklenecek olan sermaye finansmanı ve kredi mekanizmasından
yararlanacak olan başlangıç şirketi ve KOBİ sayısı,

•

Yeni kurulan işletme sayısı,

•

İşletmelerde/kuruluşlarda yaratılan iş sayısı,

•

ÖSG Eylemi kapsamında desteklenecek turistik merkezlere (destinasyon) gelen turist
sayısı,

•

Desteklenen turizm merkezlerinde (destinasyon) turist başına gelir artışı,

•

Yeşil yatırım yapan/yeşil çözümler sunan KOBİ sayısı.

Sermaye
Finansmanı ve Kredi
Mekanizmalarından
yararlanan KOBİ Sayısı

Faaliyetler

Kümelerin ve küme destek yapılarının kurulması ve işlevselleştirilmesi,

Büyük Projelerin
Gösterge Listesi

Girişimcilerin ve
KOBİ’lerin Finansal
Kaynaklara
Erişiminin
Artırılması

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

4.6.2 Eylem 2: Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY)
Amaç
BTY Eyleminin amacı, kamu ve özel sektör ortaklığının artırılması (üniversite-sanayi 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
BTY Eyleminin özel hedefleri:
ϘϘ

Türkiye’de kamu ve özel sektöre ait var olan araştırma altyapısı ile üniversite-sanayi işbirliği sayısının
artırılması ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi,

ϘϘ

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

ϘϘ

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

ϘϘ

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

ϘϘ

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

ϘϘ

Yenilikçi yeşil ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin geliştirilmesinin ve piyasada tutunmasının
desteklenmesi.
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Gerekçe
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, kamu kurumlarındaki ve üniversitelerdeki araştırma altyapısının
geliştirilmesi için 2007-2013 yılları arasında 2.4 milyar TL yatırım yapmıştır. Aynı süre içindeki toplam
teknoloji araştırmaları yatırımı 6.9 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup, 2014-2018 arasındaki beş yıllık
dönemde kamu sabit sermaye yatırımlarının 10.4 milyar TL olarak gerçekleşmesi planlanmıştır (Kaynak:
KP10). Sektör analizleri, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik altyapısının geliştirilmesi için önemli miktarda
kamu yatırımının yapıldığını göstermektedir. BTY Eyleminin yukarıda yer alan birinci özel hedefinde “var
olan” kamu ve özel sektör araştırma altyapısının işlevselliğinin iyileştirilmesi vurgusunun arkasında bu
gerekçe vardır.
Böylelikle BTY Eylemi, Türkiye’de hali hazırda kurulmuş olan araştırma ve yenilik altyapısından faydalanarak,
uygulamalı araştırma ve ticarileştirmede üniversite-sanayi işbirliğini geliştirerek, teknoloji transfer
ofisleri (TTO), araştırma merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB), teknoloji merkezleri (TEKMER),
hızlandırıcılar gibi yenilik merkezlerinin ve sağlayıcılarının etkinliğini ve etkililiğini artırma yoluyla, imalat
sektörünün gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunacaktır.
Sektör analizi, “ticarileştirme”deki düşük seviyenin temel zayıflık olduğunu vurgulamaktadır. Öncelikle,
ticarileştirme, yenilik sürecinin en kaynak-yoğun aşamasıdır ve pazarlama için önemli miktarda yatırım
gerektirmektedir. Ancak, genellikle KOBİ’ler, yenilik sürecinin bu masraflı aşamasını finanse edecek mali
kaynağa sahip değildirler. İkincisi, yenilikçi bir ürünün pazara sunulması, yalnızca pazarın ikna edilmesi

(pazarlama) değil, aynı zamanda sertifikalandırma ve
satış sonrası hizmetler gibi, ön yatırımları da içeren zorlu
bir süreçtir. Üçüncüsü, yenilik sürecinin ticarileştirme
aşamasına verilen kamu mali desteklerinin seviyesi,
sürecin daha erken aşamaları için verilen yardımlara
kıyasla daha düşüktür.
Bu eylem altındaki Faaliyet 2.2, hem Faaliyet
2.1 kapsamında prototipi üretilecek ürünlerden
yararlanmaya, hem de bunlarla sınırlı olmamakla
birlikte çoğunlukla BSTB, TÜBİTAK ve KOSGEB
tarafından yürütülen kamu mali destek planlarıyla
hali hazırda başarılı bir şekilde prototipi üretilmiş ürün
portföylerinin artırılmasından yararlanmaya yönelik
olarak tasarlanmıştır.
Bu faaliyet, teknoloji transfer ofisleri, teknoloji
geliştirme bölge yönetimleri, teknoloji merkezleri,
kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar gibi ticarileştirmeyi
kolaylaştıran kuruluşların yeteneklerini geliştirerek ve gerek yenilikçi girişimciler/KOBİ’lerle sermaye
yatırımcıları (girişim sermayesi şirketleri, özel sermaye şirketleri vb.) arasındaki bağlantıyı kurarak ve gerekse
yenilikçi girişimciler/KOBİ’lerle, sermaye yatırımları ve satın almalar yoluyla yeniliğin ticarileştirmesini
hızlandırabilecek büyük ölçekli şirketler arasındaki bağlantıyı kurarak ticarileşme sürecini desteklemek
üzere tasarlanmıştır.
Sosyal yenilik, Avrupa araştırma gündeminin en önemli konularından bir tanesi haline gelmiştir ve
Türkiye’de de artan bir ilgi ve önem kazanmaktadır. Her ne kadar Avrupa ülkeleri ile ülkemizde karşılaşılan
toplumsal sorunlar farklılık gösterse de, iklim değişikliği, sosyal kırılganlık, uzun süreli işsizlik ile yaşlanma,
afetler gibi modern toplumların mücadele ettiği ciddi zorlukların üstesinden gelinebilmesi için yeni fikirlere
ve yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Sosyal yeniliğin önünde halen birçok engel vardır. Bu engeller,
yasal düzenlemelerden örgütsel katılıklara, kıt kaynaklardan yerleşik olan söylem ve uygulamalara,
düşük farkındalık düzeyine kadar çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle, birçok iyi fikir gerçekleşemeden
kaybolmaktadır. Bu eylem, sosyal yeniliğe Ar-Ge ilgisini artırabilecek müdahalelerin ve ayrıca sürdürülebilir
toplumsal fayda yaratabilecek ürünlerin Ar-Ge’si ve ticarileştirilmesi için bir bütçe tahsis edilmesi yoluyla
desteklenebilmesini kapsayacaktır.
Finansmana erişime ilişkin olarak, “ÖSG” Eyleminde yukarıda sıralanan konu ve sorunlar, bu Eylem için de
geçerlidir.

Tanım
BTY Eylemi, sanayi yönlü Ar-Ge ve yeniliği amaçlayan iki faaliyetten oluşmaktadır. Birinci faaliyet, ürün
prototiplerinin gelişimiyle sonuçlanan yenilik döngüsünün ilk aşamalarına odaklanırken, ikinci faaliyet
teknoloji transferi ve ticarileştirmeye özel bir vurgu yaparak bu döngünün “pazara yakın” aşamalarına
odaklanmaktadır. Birinci faaliyet, daha sonra ticarileştirmeyle ilgili ikinci faaliyet altında verilecek
desteklerden de faydalanabilecek patentlenebilir, lisanslanabilir yenilikçi ürün prototiplerinden sağlam
bir paket oluşturmayı amaçlamaktadır. Teknoloji transferi ve ticarileştirmeye odaklanan ikinci faaliyet ise,
yalnızca birinci faaliyet kapsamında oluşturulan ürün prototipleri paketinden yararlanmayacak, ulusal
Ar-Ge ve girişimcilik destek programları ile ve ayrıca diğer destekler yoluyla oluşturulmuş ürün prototipi
portföylerinden de yararlanacaktır.
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Uygulama
Bu eylemin müdahale yaklaşımı yenilik döngüsü üzerine kurulmuştur. Eylemin ilk faaliyeti, yenilikçi
ürün prototipleri ile sonuçlanacak araştırma ve geliştirme aşamasına odaklanırken, ikinci faaliyet,
yenilik döngüsünün pazara yakın aşamalarına (teknoloji transferinin sağlanması ve ticarileştirme)
yoğunlaşmaktadır. Var olan Ar-Ge altyapısından yararlanabilmek için inşaat işi yatırımları asgari düzeyde
tutulacaktır. Sosyal yenilik, bu iki faaliyette de hakim unsur olacaktır. KP10’un aşağıda belirtilen ÖDP’leri ile
birbirini tamamlayan ve bağlantı kuran projelere öncelik verilecektir:
ϘϘ

ÖDP 11- Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı

ϘϘ

ÖDP 20- Nitelikli İnsan Gücü için Çekim Merkezi Programı

ϘϘ

ÖDP 21- Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı

ϘϘ

ÖDP 24- Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı

“Finansmana Erişim”i kolaylaştıracak projeler söz konusu olduğunda, müdahale yöntemleri finansal
araçların kullanımını içerebilir. Bununla birlikte, özellikle enerji verimliliği, sürdürülebilir üretim vb. konulara
özel kredi programlarına KOBİ’lerin erişimini kolaylaştırmaya yönelik teknik destek faaliyetleri de bu
müdahaleler arasında yer alabilecektir.
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SOP düzeyinde coğrafi ve stratejik seçim kriterleri uygulanacaktır. Bu eylemin altında desteklenecek
operasyonların belirlenmesi sürecinde, aşağıda sıralanan eylem düzeyinde seçim kriterleri kullanılacaktır
(Her bir faaaliyet altında desteklenecek operasyonların belirlenmesinde kullanılacak olan seçim kriterleri,
faaliyetlerin ilgili alt bölümlerinde sıralanmıştır.):
ϘϘ

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

ϘϘ

Yukarıda belirtilen KP10’un ÖDP’lerinden birisi ile olan ilgisi ve bu programa katkısı,

ϘϘ

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.

