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ÖNSÖZ
Değerli Okurlarımız,
Birçok alanda sınırların
neredeyse ortadan kalktığı
küresel dünyada, Kovid-19
salgınıyla birlikte kendi
sınırlarımızı
yeniden
gözden geçirmeye ve yeni
bir “normal” tanımlamaya
mecbur kaldık.
Hem iş yapış, hem de
düşünme biçimlerimizle
uyum
sağlamaya
çalıştığımız bu yeni düzen,
bir yandan işletmeleri ve girişimcileri rekabet edebilmek için
gerekli kapasite ve becerilerini değiştirmeye zorlarken, diğer
yandan da değişen şartlara hızla uyum sağlayabilmek için
yenilikçi ve yaratıcı düşünmenin önemini gözler önüne seriyor.
Rekabetçi Sektörler Programı (RSP) olarak, biz de çalışmalarımızı
bu yeni düzene uyumlu bir şekilde yürütüyoruz. Proje
faydalanıcılarımızı yalnız bırakmıyor, projelerinin geliştirilmesi,
ihale dosyalarının hazırlığı ve projelerin uygulanması için
kendilerine destek sağlıyoruz. Bu kapsamda, gerek toplantılar ve
eğitimlerimizi gerekse diğer etkinliklerimizi Kovid-19 tedbirleri
uyarınca mümkün olduğunca çevrimiçi olarak gerçekleştiriyoruz.
Son çağrıdan gelen projelerle birlikte IPA II çalışmaları
kapsamında RSP proje havuzunda Ekim ayı itibarıyla 39 proje yer
alıyor. Bunlara ilaveten 5 proje önerisi üzerinde çalışmalarımız da
devam ediyor. 39 projeden 35’inde proje dokümanı hazırlık
aşamalarını tamamladık. 4 projeye ilişkin proje dokümanı hazırlık
çalışmalarımız devam etmekte olup yıl sonuna kadar bunların da
tamamlanmasını hedefliyoruz. Söz konusu proje önerilerinden
bir tanesinde doğrudan Kovid-19 çalışmalarını desteklemeyi

amaçlıyoruz. Önümüzdeki aylarda bu çalışmamızın içeriği
netleştiğinde daha fazla bilgiyi sizlerle paylaşmayı umuyoruz.
Kovid-19 salgın sürecinde sadece projelere ilişkin doküman
hazırlıklarını değil, projeler kapsamındaki ihale süreçlerini de
devam ettirdik. Haziran ayından bu yana projelerimize ilişkin 22
ihaleyi daha sözleşmeye bağlayarak toplamda 68 sözleşme ve
20 projeyi uygulama aşamasına geçirmiş bulunmaktayız.
Projelerin uygulamaya geçen kısımlarının oluşturduğu bütçe
92,6 milyon Avro’dur.
Programımızın ana faaliyet alanlarından biri olan “Kapasite
Geliştirme” projelerimizde de uzaktan eğitimler, webinarlar,
çalıştay ve toplantılar ile çalışmalar hız kesmeden devam etti.
Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı’nın Program
Otoritesi olarak Daire Başkanlığımızın ve bu programın
yararlanıcılarının kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan teknik
destek projemizin yanı sıra, Avrupa Birliği programlarından
COSME ve Ufuk2020’den ülkemizin azami düzeyde
faydalanması amacıyla geliştirilen iki kapasite geliştirme
projemize de bu sayıda yer veriyoruz.
Rekabetçi Sektörler Programımız altında yürüttüğümüz
projelerimizin nihai olarak ülkemizin ekonomik refahına ve
toplumumuzun yaşam kalitesine katkı sağlayacağına
inanıyoruz. Bu vesileyle, salgın nedeniyle ortaya çıkan zorlu
çalışma koşullarına rağmen, bu faydanın oluşması sürecinde
faaliyetlerini aksatmadan yürüten faydalanıcılarımıza ve
işbirliği içinde çalıştığımız AB Türkiye Delegasyonuna teşekkür
ediyoruz.