Hedefler ve Göstergeler
Aşağıdaki tabloda, BTY Eylemi için sonuç düzeyinde gösterge ve hedefler yer almaktadır:
Tablo 13: BTY Eylemi - Hedef ve Göstergeler

BTY Eylemi için Sonuç Göstergeleri

S.1

Alınan ulusal patent sayısı

Mevcut
Değer

2017

2020

Hedef
Değer
(2026)

---

2

20

30*
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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

“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:
ϘϘ

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

ϘϘ

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

ϘϘ

Finansal araçlardan yararlanacak olan KOBİ ve istihdam olanakları sayısı,

ϘϘ

KOBİ’lerin erişeceği finansal kaynakların tahmini miktarı (özel kredi programları için).

* Başvuru sayılarının % 50’si
** Başvuru sayılarının % 20’si

4.6.2.1 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:
ϘϘ

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

ϘϘ

Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek,

ϘϘ

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

Gerekçe
Sektörle ilgili sosyal, ekonomik analizler ve GZFT analizleri, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik kapasitesini sınırlayan
birçok zorluğun altını çizmektedir. Öncelikle, analizler, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik için gerekli olan insan
kaynağına (mühendislik kapasitesi) ve fiziki altyapıya sahip olmadıklarını göstermektedir. Bu insan kaynağı
ve kabiliyetler yalnızca birkaç büyük firmada bulunmaktadır. Faaliyet 2.1 (Ar-Ge’nin desteklenmesi), belirtilen
bu zayıflıkların giderilmesine, sektör araştırmalarının kaldıraç etkisi yapabilecek bir güç olarak tanımladığı
Türkiye’nin araştırma altyapısından yararlanacak kamu ve özel sektör ortaklıkları yoluyla işbirliğine dayalı
ürün geliştirme (Ar-Ge) süreçlerini destekleyerek katkı sağlayacaktır.
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İkincisi, KOBİ’ler genellikle a) dışarıdan sağlanacak ürün geliştirme süreçlerini finanse edecek kaynağa
ve b) Ar-Ge yatırımlarının geri dönüşünü toplamak için bekleyecek sabra (ve işletme sermayesine) sahip
değildirler.
Üçüncüsü, yapılan analizler, üniversiteler de dâhil olmak üzere kamu araştırma merkezlerinin sanayi
ile işbirliği yapma isteklerinin sınırlı olduğunu göstermektedir. Bunun üstesinden, kamu kuruluşlarının
üretim maliyetlerini karşılayarak ve patent/lisans ortaklıklarıyla ve bazı ek teşvikler (finansal teşvikler dâhil)
oluşturarak, örnek ve özendirici yenilikçi ortaklık modelleri geliştirerek gelinebilir18.
Sosyal yenilik, Avrupa araştırma gündeminin en önemli konularından birisi haline gelmiştir ve Türkiye’de
de giderek artan bir oranda ilgi ve önem kazanmaktadır. Her ne kadar, Avrupa’da ve Türkiye’de karşılaşılan
toplumsal zorluklar farklılıklar arz etse de afetler, yaşlanma, uzun dönemli işsizlik, toplumsal zafiyetler,
iklim değişikliği gibi modern toplumların uğraştığı ağır sorunlarla baş etmek için yeni fikirler ve yeni
yaklaşımlara ihtiyaç olduğu da aşikârdır. Sosyal yeniliğin önünde halen birçok engel bulunmaktadır. Bu
engeller, yasal düzenlemelerden örgütsel katılıklara, kıt kaynaklardan yerleşik olan söylem ve uygulamalara,
düşük farkındalık düzeyine kadar çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle, birçok iyi fikir gerçekleşemeden
kaybolmaktadır.
Bu faaliyet, sosyal yeniliğe yönelik Ar-Ge ilgisini artırabilecek müdahaleler ile sürdürülebilir toplumsal fayda
yaratabilecek ürünlerin Ar-Ge’si için bütçe ayrılması yoluyla desteklenebilmelerini kapsayacaktır. Sosyal
yeniliği destekleyebilmek için öncelikle bir çerçeve sözleşme/teknik yardım sözleşmesi uygulanarak, sosyal
yenilik alanında Türkiye’nin durumuna ilişkin bir analiz çalışması yürütülecek ve sosyal yeniliğe yönelik
RYOP’un en uygun ve en uygulanabilir destek araçları belirlenecektir.
18
Kamu araştırma kurumlarının üretim maliyetlerinin karşılanması, bu merkezlerin kendi kendini sürdürebilirliğini sağlayacaktır. Lisans/patent ortaklıkları,
kamuya ait araştırıma kurumlarının özel sektörle ortaklaşa bir şekilde geliştirdikleri ürünlerin belli bir yüzde ile -genellikle oldukça mütevazı oranda- fikri
mülkiyet hakkına sahip oldukları bir uygulamadır. Ürünler başarılı bir şekilde ticarileşirse ve/veya patent ve lisansları satılabilirse, bu araştırma merkezleri ve
bu ürünlerin geliştirilmesinde çalışan araştırmacılar, mali kazanımdan belli bir miktar pay talep ederler. Bu tür uygulamalarla, özel sektör aşağı yönlü risklerini
makul bir maliyetle bertaraf edecek (yalnızca üretim maliyetlerini üstlenecek) ve yukarı yönlü potansiyelini ortak olduğu araştırma kurumuyla mütevazı bir oranla
paylaşacaktır.

Yapılacak bu değerlendirmeye göre RYOP a) bu alandaki en olası ve acil ihtiyaçların karşılanması için sosyal
yeniliğe odaklanan bir sosyal yenilik merkezinin kurulması (tercihen, hali hazırdaki bir TGB içerisinde)
ve işler hale getirilmesini finanse edebilir ve b) sosyal yenilik alanındaki yenilikçilerin ortak projelerini
destekleyebilir.

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:
ϘϘ

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

ϘϘ

Üniversitelerde ve kamu kurumlarındaki Ar-Ge tesislerinin operasyonel hale gelmesinin
desteklenmesi19,

ϘϘ

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

ϘϘ

Prototipi üretilmiş ürünlerin test ve sertifika hizmetleri,

ϘϘ

Üniversite ve sanayinin ortak araştırma çabalarını teşvik eden projelerin desteklenmesi,

ϘϘ

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

ϘϘ

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

ϘϘ

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

ϘϘ

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

ϘϘ

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

ϘϘ

Bilhassa sosyal yeniliğe dair farkındalık artırma ve kapasite geliştirme faaliyetleri, uygulanabildiği
yerde, büyük ölçekli işletmelerin ürün ve hizmetlerinin sosyal etkisini de artırabilmeyi ve yenilikçi
araçlarla kamu kurumlarının (yerel yönetimler de dahil) yenilikçi araçlarla hizmetlerinin sosyal etkisini
de artırabilmeyi hedefleyen faaliyetler,

ϘϘ

Finansal araçlar.

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

Patentlenebilir ve/veya lisanslanabilir ürün prototipi olanakları. Potansiyel proje faydalanıcısı (ERA)
tarafından –patentler için kanıta dayalı araştırmalar yoluyla, rekabet edebilir ve kıyaslanabilir ürünler
için lisanslama düzenlemeleri yoluyla– doğrulanacaktır,

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.

19
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ϘϘ

Potansiyel pazar büyüklüğü ile ölçülmüş ticarileşme olanakları. Potansiyel proje faydalanıcısı (ERA)
tarafından kanıta dayalı piyasa araştırmaları yoluyla doğrulanacaktır,

ϘϘ

Çevresel sürdürülebilir üretim ve tüketime katkı olanakları. Potansiyel proje faydalanıcısı (ERA)
tarafından karbon salımının azalımı, çevre kirliliğinin önlenmesi gibi hususlar değerlendirilerek
hesaplanacaktır,

ϘϘ

Türkiye’nin cari işlemler açığını azaltmaya yapacağı katkının kapsamı. Potansiyel proje faydalanıcısı
(ERA) tarafından geliştirilecek ürünün ülke sanayiinin ithalata bağımlılığının (enerji ithalatı dâhil)
azalmasına ve ihracatın artmasına yapacağı katkı bağlamında doğrulanacaktır,

ϘϘ

Yenilikçi ürün/hizmetlerden çıkması beklenen toplumsal faydanın ölçüsü,

ϘϘ

(Kamu hizmetlerinde sosyal yenilik için) Sosyal açıdan yenilikçi hizmetlerin tekrarlanabilme ve
ölçeklendirilebilme olanakları ile bu hizmetlerden yararlanacak dezavantajlı insanların potansiyel
sayısı,

ϘϘ

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

ϘϘ

Ar-Ge süreçlerinin var olan Ar-Ge altyapısına yapacağı kaldıraç etkisinin düzeyi, fiziki alt yapı
yatırımlarının (mal alımı, inşaat işleri ve inşaat müşavirliği) toplam proje bütçesine oranı ile ölçülecektir
(bu oran düştükçe Ar-Ge süreçlerinin var olan araştırma ve geliştirme altyapısına yapacağı kaldıraç
etkisi yükselecektir).

4.6.2.2 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:
ϘϘ

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

ϘϘ

Yenilikçi ürünlerin ticarileştirilmesinin hızlandırılması,

ϘϘ

Yenilikçi fikirler ile sermaye yatırımcıları arasındaki finansman açığının kapatılmasıdır.

Gerekçe
GZFT analizi başlıca zayıf yön olarak düşük “ticarileştirme” oranının altını çizmektedir. Birincisi, ticarileştirme
aşaması, yenilikçilik sürecinin en fazla kaynak yoğun aşamasıdır ve bu aşamada pazarlama için önemli
yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte, KOBİ’ler genellikle yenilikçiliğin bu maliyetli aşamasını
finanse edecek kaynaklara sahip değillerdir. İkinci olarak, pazara yenilikçi bir ürünün sunulması hem yüksek

Nihai Faydalanıcılar
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düzeyde ikna (pazarlama) gerektirir, hem de sertifikasyon, satış sonrası hizmetler vb. ön yatırımlar açısından

Bu faaliyetin nihai faydalanıcıları: KOBİ’ler (hibe ve yarışma modeli uygulandığında) ve/veya KOBİ’lerin kamu
veya özel sektördeki araştırma ortakları20 olan üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri, teknoloji geliştirme
bölgeleri, teknoloji merkezleri, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar vb. yapılardır.

zorlu bir süreçtir. Üçüncüsü, yenilik sürecinin ticarileştirme aşaması için kamu mali desteğinin, yenilik
sürecinin ilk aşamaları ile karşılaştırıldığında çok daha düşük olduğu görülmektedir.
Ayrıca, ticarileştirme için gereken uzmanlık çeşitleri, ürün geliştirme için gerekenden başlı başına farklıdır.

İzleme Göstergeleri

Ar-Ge aşaması temelde piyasanın ihtiyaç duyduğu teknik gereklilikleri karşılamakla ilgili iken, ticarileştirme,
aynı zamanda üretim maliyetlerinin azaltılması, kullanılabilirliğin temin edilmesi, ölçek ekonomisine

İzleme göstergeleri, aşağıdaki tabloda hedefleriyle birlikte sunulmaktadır:

ulaşılması ve pazara erişmle21 ilgidir.

Tablo 14: BTY Eylemi – Faaliyet 2.1 - Hedef ve Göstergeler

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

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

-

5

30

2016
Mevcut Değer

2017

2020

10

araştırma ortaklığı

60

prototipi üretilen
ürün

60

patent başvurusu

12

patent başvurusu
en az

45

Çoğu gelişmiş ülkede, risk sermayesi düşük-bant özel sermaye vb. sermaye ortaklığı modelleri yenilik
sürecinin ticarileştirme aşamasında önemli rol oynasa da, bu tip mekanizmalar Türkiye’de çok fazla
gelişmemiştir. Bu tarz finansal kaynaklardan ancak düşük bir düzeyde yararlanılabileceği algısı arz yönü
kapsamında geçerli bir endişe iken, sermaye ortaklığı firmaları talep tarafında da eksiklikler olduğuna işaret
etmektedir. Birincisi, sermaye ortaklığı firmaları Türkiye’de daha güçlü bir yatırım havuzu ihtiyacının altını
çizmektedir. İkinci eksiklik ise yenilik yapıcılarının sermaye ortaklığı hakkındaki farkındalık düzeylerinin
genelde düşük olmasıdır.
Bu faaliyet, teknoloji transfer ofisleri, araştırma merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri yönetimleri,
teknoloji merkezleri, kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar gibi ticarileştirmeyi kolaylaştıran kuruluşların
kapasitelerini geliştirerek, gerek yenilikçi girişimciler/KOBİ’lerle sermaye yatırımcıları (girişim sermayesi
şirketleri, özel sermaye şirketleri vb.) arasındaki bağlantıyı kurarak ve gerekse yenilikçi girişimciler/KOBİ’lerle
sermaye yatırımları ve satın almalar yoluyla yeniliğin ticarileştirmesini hızlandırabilecek büyük ölçekli
şirketler arasındaki bağlantıyı kurarak ticarileşme sürecini desteklemek üzere tasarlanmıştır.

kadın araştırmacı

2026
Hedef Değer
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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 artırılması b)
kamusal olmayan araştırma altyapısının artırılması.

Bu eylem altındaki Faaliyet 2.2, hem Faaliyet 2.1 kapsamında prototipi üretilecek ürünlerden yararlanmaya,
hem de bunlarla sınırlı olmamakla birlikte çoğunlukla BSTB, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen kamu
mali destek planlarıyla hali hazırda başarılı bir şekilde prototipi üretilmiş ürün portföylerinin artırılmasından
yararlanmaya yönelik olarak tasarlanmıştır.
Ar-Ge ve ticarileştirme bağlamında, “işbölümü” giderek daha görünür bir eğilim haline gelmektedir. Büyük şirketler küçük şirketlere göre yenilik üretmekte
daha zorlanırken, yenilikçi şirketler ve girişimcilerin finansal kaynakları, pazara güçlü erişim kabiliyetleri ve itibarları, girişimcilerin ve küçük ölçekli şirketlerin
yeniliklerini ticarileştirmeyi onlar için daha kolay hale getirir.
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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:
ϘϘ

ϘϘ

ϘϘ

ϘϘ
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Girişimcilerin ve KOBİ’lerin yenilikçi ürünlerinin ticarileştirmesine yardımcı olabilecek teknoloji
transfer ofisleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB), hızlandırıcılar, kuluçka merkezleri, Ar-Ge
merkezleri gibi diğer yapıların etkinliklerinin artırılmasının desteklenmesi,
Yenilikçi genç girişimciler, sosyal yenilikçiler ve/veya başlangıç firmaları için düzenlenen 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,

ϘϘ

Potansiyel pazar büyüklüğü ile ölçülmüş ticarileşme olanakları. Potansiyel proje faydalanıcısı (ERA)
tarafından kanıta dayalı piyasa araştırmaları yoluyla doğrulanacaktır,

ϘϘ

Çevresel sürdürülebilir üretim ve tüketime katkı olanakları. Potansiyel proje faydalanıcısı (ERA)
tarafından karbon salımının azalımı, çevre kirliliğinin önlenmesi gibi hususlar değerlendirilerek
hesaplanacaktır,

ϘϘ

Türkiye’nin cari işlem açığını azaltmaya yapacağı katkının kapsamı. Potansiyel proje faydalanıcısı
(ERA) tarafından geliştirilecek ürünün ülke sanayiinin ithalata bağımlılığının (enerji ithalatı dâhil)
azalmasına ve ihracatın artmasına yapacağı katkı bağlamında doğrulanacaktır,

ϘϘ

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

ϘϘ

Yaratılan iş olanakları. Kurulacak potansiyel yeni iş veya başlangıç şirketi sayısıyla ölçülecektir,

ϘϘ

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

ϘϘ

Bölgesel imalat yetkinliklerinden faydalanılması amacıyla işbirliği içinde imalat yapabilme fırsatları
(örn. lisanlı imalat) için kapsam.

Nihai Faydalanıcılar

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

Faaliyet 2.2’nin nihai faydalanıcıları: KOBİ’ler, genç girişimciler, yenilikçiler/mucitler (sosyal yenilikçiler dahil)

ϘϘ

TGB’lerin uluslararası ağ oluşturma faaliyetlerinin desteklenmesi,

araştırma ortakları olan teknoloji transfer ofisleri, TGB’ler, teknoloji merkezleri, kuluçka merkezleri,

ϘϘ

TGB’lerin imar planlarının/mimari tasarımlarının hazırlanmasının desteklenmesi,

ϘϘ

Ticarileştirilecek yenilikçi ürünler için test ve sertifika hizmetleri,

İzleme göstergeleri aşağıdaki tabloda hedefleriyle birlikte sunulmaktadır:

ϘϘ

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

Tablo 15: BTY Eylemi - Faaliyet 2.2 - Hedef ve Göstergeler

ϘϘ

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

ϘϘ

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

ϘϘ

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

ϘϘ

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

ϘϘ

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:
ϘϘ

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

ve başlangıç şirketleri (hibe ve yarışma modeli uygulandığında) ve/veya bunların kamu veya özel sektördeki
hızlandırıcılar vb. yapılardır.
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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
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Tablo 16: BTY Eylemine İlişkin Genel Görünüm
Eylem
Başlığı

Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY)
•

Türkiye’de kamu ve özel sektöre ait olan mevcut araştırma altyapılarının daha işlevsel hale
getirilmesi ile üniversite-sanayi 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 açığı kapatarak, yenilikçi
ürünlerin daha hızlı ticarileştirilmelerinin sağlanması,

•

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

•

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

Özel Hedef
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Eylemin
Beklenen
Sonuçları

Faaliyetler
Büyük
Projelerin
Gösterge
Listesi
Uygulama
Düzenlemeleri

Performans
Göstergeleri

Var Olan Kamu ve
Özel Araştırma
Altyapılarının
İşlevselliğinin
Arttırılması

Sonuç
Göstergeleri

Aşağıdaki tablo, BTY Eylemine ilişkin genel bir bakış açısı sunmaktadır:

Sonuç
Göstergeleri

4.6.2.3 Genel Görünüm Tablosu: Eylem 2

Özel Hedefler

EYLEM 2 - Bilim, Teknoloji, Yenilik Altında Müdahale Mantığı
Sosyal Yenilik
Konusunda
Farkındalığın
Arttırılması

Alınan Ulusal
Patent Sayısı

Yenilikçi Ürünlerin
Daha
Hızlı
Ticarileştirilebilmesi

Uluslararası ve
Bölgesel
Onaylanmış Patent
Sayısı (PCT+EPC)

Faaliyet 2.1
Araştırma ve Geliştirme
Uygulamalı Ar-Ge projelerini yürütmek için, hâlihazırdaki Ar-Ge
merkezlerinin kapasitelerinin arttırılmasının desteklenmesi,

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

•

Mevcut kamu ve özel sektör Ar-Ge altyapılarının işlevselliği arttırıldı.

•

Üniversite-sanayi işbirliği geliştirildi.

•

Sosyal yeniliğe dair farkındalık düzeyi ile sosyal yeniliği destekleyici beceri ve kabiliyetler
artırıldı.

•

Eko-yenilikçiliğe dair fakındalık ve kapasite artırıldı.

Üniversite ve sanayinin ortak araştırma çabalarını teşvik eden
projelerin desteklenmesi,

•

Yenilikçi fikirler ile sermaye yatırımcıları arasındaki bağ güçlendirilerek yenilikçi ürünler
daha hızlı ticarileştirildi.

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

•

Yenilikçi başlangıç şirketlerine ve KOBİ’lere kuluçka hizmeti veren yapıların/tesislerin
işlevselliği artırıldı.