Ahmet Alperen Sağkaya
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - AB Mali Programları Dairesi Başkanı

REKABETÇİ İŞLETMELER
İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME

Rekabetçi Sektörler Programı (RSP), temel olarak ülkemizin
küresel rekabet koşullarına uyumunu artırmayı amaçlıyor. Bu
doğrultuda, sanayi altyapısı, Ar-Ge altyapısı, finansal araçlar,
kümelenme gibi alanlarda farklı müdahale yöntemleri
kullanılmaktadır.

katılımının artırılmasını da içeren AB müktesebatının ve
sektör yaklaşımının tamamen uygulanabilmesi için
kapasite geliştirmedir.

Biz Neler Yapıyoruz?
Kapasite Geliştirme konusunda RSP kapsamında 3 proje
uygulanıyor. Bunlardan biri kapasite geliştirme eyleminin
ilk amacına hizmet eden RYOP (2014-2020)’un Program
Otoritesi, Nihai Yararlanıcıları ve Tanıtımı için Teknik Yardım
Projesi’dir. Diğerleri ise ikinci amaca hizmet eden COSME
Türkiye Teknik Destek Projesi ile Ufuk2020’de Türkiye
Teknik Destek Projesi’dir.

Rekabetçiliğin temel gücünü KOBİ’lerin ve girişimcilerin
oluşturması nedeniyle, belirtilen bu alanlarda KOBİ’lere ve
girişimcilere yönelik geleneksel ve yenilikçi projeler
destekleniyor.
Program hedefleri, belirlenen üç ana eylem aracılığıyla hayata
geçiriliyor.

Özel Sektörün
Geliştirilmesi

Bilim, Teknoloji
ve Yenilik

Adı geçen son iki proje ile temel olarak; ülkemizdeki
araştırmacıların, girişimcilerin ve KOBİ’lerin, Avrupa Birliği
Programları arasında yer alan Ufuk2020 ve COSME
Programlarından daha fazla ve daha etkin bir şekilde
yararlanması amacıyla, bu programların koordinasyonundan
sorumlu yerel kurumların kapasitelerinin artırılmasını
destekliyoruz.

Kapasite
Geliştirme

Neden Kapasite Geliştirme?
Kapasite geliştirme eyleminin temel olarak iki amacı bulunuyor.
Birincisi, Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı’nın
(RYOP), program amaçlarına ve IPA II dönemi mevzuatına
uygun olarak başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için destek
sağlanmasıdır. İkinci amaç ise KOBİ destek programları
uygulayan ulusal kurumlara destek sağlanması ve KOBİ’lerin,
girişimcilerin ve akademisyenlerin Birlik Programlarına
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Üç projemizin uygulama dönemleri boyunca şimdiye kadar
birçok toplantı ve eğitim düzenlenmiş bulunuyor.
• RYOP (2014-2020)’un Program Otoritesi, Nihai Yararlanıcıları ve
Tanıtımı için Teknik Yardım Projesi altında 2019 yılında açılan
proje teklif çağrısı kapsamında 11 bilgilendirme toplantısı
düzenlendi ve 1150 kişiye ulaşıldı. Program Otoritesi personeline
yönelik 12 eğitim, proje yararlanıcısı kuruluşlar için ise 9 eğitim
düzenlendi.

toplantısının yanı sıra kamu ve özel sektör temsilcilerine yönelik; 2
ihtiyaç analizi eğitimi, 5 bilgi çoğaltıcıları eğitimi, 2 genel
bilgilendirme web semineri, 10 tematik grup eğitimi, 2 tematik
proje yazma kampı etkinliği düzenlendi. Doğrudan KOBİ’lere
yönelik olarak ise 8 proje yazma eğitimi, 4 proje yazma kampı, 5
web semineri ve 1 yatırım aracı etkinliği gerçekleştirildi. Tüm bu
etkinliklerin yanı sıra, çok daha kapsamlı bir katılımcı profiliyle 2
adet uluslararası proje pazarı etkinliği hayata geçirildi. Kapasite
artırmaya yönelik 5 uluslararası çalışma ziyareti yapılırken, farklı
temalarda 5 adet Ulusal Danışma Grubu Toplantısı da proje
kapsamında organize edildi.