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

•

Sermaye finansmanı mekanizmları genişletildi ve başlangıç şirketleri ile KOBİ’lerin bu tarz
mekanizmalara erişimleri artırıldı.

•

Faaliyet 2.1: Araştırma ve Geliştirme

Girişimciler için eğitim ve diğer türde kapasite geliştirme
faaliyetleri,

•

Faaliyet 2.2: Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme

İhtiyaç analizleri, araştırma ve diğer analitik çalışmalar,

Uygun
Müdahaleler

Onaylanan uluslararası ve bölgesel patent sayısı (PCT + EPC),

•

Başarılı bir şekilde ticarileştirilen ürün sayısı,

•

Kurulan yenilikçi firma sayısı,

•

Oluşturulan araştırma işi sayısı,

•

Sermaye finansmanı mekanizmalarından yararlanan KOBİ sayısı,

•

Ar-Ge projelerine katılan kadın araştırmacı sayısı.

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

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,
TGB’lerin uluslararası ağ oluşturma faaliyetlerinin desteklenmesi
TGB’lerin imar planlarının/mimari tasarımların hazırlanmasının
desteklenmesi,
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,
İhtiyaç analizleri ve diğer analitik çalışmalar,
Yatırım tanıtım etkinlikleri, sermaye yatırım fuarlarının
organizasyonu ve/veya buna katılım,
Girişimciler ve KOBİ’lerin eğitim ve diğer türde kapasite geliştirme
faaliyetleri,
Finansal araçlar.

Çıktılar

BSTB bu eylemin yönetiminden; hizmet sözleşmeleri, doğrudan temin, harcamaların ve
eşleştirme faaliyetlerinin doğrudan finansmanı yollarıyla da uygulamasından sorumludur.

•

Faaliyet 2.2
Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme

Ar-Ge merkezleri gibi diğer yapıların etkinliklerinin artırılmasının
desteklenmesi,

Finansal araçlar.

Alınan ulusal patent sayısı,

Desteklenen
Kurum /
Kuruluşlarda
Oluşturulan
Araştırma İşi
Sayısı

Kurulan
Yenilikçi
Finansman
Sayısı

Üniversitelerde ve Kamu Kurumlarındaki Ar-Ge tesislerinin
operasyonel hale getirilmesinin desteklenmesi,

Bilhassa sosyal yeniliğe dair farkındalık artırma ve kapasite
geliştirme faaliyetleri,

•

Başarılı Bir
Şekilde
Ticarileştirilen
Ürün Sayısı

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

Faaliyetler

•

-

Sermaye Finansman
Mekanizmalarının
Genişletilmesi

Başlatılan Araştırma Ortaklığı Sayısı
Geliştirilen ve Prototipi Üretilen Yeni ve
Yenilikçi Ürünlerin Sayısı

Kurulan/Desteklenen Teknoloji Transfer Ofisleri ve Diğer Yapıların Sayısı

Ulusal Patent Başvuru Sayısı

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

Türkiye’den Yapılan Uluslararası ve Bölgesel
Patent Başvuru Sayısı (PCT + EPC)

Sermaye Finansmanı Alan Yenilikçi/Girişimci KOBİ Sayısı

Ar-Ge Projelerinde Çalışan Kadın
Araştırmacı Sayısı
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Gerekçe
Sektör analizinde belirtildiği gibi, Türkiye’deki düzenleyici çerçeve, “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
Koordinisyon Kurulu” gibi süreklilik arz eden bakanlıklararası mekanizmaların kolaylaştırıcı katkısı ile son
on yılda önemli ölçüde gelişmiştir. Buna karşın, sözleşmelerin yürürlüğe konması ve icra-iflas düzenlemeleri
vb. pek çok alanda hala yapılacaklar vardır. Buradaki önemli bir endişe konusu, küçük ölçekli işletmelerin
idari yükleridir. Bu alanlardaki gelişmeler sadece ulusal şirketlerin değil ayrıca uluslararası şirketlerin de
Türkiye’deki iş yapma yöntemlerini kolaylaştırabilecektir.
Eylem a) genel iş ortamının iyileştirilmesi için Türkiye’nin daha fazla ilerleme kaydedebileceği alanların
tanımlanması b) bu gibi iyileşmelerin sürdürülebilir etki yapmasına katkı sağlayabilecek politika
seçeneklerinin üretilmesine yönelik olarak oluşturulan teknik yardım projelerini destekleyecektir. Bu amaca
hizmet edecek olan operasyonlar ayrıca sosyal yeniliğe dair BTY Eylemi kapsamında elde edilen sonuçlara
katkı sağlayabilecek ve bu sonuçlardan faydalanabilecektir.

4.6.3 Eylem 3: Kapasite Oluşturma (KO)
Amaç

uygulanabilmesi için kilit faktörlerdir. RYOP’un etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması için program
hazırlığı, yönetimi, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi

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 tamamiyle geçişin sağlanabilmesi
için kurumsal kapasitenin artırılmasıdır.
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Güçlü kurumsal kapasite ve olgun bir proje havuzu geliştirilmesi, programın başarılı bir şekilde

ve kontrolü süreçlerinden sorumlu kurumların kapasitelerinin
geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, RYOP’un hedeflerine
başarılı bir şekilde ulaşılması ve RYOP’a tahsis edilen fonların
tamamının kullanılabilmesi için programlama döneminin başında
yeterli ve olgun bir proje havuzu geliştirilmelidir.

AB Mevzuatı
Bu eylem altında gerçekleştirilecek olan faaliyetler, “İşletme ve Sanayi Politikası” ile “Bilim ve Araştırma”
fasıllarındaki AB mevzuatının uygulanmasına doğrudan katkı sağlayacaktır.

Özel hedefler
Eylemin özel hedefleri:
ϘϘ

RYOP’un ve Program kapsamındaki projelerin yönetilmesi ve uygulanabilmesi amacıyla Program

Bunların yanısıra, sektör yaklaşımının tam olarak benimsenmesi ve
“İşletme ve Sanayi Politikası” ile “Bilim ve Araştırma” fasıllarındaki AB
müktesebatının doğru bir şekilde uygulanabilmesi için kurumsal

“İşletme ve Sanayi Politikası” ile “Bilim
ve Araştırma” fasıllarının uygulanması
ve sektör yaklaşımının benimsenmesi,
kaliteli ve etkin bir politika tasarımı
ve uygulaması için etkili danışma ve
işbirliği mekanizmalarını da kapsayan
ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde uygun
bir idari kapasite gerektirir.

kapasitenin artırılması, sektör hedeflerinin gerçekleştirilmesi için
de önem arz etmektedir. “İşletme ve Sanayi Politikası” ile “Bilim ve Araştırma” fasıllarının uygulanması ve
sektör yaklaşımının benimsenmesi, kaliteli ve etkin bir politika tasarımı ve uygulaması için etkili danışma ve
işbirliği mekanizmalarını da kapsayan ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde uygun bir idari kapasite gerektirir.

Otoritesi ile proje faydalanıcılarının (ERA) kapasitelerinin artırılması,

Ayrıca AB İşletme ve Sanayi Politikası, yapısal değişikliklerin uyumlaştırılmasının hızlandırılması yoluyla

ϘϘ

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

rekabetçiliğin sağlanması ve yurtiçi ve yabancı yatırımların birlikte iş oluşturması ve geliştirmesi için uygun

ϘϘ

RYOP’un tanıtımının yapılması,

ϘϘ

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,

ϘϘ

ϘϘ

bir ortamın teşvik edilmesi yoluyla sanayi stratejilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu politika alanı,
KOBİ’lerin faaliyet gösterdiği genel iş ortamının iyileştirilmesini de amaçlamaktadır. Özetle, bahse konu
politika alanı, teşebbüsleri, şirketlerin oluşumu ve geliştirilmesini (özellikle KOBİ’ler) ve endüstriyel işbirliğini
destekleyen ve ayrıca yenilik, araştırma ve teknoloji geliştirme alanlarındaki politikaların sanayi alanındaki

Özel sektöre ilişkin düzenleyici mevzuatın (özellikle küçük işletmeler) idari yükünü azaltacak olan

potansiyellerini kullanan bir ortam (AB ortamı) geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, iş ortamının ve

müdahaleler yoluyla iş ortamının iyileştirilmesinin sağlanması ve idari prosedürlerin etkinliğinin

düzenleyici çerçevenin daha da iyileştirilmesi, AB İşletme ve Sanayi Politikası’nın ana hedeflerine ulaşmada

artırılması,

önem arz etmektedir.

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

ϘϘ

KOBİ’lere destek veren kurum/kuruluşların kapasitelerinin artırılması,

ϘϘ

KOBİ’lerin Birlik Programlarına katılımının desteklenmesi.

Bu çerçevede, bu eylem kapsamında RYOP’taki mevcut yönetim, uygulama, izleme, kontrol ve
değerlendirme sistemleri güçlendirilecek, olgun bir proje havuzu geliştirilecek, sektör yaklaşımı ve ilgili AB
müktesebatının ve sektör yaklaşımının uygulanabilmesi amacıyla kurumsal kapasitenin artırılması için geniş
kapsamlı destek sağlanacak, Türkiye’nin genel iş ortamını iyileştirmede daha fazla ilerleme sağlayabileceği
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alanlar belirlenecek ve bu gibi iyileşmelerin sürdürülebilir etki yapmasına katkı sağlayabilecek politika
seçeneklerinin üretilmesi noktası da dahil olmak üzere gerekli destek sağlanacaktır.

Tanım
Eylem, iki faaliyet ve üç tip müdahaleden oluşmaktadır: a) eğitim, danışmanlık ve uzmanlık hizmetlerinin

Hedefler ve göstergeler
Hedefler ve göstergeler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:
Tablo 17: KO Eylemi - Hedef ve Göstergeler
Göstergeler

Mevcut
Değer
(2013)

2017

2020

OP Hedef
Değeri
(2026)

Desteklenen İzleme Komitesi
Toplantısı sayısı

6

6

12

24

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

49

20

50

75

YBS

Hazırlanan teknik şartname /iş
tanımı sayısı

60

20

45

55

YBS

Gerçekleştirilen tanıtım
organizasyonu sayısı (seminer,
konferans, toplantı, çalıştaylar
vb.)

2

10

18

24

YBS

Birlik Programları hakkında
eğitim ve danışmanlık desteği
alan KOBİ sayısı

---

75

300

500

YBS

Hazırlanan ve/veya tashih
edilen sektörel strateji ve
eylem planı sayısı

---

1

2

3

YBS

Kapasitesi güçlendirilen
KOBİ’lere destek veren kurum/
kuruluş sayısı

---

1

3

4

YBS

61,7%

58%

50%

40%

EDIS Yol Haritası

OP’nin ve destek sağlanan
projelerin basın yayın
organlarında yer alma sayısı

---

250

1.125

1.875

İnternet sitesini ziyaret eden
kişi sayısı

---

5.000

22.500

37.500

Birlik programlarına katılan
KOBİ sayısı

---

50

150

250

YBS

Horizon 2020’ye katılan KOBİ
sayısı

---

100

350

---

YBS

Finansal araçlara ve COSME
kapsamında projelere katılan
KOBİ sayısı

---

15.000

100.000

---

YBS

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.
ϘϘ

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

ϘϘ

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

Uygulama
Bu eylem, Program Otoritesi ile Program uygulamasında yer alan diğer kurumlar için ve ayrıca sektör
amaçlarının tanımlanması ve uygulanması konusunda kilit rol oynayan kurumlar için eğitim, danışmanlık,
uzmanlık ve kapasite oluşturma faaliyetleri sağlanması, başvuruların tematik olarak seçilmesi ve
değerlendirilmesi için uzman desteği sağlanması, İzleme ve Proje Seçim Komitelerinin faaliyetlerinin
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finanse edilmesi ve ayrıca bilgilendirme ve tanıtım aktivitelerinin gerçekleştirilmesi yoluyla uygulanacaktır.

Kaynak

Çıktı Göstergeleri
Yönetim Bilgi
Sistemi (YBS)
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Sonuç Göstergeleri
Proje teklif çağrıları ve sunulan
ihale dosyalarının reddedilme
oranlarının azaltılması

İlerleme
Raporları ve YBS
Program
Otoritesi İnternet
Sitesi ve YBS

Bu faaliyet kapsamında yer alan ve desteklenebilmek için uygun operasyon tipleri, aşağıda sunulmaktadır:
Tablo 18: Faaliyet 3.1’e İlişkin Genel Görünüm
•

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

•

Proje Seçim Komite (veya Komitelerinin) üyelerine eğitim sağlanması,

•

Projelerin değerlendirilmesi ve seçimiyle (eğer dış değerlendiriciye ihtiyaç
duyulursa) ilgili harcamaların karşılanması.

•

Proje hazırlama ve geliştirme alanında nihai faydalanıcılara (ERA) eğitim ve
danışmanlık hizmetleri sağlanması,

•

İhale dosyaları ve proje tanımlama dokümanları da dahil tüm proje
dokümanlarının hazırlanması/iyileştirilmesi.

•

İhale dosyalarının tashih edilmesinin ve kalite-kontrollerinin desteklenmesi,

•

İhale Değerlendirme Komitelerinin çalışmaları da dahil olmak üzere ihale
değerlendirme süreçlerinin desteklenmesi,

•

Program Otoritesine yasal danışmanlık sağlanması,

•

Operasyonlar için yerinde inceleme ve izleme ziyaretleri gerçekleştirmek,

•

İnşaat sözleşmeleri için müşavirlik hizmetleri sağlanması,

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

Staj ve çalışma ziyaretleri vasıtasıyla, OP’nin yönetilmesinde yer alan personel
için tecrübe paylaşımı,

•

Program Otoritesi personeli için ulusal/uluslararası sertifika programlarına,
seminerlere, ulusal/uluslararası konferanslara katılım.

•

Yazılı ve sözlü tercümanlık maliyetleri dahil olmak üzere İzleme Komitesi
Toplantılarının (ve eğer uygunsa, bu toplantıların alt-komite toplantıları
veya çalışma grupları dahil olmak üzere) harcamaları. Bu harcamalar, bu gibi
komitelere katılan uzmanların ve diğer katılımcıların da maliyetlerini içerebilir.

•

İzleme sisteminin etkinliğinin artırılmasına yönelik uzmanlık sağlanması,

•

Program Otoritesi tarafından RYOP uygulama raporlarının hazırlanması,

•

İzleme kaynaklarından veri toplanması,

•

Değerlendirme planının hazırlanmasının ve uygulanmasının desteklenmesi,

•

Dış değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değerlendirme faaliyetleriyle
ilgili maliyetler.

•

RYOP’un uygulama sürecini desteklemek için RYOP’un stratejik öncelikleri ile
irtibatlı olmak üzere araştırmalar, çalışmalar ve anketler gerçekleştirilmesi.

•

Yönetici Bilgi Sisteminin daha fazla gelişimi ve sürdürülmesi.

•

Çevrimiçi ve çevrimdışı iletişim, tanıtım ve bilgilendirme malzemeleri ve
araçlarının tasarımı, geliştirilmesi ve dağıtımı,

•

Ağ kurma olanakları da dâhil olmak üzere, gelişen ve sürdürülebilen iletişim
sistemleri ve iletişim yapılarının kurulması,

•

Kamuya açık etkinlikler, açılış aktiviteleri, sergiler, fuarlar, konferanslar,
seminerler, toplantılar, açılış günleri, ağ kurma aktiviteleri vb. organizasyonlar
yapılması,

•

Dijital, sosyal medya, görsel-işitsel ve yüz yüze iletişim türleri dâhil olmak üzere
tanıtım kampanyaları düzenleme ve halkla ilişkiler uygulamaları,

RYOP’un sunduğu yardımın içeriği, seçim kriterleri ve uygunluk kuralları hususunda bilgilendirileceklerdir.

•

Eğitim, iş başı eğitimi, stajyerlik, çalışma ziyaretleri, işe alışma (oryantasyon), ekip
oluşturma faaliyetleri, iş etkinlikleri, bilgilendirme günleri vb. kapasite oluşturma
faaliyetlerinin uygulanması,

Bu faaliyet, hizmet satın alma (teknik yardım, çerçeve anlaşma ve inşaat işlerinin müşavirlik hizmeti)

•

Hedef kitlenin ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlamak veya operasyonun
gerçekleştirileceği ortamın analizini gerçekleştirmek için yapılan araştırma
faaliyetlerinin yürütülmesi.

Proje Seçimi ve
Değerlendirmesi

Proje Havuzu
Geliştirilmesi23

4.6.3.1 Faaliyet 3.1: Sistem Yöneticileri ve RYOP’un Tanıtımı için Teknik Yardım
Özel hedefler
Bu faaliyetin özel amacı, RYOP’un uygulama, izleme, kontrol ve değerlendirme süreçlerini destekleyerek

Yönetim, İhale ve
Uygulama Süreçlerinde
Yardım Sağlanması

kapsamında sağlanan fon imkânları hususunda potansiyel faydalanıcıların farkındalığını artıracak ve
RYOP’un tanıtımını yapacaktır.
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Gerekçe
Programlamanın ilk uygulaması, etkili bir program tasarımı, yönetimi, uygulaması, izlemesi ve

İzleme ve Değerlendirme

değerlendirmesinin, hem Program Otoritesi düzeyinde, hem de Programın uygulamasında yer alan diğer
kurumlar düzeyinde yeterli bir idari kapasiteyi gerektirdiğini açıkça göstermiştir. Bu nedenle, Program
Otoritesinin ve ilgili kurumların idari kapasitelerinin, Programın uygulama sürecinin hızlandırılması,
uygulama kalitesinin iyileştirmesi ve fon kaybının önlenmesi amacıyla daha da güçlendirilmesine ihtiyacı
vardır. Birinci programlama döneminde karşılaşılan bir diğer darboğaz da, olgun proje havuzunun
geliştirilmesi için desteğin geç sağlanmasıydı. Bu bağlamda, sağlam bir proje havuzunun tanımlanması ve
oluşturulması, Program uygulamasının erken aşamasındaki bir öncelik olacaktır.
Diğer taraftan, Program kapsamında verilen yardımlar hakkında kamuoyunu daha fazla bilgilendirmek

Araştırmalar,
Çalışmalar, Anketler vs.
Gerçekleştirilmesi
Yönetici Bilgi Sisteminin
Daha Fazla Gelişimi ve
Sürdürülmesi

amacıyla, Program Otoritesi tarafından, Program hakkındaki bilgilendirmeler tüm ilgili taraflara yayılmalı ve
etkin bilgi dağıtım kanalları kurulmalıdır.

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

RYOP’un Tanıtımı

ve insan kaynağı kapasitelerinin güçlendirilmesine odaklanacak ve Programın potansiyel faydalanıcıları,

ve mal alım sözleşmeleri, doğrudan temin, eşleştirme ve harcamaların doğrudan finansmanı yoluyla
gerçekleştirilebilir.

23
Eğer RYSOP kapsamında major projeler geliştirilecekse, Program Otoritesi ve nihai yararlancıları desteklemek amacıyla JASPERS yardımı kullanılabilir. Major
Projelerin fikir aşaması ve gelişimi, organizasyonel ve prosedürel durumları ile çeşitli teknik/ekonomik durumlarının kapasite gelişimini desteklemeyi sağlamak
amacıyla JASPERS yardımı Program Otoritesi tarafından dikkate alınabilir.
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Nihai Faydalanıcılar

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

Eylemin nihai faydalanıcıları şunlardır:

Özel hedefler

ϘϘ Program Otoritesi
ϘϘ Sektörel izleme komiteleri
ϘϘ Proje seçim komiteleri
ϘϘ İhale değerlendirme komiteleri
ϘϘ BSTB
ϘϘ RYOP’un uygulamasında yer
alan diğer kurum veya kuruluşlar

ϘϘ Kalkınma ajansları
ϘϘ Kamu kurumları
ϘϘ Üniversiteler
ϘϘ Yerel ve bölgesel otoriteler
ϘϘ Ticaret ve sanayi odaları
ϘϘ OSB’ler, KSS’ler, TGB’ler,
TEKMERLER vb.