• COSME Teknik Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen açılış
toplantısı ile proje faaliyetleri ve etkinleri de başladı. Bu
toplantının ardından KOSGEB personeli için 4, yararlanıcılar ve
potansiyel yararlanıcılar için ise 5 kapsamlı eğitim düzenlendi.
Programın etkisini artırabilmek için paydaşlara yönelik çeşitli
aktiviteler de hayata geçirildi. Bu kapsamda bankalar ve yatırım
şirketlerinden temsilcilerin yer aldığı 3 eğitim gerçekleştirildi.

Bu çalışmalar sonucunda, Programımızın hedeflerinden iki tanesi,
“Birlik programları ile ilgili eğitim ve danışmanlık desteği alan
KOBİ sayısı” ve “kapasitesi geliştirilen KOBİ destekçisi kurum sayısı”,
açısından öngörülen ilerleme kaydedilmiştir.

• Ufuk2020 Türkiye’de Teknik Destek Projesi kapsamında açılış

Kapasite Geliştirmede Program Hedefleri

2.322

Birlik Programları konusunda eğitim ve
danışmanlık desteği alan KOBİ sayısı

2.280

Kapastesi geliştirilen KOBİ
destekçisi kurum sayısı
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COSME TÜRKİYE
Teknik Destek Projesi 1

koordinatör kuruluş” olarak yetkilendirilmiştir. Ülkemiz,
Program kapsamında 47 ülke arasında, genel faydalanma
sıralamasında sekizinci, fonlanan projelerdeki koordinatörlükler
sıralamasında ise beşinci sırada bulunmaktadır. Program
aracılığıyla kurulan işbirlikleri vesilesiyle KOBİ’lerimiz dış
pazarlara açılıyor, kurum/kuruluşlarımız ise uluslararası
işbirlikleri kuruyorlar.
Avrupa Yatırım Fonu vasıtasıyla,
KOBİ’lerimize yönelik yaklaşık 750 milyon Avro’luk kredi hacmi
oluşturulurken, program kapsamında sunulan diğer araçlar ve
dahil olunan platformlar sayesinde; KOBİ’lere hizmet sunan ve
temsil eden kurum ve kuruluşların kapasitelerinin gelişimine,
bu kurum ve kuruluşların uluslararası işbirlikleri kurmalarına,
hedef kitlelerine daha nitelikli ve katma değeri yüksek hizmet
sunmalarına önemli katkılar sağlanıyor.

Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 döneminde yürütülen
Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı kapsamındaki
alt bileşenlerden Girişimcilik ve Yenilik Programı’nın (EIP)
devamı niteliğinde bir AB programı olan COSME, 2014-2020
döneminde 2,3 milyar Avro’luk bir bütçe ile yürütülüyor.
COSME Programıyla, girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi ve
iş ortamlarının iyileştirilmesi sonucunda özellikle KOBİ’ler
olmak üzere Birlik işletmelerinin rekabet edebilirliğinin ve
sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
KOBİ’ler için geliştirilen Avrupa Birliği COSME Programı’na
ülkemizin katılımı Avrupa Komisyonu ile 16 Ekim 2014
tarihinde Brüksel’de imzalanan anlaşmayla gerçekleşmiştir.
KOSGEB Başkanlığı ise “COSME Programı için ulusal

1 N. Pınar Işın’ın Anahtar Dergisi Ekim 2020 Sayısında yer alan yazısının kısaltılmış versiyonudur. Makalenin tamamı için https://anahtar.sanayi.gov.tr/Files/Pdfs/anahtar_ekim_2020.pdf