ϘϘ STK’lar
ϘϘ Sektörel birlik ve dernekler
ϘϘ KOBİ’ler
ϘϘ Medya
ϘϘ Kamu

Bu faaliyetin temel amaçları: a) Türkiye’deki iş ortamının iyileştirilmesine ve basitleştirilmesine 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.

Gerekçe

İzleme göstergeleri

“İşletme ve Sanayi Politikası” ile “Bilim ve Araştırma” fasıllarındaki müktesebat, AB kurallarının ulusal

İzleme göstergeleri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

mevzuata aktarımını gerektirmez. Bununla birlikte, söz konusu müktesebat, aday ülkelerin yeterli istihdamın
sağlanması da dâhil olmak üzere, işletme politikaları ve sanayi stratejileri ile araştırma ve teknoloji

Tablo 19: KO Eylemi - Faaliyet 3.1 - Hedef ve Göstergeler

gelişimini iyileştiren rekabetçilik alanlarındaki AB amaç ve faaliyetlerini izlemek için gerekli uygulama
kapasitelerini temin etmelerini gerektirir. Ayrıca, aday ülkelerin özel hedefler ve faaliyetlere bağlı kalmaları

FAALİYET 3.1
ÇIKTI GÖSTERGELERİ

ve bunları uygulamaları gerekmektedir. Aday ülkelerin uygulamaları gereken en önemli eylemler, ilgili Birlik
Programlarına katılımın sağlanması, spesifik sektörlerin rekabetçilik analizlerinin daha hedef odaklı bir

Desteklenen İzleme Komitesi Toplantısı sayısı

6

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

6

12

24

İşletme ve Sanayi Politikası hususunda Türkiye, spesifik sektörlerde yeterli işletme politikası önemlerinin

49

20

50

75

60

20

45

55

KAYNAK:YBS

Gerçekleştirilen tanıtım etkinliği sayısı
(seminer, konferansi toplantı, çalıştay vb.)

oluşturulabilmesi için yeterli kapasiteye sahiptir. Buna rağmen, geleceğe yönelik politika tasarımı için temel
teşkil etmesi gereken, münferit sektörlerin rekabetçiliğinin ve ayrıca politika tedbirlerinin sonuçları ile

KAYNAK:YBS

Hazırlanan teknik şartname/iş tanımı sayısı

yaklaşımla yapılması ve Avrupa Araştırma Alanı ile entegrasyonun sağlanmasıdır.

etkilerinin değerlendirilmesi için Türkiye’nin kapasitesi geliştirilmelidir. Ayrıca, ilgili politika dokümanlarının
uygulanması ve izlenmesi süreçleri güçlendirilmeli ve bu fasılda katılım müzakereleri için temel unsur olan
Sanayi Stratejisi ve KOBİ Strateji Belgeleri

2

10

18

24

güncellenmelidir.

Özellikle

kontratların

uygulanması, icra-iflas düzenlemeleri gibi

KAYNAK:YBS

2013

2017

2020

Mevcut Değer

2026
Hedef Değer

alanlarda Türkiye’deki özel sektör faaliyetlerini
düzenleyen çerçevenin de daha ileri düzeyde
iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu alanlardaki
iyileştirmeler, sadece ulusal işletmelerin
değil uluslararası işletmelerin de Türkiye’de iş

FAALİYET 3.1
SONUÇ GÖSTERGELERİ

yapmalarını kolaylaştırabilir.

Proje teklif çağrıları ve sunulan ihale dosyalarının
reddedilme oranlarının azaltılması

%61,7

%58

%50

%40

KAYNAK:EDIS Yol Haritası

OP’nin ve destek sağlanan projelerin basın
yayın organlarında yer alma sayısı

-

kaydedilmiştir. Türkiye’nin kapasitesini daha
da güçlendirmek için gerekli adımlar atılmıştır.

250

1.125

1.875

KAYNAK:İlerleme Raporları ve YBS

İnternet sitesini ziyaret eden kişi sayısı

Bilim ve Araştırma alanında, iyi bir gelişme

Avrupa Araştırma Alanı’na entegrasyon doğru
yolda ilerlemektedir. Türkiye’nin AB Araştırma

-

5.000

22.500

37.500

2013

2017

2020

2026

KAYNAK:Program Otoritesi internet sitesi ve YBS

Mevcut Değer

Hedef Değer

Çerçeve

Programı’na

(ÇP7)

katılımı

ve

ÇP7’deki başarı oranı artmış olmakla birlikte,
özellikle bilimsel mükemmeliyet programları
ve işbirliği projelerine katılımın artırılması için
daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir.
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Bu faaliyetteki ikinci önemli husus, AB’ye katılım için uygun ulusal sektör politika hedefleri ve sonuçlarının
başarılmasına dair yardıma odaklanarak IPA fonlarının sahipliğini ve etkisini güçlendirmeyi amaçlayan
sektör yaklaşımının benimsenmesine destek olmaktır. Sektör yaklaşımının uygulanmasındaki temel mesele,

Seçim Kriterleri
Kurumsal yapılanma müdahaleleri için stratejik ve coğrafi seçim kriterleri uygulanmayacaktır.

sektör yaklaşımını oluşturan 5 sütun için ulusal seviyedeki kapasitenin daha da geliştirilmesidir.

Nihai Faydalanıcılar
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. Bu faaliyet kapsamında yer alan ve desteklenebilmek için uygun operasyon tipleri,
aşağıda yer almaktadır:
Tablo 20: Faaliyet 3.2’ye İlişkin Genel Görünüm
•
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•
•
Müktesebat ile İlgili Kapasite
Oluşturma Eylemlerinin
Yürütülmesi:

Kobi’lerin, Girişimcilerin ve
Akademisyenlerin İlgili Birlik
Programlarına Katılımlarının ve
Başarı Oranlarının Artırılması:

Sektör Yaklaşımın Uygulanmasının
Desteklenmesi

Belirli bir sektör veya ekonominin geneli için mevzuat incelemesi,
kıyaslama (benchmarking) yapılması vb. faaliyetler ile iş ortamının
iyileştirilmesi ve basitleştirilmesine ilişkin alanların tespit edilmesi.
Programın Faaliyet 1.2’si kapsamında yer alan yaratıcı endüstriler
için daha uygun bir iş ortamının yaratılmasına yönelik eylemler de
desteklenebilecektir.
İhtiyaç analizi çalışmaları, anketler, yasal etki analizlerinin yapılması (ön
veya nihai değerlendirme),
İdari süreçleri sadeleştirerek iş yapmayı kolaylaştıracak yeni çevrimiçi
(online) sistemlerin tasarlanıp geliştirilmesi ve/veya mevcut sistemlerin
iyileştirilmesi,

•

Ulusal politika, sektör politikası ve strateji oluştuma, uygulanması,
izlenmesi ve değerlendirilmesine destek sağlanması,

•

Politika tedbirlerinin sonuçlarının ve etkilerinin değerlendirilmesine
yönelik kapasitenin geliştirilmesi,

•

Sanayi sektörlerinin rekabetçiliğinin değerlendirilmesine yönelik
kapasitenin artırılması,

•

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

•

Türkiye’nin Avrupa Araştırma Alanı’na entegrasyonunun desteklenmesi.

•

Proje tasarımı ve yönetimi alanında potansiyel başvuru sahiplerine
danışmanlık ve eğitim desteği sağlanması,

•

Programlar hakkında hedef gruplara daha iyi bilgi verilebilmesi için
tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,

•

Hedef grubun katılımının teşvik edilmesi için başarı hikâyeleri ile ilgili
bilgilendirmeler yapılması,

•

Ar-Ge alanında işbirliği kültürünün yaratılması amacıyla üniversiteüniversite ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi,

•

KOBİ’lere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla Türkiye’deki Avrupa
İşletmeler Ağı konsorsiyumlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi,

•

Horizon 2020’ye katılan KOBİ sayısı.

•

Sektör yaklaşımına tamamıyla geçisin sağlanabilmesi için tüm sektör
kriterlerinin iyileştirilmesine yönelik kapasite geliştirme faaliyetlerinin
yürütülmesi.

ϘϘ
ϘϘ
ϘϘ
ϘϘ
ϘϘ
ϘϘ
ϘϘ

Program Otoritesi
BSTB
BSTB’nin bağlı ve ilgili kuruluşlar
Sanayi ve ticaret odaları
Üniversiteler
Kalkınma ajansları
Yerel ve bölgesel otoriteler

ϘϘ
ϘϘ
ϘϘ
ϘϘ
ϘϘ

İş kuluçka merkezleri, TGB’ler, teknoloji
geliştirme merkezleri, OSB’ler, KSS’ler vb.
STK’lar
Sektörel birlikler ve dernekler
Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyomları
KOBİ’ler

İzleme Göstergeleri
İzleme göstergeleri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:
Tablo 21: KO Eylemi - Faaliyet 3.2 - Hedef ve Göstergeler

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

FAALİYET 3.2
SONUÇ GÖSTERGELERİ
Horizon 2020’ye katılan KOBİ sayısı

-

100

350

-

-

15.000

100.000

-

2016

2017

2020

2026

KAYNAK: YBS

COSME kapsamındaki projeler ve finansal
araçlara katılan KOBİ sayısı
KAYNAK: YBS

Mevcut Değer

Hedef Değer
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Tablo 22: KO Eylemine İlişkin Genel Görünüm
Eylem Başlığı

Özel Hedef
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Eylemin Beklenen
Sonuçları

Kapasite Oluşturma (KO)

•

Program Otoritesinin ve nihai faydalanıcıların (ERA) RYOP ile projelerin
yönetilmesi ve uygulanmasında kapasitelerinin geliştirilmesi,

•

Mevcut ve bir sonraki programlama dönemi için olgun bir proje havuzu
oluşturulması,

•

RYOP’un tanıtılması,

•

“İşletme ve Sanayi Politikası” ile “Bilim ve Araştırma” fasıllarındaki müktesebatın
doğru bir biçimde uygulanabilmesi için kurumsal kapasitenin artırılması,

•

Sektör odaklı programlama yaklaşımından sektör yaklaşımına tamamıyla geçişin
desteklenmesi, KOBİ’lere destek veren yapıların kapasitelerinin artırılması,

•

KOBİ’lerin Birlik Programlarına katılımının desteklenmesi.

•

RYOP’un Program hedefleri doğrultusunda başarılı ve uygun bir biçimde
uygulanması,

•

Müktesebatın ve sektör yaklaşımın doğru bir şekilde uygulanabilmesi
bakımından kaliteli ve etkin bir şekilde politika oluşturabilmek, uygulayabilmek,
izleyebilmek ve değerlendirebilmek için, etkili danışma ve işbirliği mekanizmaları
oluşturulması da dahil olmak üzere, kurumsal kapasitenin artırılması,

•

Faaliyetler

KOBİ’lerin, girişimcilerin ve akademisyenlerin Birlik Programlarındaki başarı
oranlarının artırılması.

•

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

Program
Otoritesinin
Kapasitesinin
Arttırılması

Sonuç
Göstergeleri

Aşağıdaki tablo, KO Eylemine ilişkin genel bir bakış açısı sunmaktadır:

Sonuç
Göstergeleri

4.6.3.3 Genel Görünüm Tablosu – Eylem 3

Özel Hedefler

EYLEM 3 - Kapasite Oluşturma Altında Müdahale Mantığı
Olgun bir Proje
Havuzu
Oluşturulması

20. ve 25.
Müktesebat
Fasıllarının
Uygulanması
için Kurumsal
Kapasitelerin
Arttırılması

Proje Teklif Çağrıları ve
Sunulan İhale
Dosyalarının
Reddedilme
Oranlarının Azaltılması

RYOP’un
Tanıtılması

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

Birlik Programlarına
Katılan KOBİ Sayısı

İnternet Sitesini Ziyaret Eden
Kişi Sayısı

Faaliyetler
Faaliyet 3.2

Faaliyet 3.1
Sistem Yöneticileri ve RYOP’un Tanıtımı için Teknik Yardım
Detaylı proje seçim kriterleri geliştirilmesi ve proje teklif çağrı rehberi
hazırlanması için destek sağlanması,

Uygun
Müdahaleler

AB Müktesebatı ve Sektör Yaklaşımı ile İlgili Kurumsal
Kapasite Oluşturma Faaliyetleri
İş ortamının iyileştirilmesi ve basitleştirilmesine ilişkin alanların tespit edilmesi,

Proje Seçim Komite üyelerine eğitim sağlanması,
İhtiyaç analizi çalışmaları, anketler, düzenleyici etki analizlerinin yapılması (ön veya
nihai değerlendirme),

Projelerin değerlendirilmesi ve seçimi ile ilgili harcamaların karşılanması,
Proje faydalanıcılarına (ERA) eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanması,

İdari süreçleri sadeleştirerek iş yapmayı kolaylaştıracak yeni çevrimiçi
sistemlerin tasarlanıp geliştirilmesi,

Proje dökümanlarının hazırlanması/geliştirilmesi/düzeltilmesi (Proje Tanımlama
Dökümanı ve İhale Dökümanları)
İhale Değerlendirme Komitelerinin çalışmaları da dahil olmak üzere ihale
değerlendirme süreçlerinin desteklenmesi,

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,
İnşaat sözleşmeleri için müşavirlik hizmetleri sağlanması,

Sanayi sektörlerinin rekabetçiliğinin değerlendirilmesi için kapasitenin arttırılması,

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,

İzleme sisteminin geliştirilmesine destek sağlanması,
Program Otoritesi tarafından RYOP uygulama raporlarının hazırlanması,

Büyük Projelerin
Gösterge Listesi

İş Ortamının
Geliştirilmesi

Potansiyel başvuru sahiplerine danışmanlık destekleri sağlanması,

İzleme kaynaklarından veri toplanması,
Değerlendirme planının hazırlanması ve uygulanmasının desteklenmesi,

Tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,

Dış değerlendiriciler tarafından yürütülen değerlendirmelerle ilgili maliyetler,

Uygulama Düzenlemeleri

BSTB bu eylemin yönetiminden; hizmet sözleşmeleri, doğrudan temin, harcamaların
ve eşleştirme faaliyetlerinin doğrudan finansmanı yollarıyla da uygulamasından
sorumludur.

Başarı hikayeleri ile ilgili bilgilendirme yapılması,

RYOP öncelikleri ile ilgili araştırmaların, çalışmaların vb. yürütülmesi,
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,

Performans Göstergeleri

•

İhalelere ve çağrılara başvuruların reddedilme oranının azaltılması,

•

OP ve destek sağlanan projelerin basın yayın organlarında yer alma sayısı,

•

İnternet sitesini ziyaret eden kişi sayısı,

•

Horizon 2020’ye katılım sağlayan KOBİ sayısı,

•

COSME kapsamındaki projeler ve finansal araçlara katılan KOBİ sayısı.

Hedef kitlenin ihtiyaçlarının anlaşılması için araştırma faaliyetleri yürütülmesi.

Çıktılar

Tüm sektör kriterlerinin iyileştirilmesine yönelik
kapasite oluşturma faaliyetlerinin yürütülmesi.

Desteklenen İzleme 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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EYLEM VE YILLARA GÖRE
FİNANSMAN TABLOSU

2014-2016

80

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

Eylem 1

83.988.235

83.988.235

71.390.000

12.598.235

-

85

-

Faaliyet 1.1

62.991.176

62.991.176

53.542.500

9.448.676

-

85

-

Faaliyet 1.2

20.997.059

20.997.059

17.847.500

3.149.559

-

85

-

Eylem 2

53.447.059

53.447.059

45.430.000

8.017.059

-

85

-

Faaliyet 2.1

17.815.686

17.815.686

15.143.333

2.672.353

-

85

-

Faaliyet 2.2

35.631.373

35.631.373

30.286.667

5.344.706

Eylem 3

15.270.588

15.270.588

12.980.000

2.290.588

-

85

-

Faaliyet 3.1

9.925.882

9.925.882

8.437.000

1.488.882

-

85

-

Faaliyet 3.2

5.344.706

5.344.706

4.543.000

801.706

-

85

-

152.705.882

152.705.882

129.800.000

22.905.882

-

85

-

Toplam 2014-2016

2014

Toplam
Maliyet

Toplam
Uygun
Maliyet

Topluluk
Katkısı
(IPA) (€)

Ulusal
Katkı (IPA)
(€)

85

oranı (%)

Bilgi
İçin
(IFI, TIP)
(€)

IPA

Özel
eşfinansman
(gösterge)

2015

Toplam
Maliyet

Toplam
Uygun
Maliyet

Topluluk
Katkısı
(IPA) (€)

Ulusal
Katkı
(IPA) (€)

Özel
(Gösterge)

IPA
eşfinansman
oranı (%)

Bilgi
İçin
(IFI,
TIP)
(€)

Eylem 1

29.894.118

29.894.118

25.410.000

4.484.118

-

85

-

Faaliyet 1.1

22.420.588

22.420.588

19.057.500

3.363.088

-

85

-

Faaliyet 1.2

7.473.529

7.473.529

6.352.500

1.121.029

-

85

-

Eylem 2

19.023.529

19.023.529

16.170.000

2.853.529

-

85

-

Faaliyet 2.1

6.341.176

6.341.176

5.390.000

951.176

-

85

-

Faaliyet 2.2

12.682.353

12.682.353

10.780.000

1.902.353

-

85

-

Eylem 3

5.435.294

5.435.294

4.620.000

815.294

-

85

-

Faaliyet 3.1

3.532.941

3.532.941

3.003.000

529.941

-

85

-

Faaliyet 3.2

1.902.353

1.902.353

1.617.000

285.353

-

85

-

-

85

-

Özel
(Gösterge)

IPA
eşfinansman
oranı (%)

Bilgi
İçin
(IFI,
TIP)
(€)

Toplam 2015

2016

54.352.941

54.352.941

46.200.000

8.152.941

Toplam
Maliyet

Toplam
Uygun
Maliyet

Topluluk
Katkısı
(IPA) (€)

Ulusal
Katkı
(IPA) (€)

Eylem 1

24.200.000

24.200.000

20.570.000

3.630.000

-

85

-

Eylem 1

29.894.118

29.894.118

25.410.000

4.484.118

-

85

-

Faaliyet 1.1

18.150.000

18.150.000

15.427.500

2.722.500

-

85

-

Faaliyet 1.1

22.420.588

22.420.588

19.057.500

3.363.088

-

85

-

Faaliyet 1.2

6.050.000

6.050.000

5.142.500

907.500

-

85

-

Faaliyet 1.2

7.473.529

7.473.529

6.352.500

1.121.029

-

85

-

Eylem 2

15.400.000

15.400.000

13.090.000

2.310.000

-

85

-

Eylem 2

19.023.529

19.023.529

16.170.000

2.853.529

-

85

-

Faaliyet 2.1

5.133.333

5.133.333

4.363.333

770.000

-

85

-

Faaliyet 2.1

6.341.176

6.341.176

5.390.000

951.176

-

85

-

Faaliyet 2.2

10.266.667

10.266.667

8.726.667

1.540.000

-

85

-

Faaliyet 2.2

12.682.353

12.682.353

10.780.000

1.902.353

-

85

-

Eylem 3

4.400.000

4.400.000

3.740.000

660.000

-

85

-

Eylem 3

5.435.294

5.435.294

4.620.000

815.294

-

85

-

Faaliyet 3.1

2.860.000

2.860.000

2.431.000

429.000

-

85

-

Faaliyet 3.1

3.532.941

3.532.941

3.003.000

529.941

-

85

-

Faaliyet 3.2

1.540.000

1.540.000

1.309.000

231.000

-

85

-

Faaliyet 3.2

1.902.353

1.902.353

1.617.000

285.353

-

85

-

Toplam 2014

44.000.000

44.000.000

37.400.000

6.600.000

-

85

-

54.352.941

54.352.941

46.200.000

8.152.941

-

85

-

Toplam 2016
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6
DANIŞMA SÜRECİNE GENEL
BAKIŞ
82
83