4

teminen, Program’da açılan çağrılar için teklif yazma süreci,
ortak bulma/ortak olma, AB rehber dokümanları, teklif yazma,
teklif dosyasındaki mali hususlara bakış, idari ve teknik
belgelerin hazırlanması, ortaklar ile mali koordinasyon ve süreç
yürütme gibi ilişkiler hakkında kapsamlı eğitimler verilmiştir.
Bu eğitimler, açılan çağrı dönemlerinde teklif yazmaya karar
veren yapılara birebir destek sağlayan koçluk hizmetleriyle
beslenmiştir. Koçluk hizmetlerimizin ardından çağrılara
başvuran iki kuruluşumuzun projelerinin kabulü sevindirici
olmuştur.

KOSGEB, COSME’nin potansiyel hedef kitlesine erişebilmek ve
hedef kitlenin Program’dan yararlanabilir hale gelmesini
sağlamak amacıyla ulusal fonlar ile yürütülen çalışmaların yanı
sıra Rekabetçi Sektörler Programı’nın, 3.2 no’lu aktivitesi olan
“AB Mevzuatına Uyum ve Sektörel Yaklaşımla İlgili Kapasitenin
Geliştirilmesi” başlığı altında bir teknik destek projesi
gerçekleştiriyor.
16 Mayıs 2019 tarihinde başlayan COSME Türkiye Teknik
Destek Projesi ile;

• COSME programına ilişkin KOSGEB’in
kurumsal kapasitesinin artırılması,
• Mevcut ve potansiyel COSME
yararlanıcılarının desteklenmesi,
• COSME programının görünürlüğünün
artırılması amaçlanıyor.

Süreç içerisinde COSME’nin en önemli ayağını teşkil eden
finansal araçlara yönelik planlamalar da yer almış olup, bunlar
çeşitli eğitim ve bilgilendirme hizmetleriyle somutlaştırılmıştır.
Bu kapsamda, Kredi Garanti Fonu ile Avrupa Yatırım Fonu ilave
bir anlaşma yapmıştır.
COSME Türkiye Teknik Destek Projesi, Avrupa İşletmeler Ağı’nı
öncelikleri arasında tutmaktadır. Bu kapsamda, Ağ’ın
etkinliğinin artırılmasına yönelik eğitimler ve birebir koçluklar
verilmiştir. Son değerlendirme döneminde Türkiye Avrupa
İşletmeler Ağı hibe rakamlarının yüksekliği de Proje içerisinde
yürütülen bu çabaların sonucudur. Gerek ulusal fonlar gerekse
yürütülen teknik yardım projesi imkânları ile, COSME
Programı’ndan yararlanarak, KOBİ’lerimiz ve girişimcilerimizin
rekabet güçlerini artırmaya yönelik çalışmalarımız devam
edecektir.

COSME Türkiye Teknik Destek Projesi kapsamında, KOSGEB’in
koordinasyon kapasitesini ve ülkemizin COSME’den
faydalanma düzeyini artıracak çeşitli faaliyetlerde
bulunulmuştur. Kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik,
tanıtım ve bilinçlendirme dokümanları, yayın çalışmaları,
eğitimler, çalıştaylar ve danışmanlıklar gerçekleştirilmiştir.
COSME’de daha fazla başarılı Türkiye katılımcısı olabilmesini
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UFUK 2020’de TÜRKİYE
Teknik Destek Projesi 2
Ufuk2020, Avrupa Birliği’nin bilimsel ve uygulamalı Ar-Ge ve
inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu bir Birlik
Programı’dır. Avrupa’nın bilim, teknoloji ve politika
uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla geliştirilen program,
Birliğin araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini
güçlendirmeyi, üniversite-sanayi iş birliğini teşvik etmeyi ve üye
ülkeler ile aday ülkeler arasında iş birliğini kuvvetlendirmeyi
hedefliyor. Bu hedefler doğrultusunda program; “Bilimsel
Mükemmeliyet”, “Endüstriyel Rekabetçilik ve Liderlik” ile
“Toplumsal Sorunlara Çözümler” başlıklarında olmak üzere üç
bileşenden oluşuyor.

söz konusu kuruluşların Program kapsamındaki başvurularına
önem verilmektedir. Öte yandan, üniversiteler, üniversitelere
bağlı teknoloji transfer ofisleri, araştırma merkezleri, uluslararası
kuruluşlar, sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, KOBİ birlikleri ve bireysel
araştırmacılar gibi başvuru sahipleri de desteklerden
faydalanabilmektedir.

Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Ufuk2020’nin,
Türkiye’de ulusal koordinasyonunu TÜBİTAK gerçekleştirirken,
yine TÜBİTAK bünyesinde bulunan Ulusal İrtibat Noktaları da
Programın uygulanmasını destekliyor. 80 milyar Avro bütçesi
olan Program’ın 7 yıllık uygulama süresi Aralık 2020 tarihinde
sona erecektir.

TÜBİTAK tarafından yürütülen projeyle, Türkiye’nin bilim,
teknoloji ve inovasyon kapasitesinin güçlendirilmesi ve
Ufuk2020’ye katılımının artırılması ile Türkiye Araştırma Alanı’nın
(TARAL) Avrupa Araştırma Alanı’yla (ERA) bütünleşmesine
katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Ufuk2020 imkanlarından ülkemizin aldığı payı artırmak için
Rekabetçi Sektörler Programı’nın “Kapasite Geliştirme” eylemi
altında da Ufuk2020’de Türkiye Teknik Destek Projesi adıyla bir
proje uygulanıyor.

Bahse konu proje bünyesinde;

Ar-Ge, inovasyon ve araştırma faaliyetlerinin desteklendiği
Program’da, paydaşların dâhil oldukları proje faaliyetlerini
gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları, farklı kategorilerdeki
masraflar (personel, altyüklenici, seyahat, makine/teçhizat, sarf
malzeme, etkinlik organizasyon, baskı gibi) %100’e varan
oranlarda Avrupa Komisyonu tarafından doğrudan
destekleniyor. Ufuk2020; bakanlıklar, yerel yönetimler, diğer
bölgesel makamlar, kısacası kamu hizmetleri sunan kuruluşların
tümüne açıktır. Bunun yanı sıra kâr amacı gütmeyen kuruluşların
da (ticaret odaları, sanayi odaları, zanaatkâr odaları, STK’lar gibi)
politika oluşturmada etkin olabildikleri göz önüne alındığında,

• Eğitim programları, ağ oluşturma faaliyetleri, proje
hazırlamaya yönelik etkinlikler ile Ufuk2020 ve
Çerçeve Programlara ilişkin bilgi seviyesini ve
katılımı artırmaya,
• Türkiye’nin Ufuk2020’ye başvuru sayılarının;
uluslararası etkinlikler, ödül törenleri, çalışma
ziyaretleri ve ulusal danışma grubu toplantıları gibi
etkinlikler aracılığı ile 2 binden 3 bin 500’e
çıkarılmasına,
• Açılış konferansları ve bilgilendirme günleri gibi
etkinliklerle ilgililere bilgi aktarımı sağlanmasına,
• Kapsamlı bir web sitesi ve basılı materyaller
aracılığı ile proje sonuçlarının sürdürülebilirliği ve
yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler
gerçekleştiriliyor.