RYOP’un hazırlanma aşamasında, paydaşların geniş katılım sağlamaları hususuna önem verilmiştir. Bu
nedenle, RYOP hakkında ilgili paydaşların katkılarını alabilmek için bir çalıştay düzenlendi. Çalıştay, tüm
ülkeyi kapsayacak şekilde tasarlandı. Merkezde kamu kurumları/kuruluşları davet edildi. Bölgesel düzeyde,
yerel katılımın sağlanması için 26 Düzey-II bölgesi göz önünde bulundurularak belediyeler, üniversiteler,
valilikler, ticaret ve sanayi odaları ile kalkınma ajansları da dahil olmak üzere çeşitli kurum/kuruluşlar davet
edildi. Çalıştay, tüm ilgili paydaşlarla galeri yöntemiyle25 müzakere edilerek yönetildi.
Bir günlük çalıştay süresince dört oturum gerçekleştirildi. Her bir oturumda, üç hipotez test edildi.
Doğrulanan hipotezler, eylemler ve faaliyetler, OP’ye dahil edilmek üzere not alındı.
Bu oturumlar şunlardır:
ϘϘ

Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi ile KOBİ Hizmetlerinin ve Yaratıcı Endüstrilerin Desteklenmesi,

ϘϘ

Finansmana Erişim ve Finansal Araçların Çeşitlendirilmesi,

ϘϘ

Ar-Ge, Yenilik, Girişimcilik ve Kümelenme,

ϘϘ

Kapasite Oluşturma.

Çeşitli alanlarda, paydaşların ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili paydaşların yorum ve tavsiyeleri OP’ye
yansıtılmıştır.
Galeri yöntemi, fikir üretirken fiziksel ve zihinsel faaliyetlerin kaynaştırıldığı bir yöntemdir. Fikirlerin katılımcıların önünden geçip katılımcıları geride
bırakmalarından ziyade katılımcılar fikirlerin önünden geçip (resim galerisinde olduğu gibi) fikirleri geride bırakırlar.
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7.1 Program Yönetimi ve Kontrolü için Yapılar ve Yetkili Merciler
7.1.1 Kurumlar ve Yetkili Merciler
Katılım 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
ve uygulama görevlerinden sorumlu olan ana yapıları ve yetkili mercileri belirler.
Bu tüzüğün yönetim ve kontrol hükümleri altında, aşağıdaki kişiler/kurumlar tayin edilmiş/kurulmuşlardır:
ϘϘ

Ulusal IPA Koordinatörü

ϘϘ

Ulusal Yetkilendirme Görevlisi

ϘϘ

Ulusal Fon

ϘϘ

Denetim Otoritesi

ϘϘ

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

Sektörel İzleme Komitesi, yılda en az iki defa ve ayrıca Komisyonun teklifi üzerine toplanır. Gerek
görüldüğünde ara toplantılar da yapılabilir.

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.
BSTB tarafından kalkınma ajanslarına devredilecek detaylı görevler ve işlevler, ilgili kalkınma ajansı ile

7.3 Değerlendirme Düzenlemeleri
Program 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.

Bakanlık arasında imzalanacak işbirliği (yetkilendirme) anlaşmasında belirlenecektir.

7.2 İzleme Düzenlemeleri
RYOP 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.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü (Adres: Mustafa Kemal Mahallesi

BSTB IPA Program Otoritesi içerisinde, işlevsel olarak yönetim ve kontrol yapılarından bağımsız
müstakil bir değerlendirme birimi oluşturulmuştur. BSTB IPA Program Otoritesi sorumluluğunda, 2007
– 2013 programlama döneminde BROP için bağımsız uzmanlar tarafından 1 ön değerlendirme ve 2 ara
değerlendirme yapılmıştır. Bu bağlamda BSTB IPA Program Otoritesi, değerlendirme kapasitesini tecrübe
ile öğrenerek artırmıştır. Ayrıca, “BROP’un Türkiye’de Uygulaması için Kurumsal Yapılanma Teknik Yardım”
operasyonu kapsamında değerlendirme ve değerlendirme yöntemine ilişkin çok sayıda eğitim programı
tertip edilmiş, staj ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve İzleme ve Değerlendirme Bölümü personeline
iş başı eğitimleri sağlanmıştır. Özetle Bakanlık, IPA II dönemi için girdi sağlanması ve oluşan kapasitenin
sürdürülmesi için IPA I döneminde izleme ve değerlendirme kapasitesini tesis etmiş ve bu kapasiteyi önemli
ölçüde artırmıştır.

Dumlupınar Bulvarı 2151. Cadde No:154 06510 Çankaya/ANKARA), RYOP Program Otoritesi Başkanı olarak

Komite üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşur:

RYOP’un muhtemel izleme yapısı (sonuç odaklı izleme) ve İzleme ve Değerlendirme Bölümünde yeni
istihdam edilen personel de dikkate alındığında, kapasite geliştirme faaliyetlerinin devam etmesi gerektiği
görülmektedir.

ϘϘ

Ulusal IPA Koordinatörü temsilcisi

İzleme ve Değerlendirme Bölümünün değerlendirmeye ilişkin işlevleri aşağıda sunulmuştur:

ϘϘ

Ulusal Yetkilendirme Görevlisi temsilcisi

ϘϘ

Ulusal Fon temsilcisi

ϘϘ

Program Otoritesi’nin her biriminin temsilcileri

ϘϘ

Sivil toplum ve sosyo-ekonomik paydaşlardan, Programın etkili uygulanması için katkı yapmak
isteyen ve Programa ilgisi olan bölgesel ve ulusal kurumlardan temsilciler. Bu kurumlar şunlardir:

Sektörel İzleme Komitesi’ne, Komisyon’dan bir temsilci ile birlikte eşbaşkanlık edecektir.
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• Kalkınma Bakanlığı

• TOBB

• Kültür ve Turizm Bakanlığı

• TESK

• Ekonomi Bakanlığı

• TTGV

• Maliye Bakanlığı

• SEDEFED

• BSTB’nin ilgili Genel Müdürlükleri

• TÜSİAD

• KOSGEB

• MÜSİAD

• TÜBİTAK

• TÜRK-İŞ

• YÖK

• TİSK

Sektörel İzleme Komitesinin tertibi, yeterli temsil ve üyeliği temin etmek maksadıyla Komisyon ile mutabakat
halinde Program Otoritesi Başkanı tarafından gözden geçirilebilir ve genişletilebilir.
Sektörel İzleme Komitesi, görüşme belgelerinin hazırlanması için Program Otoritesi’nin sağlayacağı daimi
bir sekretarya tarafından desteklenecektir. IPA I döneminde olduğu gibi, IPA II döneminde de BSTB’nın IPA
İzleme ve Değerlendirme Bölümü, RYOP İzleme Komitesinin sekretaryasını yönetmekten sorumludur.

ϘϘ

RYOP değerlendirmelerinin yapılmasını sağlamak

ϘϘ

RYOP performans ve kazanımlarının değerlendirmesine ilişkin faaliyetlerin eşgüdümü

ϘϘ

Değerlendirme çalışmaları sırasında öğrenilenler temelinde, bir sonraki programlama, tanımlama ve
formülasyon aşamalarına veri sağlamak

Değerlendirme Komitesi
RYOP 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. Destek,
değerlendirmenin her aşamasında (rehberlik, planlama, uygulama, sonuçların duyurulması) verilecektir.
İlgili paydaşlar da katkı yapabileceklerdir.

Gösterge Niteliğindeki Değerlendirme
Faaliyetleri

Zaman

RYOP Ara Değerlendirme

2017

RYOP Nihai Değerlendirme

Programlama sürecinin bitiminden itibaren 3 yıl içinde
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EK 1-BÖLGESEL SINIFLANDIRMALAR (BGUS)
Şekil 2: Gelir Seviyesine Göre Bölgelerin Sınıflandırılması (Kaynak: BGUS, 2’nci Taslak)

TR21
TR10

TR82

TR81

TR10

TR42
TR22

TR41

TR83

TR90
TRA2

TRA1

TR51
TR72

TR33

TR71

TRB1

TR31

TRB2
TR52

TR32

TR63

TR61
TR62

TRC3

TRC1
TRC2

Kişi Başına GSYH* :

88

8

Yüksek Gelir Seviyesi (>100)
Orta Yüksek Gelir Seviyesi (75-100)
Orta Düşük Gelir Seviyesi (50-75)
Düşük Gelir Seviyesi (<50)
*Ortalama = 100

Kişi Başına
GSYH>100

Yüksek Gelir Seviyesi
50

75

EKLER
Orta Yüksek Gelir
Seviyesi

Orta Düşük Gelir
Seviyesi

100

Kişi Başına
GSYH 75-100

50

75

100

Kişi Başına
GSYH 50-75

50

75

100

Kişi Başına
GSYH <50

Düşük Gelir Seviyesi
50

75

100

TR10 (İstanbul)
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)
TR51 (Ankara)
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
TR31 (İzmir)
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)

TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)
TR22 (Balıkesir, Çanakkale)
TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak)
TR62 (Adana, Mersin)
TR52 (Konya, Karaman)
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin,
Gümüşhane)
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)

TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri)
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www.rekabetcisektorler.org
http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr
www.facebook.com/RekabetciProgrami
www.twitter.com/RekabetciSP