2 Daire Başkanlığımız Proje Yönetimi Biriminin kaleme almış olduğu Anahtar Dergisi Ekim 2020 Sayısında yer alan yazının kısaltılmış versiyonudur. Makalenin tamamı için
https://anahtar.sanayi.gov.tr/Files/Pdfs/anahtar_ekim_2020.pdf
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Ufuk2020’de Türkiye Teknik Destek Projesi kapsamında ağırlıklı
olarak teklif yazma, ortaklıklar oluşturma ve konsorsiyum
oluşturma konularında eğitimlerden bilgilendirme etkinliklerine,
ağ oluşturma faaliyetlerinden proje fikri oluşturma tekniklerine
kadar çeşitli başlıklarda çalışmalar yürütülüyor. Bugüne kadar 55
etkinlikle 4 bin 403 kişiye ulaşılmıştır. Bu çalışmalar, öncelikle
Türkiye’den yapılan başvuruların sayısını ve kalitesini artırmayı ve
böylece daha etkili ve kaliteli iş birlikleri ve ortaklıkların önünü
açmayı hedefliyor. Ortaklıklar bağlamında, iyi iletişim kanalları
oluşturulması, projelerin etkin uygulanabilmesi için sürekli bilgi
akışının sağlanması ve konsorsiyumlar içerisinde iyi iş birlikleri
tahsis etmeye yönelik faaliyetler öne çıkıyor.

ETKİNLİKLE

katılımdan sağladığı faydaları artırmaktır. Ufuk2020 Programı’nın
2020’nin sonunda tamamlanacak olması nedeniyle, Proje, 2020
ortasından bu yana faaliyetlerini (Ufuk2020’yi takip eden) Ufuk
Avrupa Programı’na odaklamaktadır. “Ufuk2020’de Türkiye Teknik
Destek Projesi” ile daha önce gerçekleştirilen ve hâlihazırda
yürütülen projelerdeki kümülatif birikim sayesinde, Ufuk Avrupa
Programı’na (2021-2027) yönelik eğitim programları, ağ
oluşturma faaliyetleri, proje hazırlama etkinlikleri, ödül törenleri,
çalışma ziyaretleri ve ulusal danışma grubu toplantıları,
bilgilendirme günleri, kapsamlı bir web sitesi ve basılı materyaller
aracılığı ile proje sonuçlarının sürdürülebilirliği ve
yaygınlaştırılması için faaliyetler gerçekleştirilecek.

KİŞİYE ULAŞILDI

Ufuk2020’de yer almak; araştırmalar için mali destek almak, yeni
ürün ve teknolojiler geliştirmek, Ar-Ge çalışmaları yapmak, iş
birliği fırsatlarından yararlanmak, kısa zamanda daha fazla
bilgiye ve yeni pazarlara erişmek, görünürlüğün artması, rekabet
yeteneğinin yükselmesi, ileri düzey araştırma yeteneğinin
gelişmesi gibi pek çok avantaj sağlıyor.

Proje ile aynı zamanda Ufuk Avrupa, EIC Accelerator (Avrupa
İnovasyon Konseyi Pilot Çalışma Programı), IPR (Fikri Mülkiyet
Hakkı) koruması ve finansal düzenlemeler hakkında kılavuzlar ve
broşürler hazırlanarak Türk paydaşların Ufuk Avrupa’ya katılımı
desteklenecektir. Son olarak Projenin; iş birliği kültürü ve
uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi açısından da önemli
faydalarının olması bekleniyor.

“Ufuk2020’de Türkiye” Projesi, eğitim programları, ağ oluşturma
faaliyetleri ve farkındalık yaratma aracılığıyla Türkiye’nin Çerçeve
Programlara katılımını artırma stratejisini benimsemiştir.
Bahsedilen stratejinin amacı, Türkiye’nin Çerçeve Programlara
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Yeniyol Gazetesi-30.10.2020

İTKİB Hedef Dergisi 1.10.2020

Dumlupınar Gazetesi 12.9.2020
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Anadolu’da Bugün 22.9.2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 2151. Cadde No:154/A 06530 Çankaya/ANKARA - 0 312 201 69 51
Rekabetçi Sektörler Programı ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için rsp@sanayi.gov.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.
e-bültenin aboneliğinden ayrılmak için tıklayınız.

rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Yayının içeriğinden WEglobal Danışmanlık A. Ş. Liderliğindeki konsorsiyum sorumlu
olup, hiç bir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıtmaz.

