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YÖNETİCİ ÖZETİ 

11. Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları kapsamında T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından 

organize edilen “Teşvik Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması Çalışma Grubu” toplantıları 

28 Aralık 2017 ve 19 Ocak 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar, her 

biri kendi alanında uzman katılımcıların iştiraki ile ve katılımcı planlama ilkeleri çerçevesinde 

yürütülmüştür. Grubun çalışmaları sonucunda aşağıda belirtilen uzun vadeli hedefler, On 

Birinci Kalkınma Planı hedefleri ve politika önerileri geliştirilmiştir. Öneriler geliştirilirken 

özellikle sistemdeki mevcut tıkanıklıkların aşılması ve getirilecek yeni yaklaşımlarla teşvik 

sisteminin etkinliğinin artırılması amaçları benimsenmiştir. Buna göre; Türkiye’nin 15 yıllık 

uzun vadede 2033 yılında sahip olması gereken etkin teşvik sisteminin özellikleri aşağıda 

sıralanmıştır: 

 Politika tasarım süreçleri zengin veri tabanına, istatistiki bilgiye ve bilgi yönetim 

sistemine dayanan rasyonel süreçlerden oluşan, 

 Kurumsal altyapısı yeterli ve insan kaynağı yetkin bir şekilde oluşturulmuş, yönetsel 

süreçleri etkin, 

 Uygulanan her teşvik programının etki analizinin gerçekleştirildiği ve bu analizin 

sonuçlarının kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşıldığı, 

 Teşvik mevzuatının sadeleştirilip, açık ve net hale getirildiği; böylece yatırımcı 

güveninin ve sürdürülebilirliğin oluşturulduğu, 

 Hızla değişen küresel eğilimlere paralel olarak tematik alanların ve önceliklerin 

belirlendiği, 

bir teşvik sistemi hedeflenmektedir. Bu vizyona uygun olarak belirlenen plan dönemi hedefleri 

sonucunda aşağıdaki politika önerileri getirilmiştir 

 Politika Önerisi-1: Teşvik Programlarının tasarım süreçleri geliştirilmelidir. 

 Politika Önerisi-2: Teşvik programlarının yönetsel süreçlerinin etkinliği 

geliştirilmelidir. 

 Politika Önerisi-3: Teşvik programlarının etkinliğinin analiz edilmesi amacıyla 

Değerlendirme ve Etki Analizi çalışmalarının gerçekleştirilmelidir. 

 Politika Önerisi-4: Teşvik Mevzuatının stabil hale getirilerek yatırımcı için gerekli 

güven ortamı sağlanmalıdır. 

 Politika Önerisi-5: Mevcut teşvik sistemi basitleştirilmelidir.  
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 Politika Önerisi-6: Teşvik sisteminde öncelik verilecek temalar belirlenmelidir. 

Uygulanması önerilen bu politikalarda kamusal fayda, yatırımcının sisteme güveninin 

artırılması ve toplumun tüm kesimlerinin hızlı ekonomik gelişiminin sağlanması gözetilmelidir.  
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1. GİRİŞ 

Yüksek ve istikrarlı büyümeye yönelik olarak ülkemizin temel stratejisi, özel sektör 

öncülüğünde dışa açık ve rekabetçi üretim yapısının geliştirilmesidir. Bu strateji çerçevesinde 

ülkemizde çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu özel sektöre yönelik farklı teşvik programları 

uygulamaktadır. Artan bütçe imkânları, gelişen kurumsal yapılar, iddialı hedefler, değişen 

ihtiyaçlar, beklentiler ve riskler paralelinde destek programları da nitelik ve nicelik olarak 

gelişmektedir. Sistemdeki çok sayıda aktörün farklı odak ve öncelikteki uygulamaları 

faydalananlar için kimi zorluklara da neden olabilmektedir.  

11. Kalkınma Planı çalışmaları kapsamında Teşvik Uygulamalarında Etkinlik Çalışma 

Grubunda destek programlarının bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. Çalışmada mevcut desteklere ilişkin olarak bilgi ve faydalanma düzeyi 

değerlendirilerek destek programlarının etkinliğinin artırılması için iyileştirme önerileri 

geliştirilecektir. Bu Çalışma Grubu önerilerinde genel amaç; destek sistemi içinde yer alan 

aktörlerin tecrübelerinden yararlanmaktır. Mevcut sistemin faydalanıcılar için eksik kalan 

yönleri bu sayede tespit edilecektir. Getirilen önerilerin, sistemden faydalananların daha etkin 

faydalanmasına, sistemin darboğazlarının tespit edilerek daha etkin çalışmasına aracılık 

edeceği değerlendirilmektedir.  

Teşvik sisteminde etkinliğin artırılması hususu elbette politika tasarımı sürecinde politika 

yapıcılar için birçok farklı unsuru da beraberinde getirmektedir. Politikalar tasarlanırken sadece 

faydalanıcıların hedefleri değil; ülkemizin makro hedefleri, kamusal ve toplumsal çıkarları da 

gözetilmektedir. Bu noktada belirtilmelidir ki; mevcut rapor On Birinci Kalkınma Planı’na 

yönelik olarak Çalışma Grubu üyelerinin görüş ve önerilerini yansıtmak amacıyla yazılmıştır. 

Bu görüş ve önerilerin politika tasarımı ve Kalkınma Planı yazımında faydalı olacağı 

umulmaktadır.  

Rapor, 2. Bölümde kısa bir kavramsal çerçevenin ardından dünyada ve Türkiye’de 

mevcut durumun değerlendirilmesi ile başlamaktadır. Kavramsal çerçeve kısmında kısaca 

teşviklere neden ihtiyaç duyulduğu üzerine bir değerlendirme sunulmuştur. Dünyada mevcut 

durum değerlendirilirken ise, yükselen küresel eğilimlere vurgu yapılmıştır. Özellikle, gündelik 

hayatımızda daha çok duymaya başladığımız Endüstri 4.0, sanayide dönüşüm, ortak çalışma 

alanları, açık inovasyon, küresel değer zincirleri ve özel ekonomik bölgeler hakkında ayrıntılı 

bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerin verilmesindeki amaç, yüksek katma değerli ihracat hedefleyen 
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Türkiye’nin teşvik sisteminin günümüz küresel ekonomik sisteminin yükselen eğilimlerine 

uygun olarak tasarlanması gerektiğinin vurgulanmasıdır. Türkiye’de mevcut durum tartışılırken 

ise, mevcut teşvik sisteminde bulunan başlıca destek programları özetlenmiş ve bunlardan 

faydalanma oranları veri bulunabildiği ölçüde paylaşılmıştır. 2.  Bölüm sonucunda okuyucunun 

dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut öncelikler hakkında kısaca fikir sahibi olması 

amaçlanmıştır. Bunun devamında 2. Bölümde, Onuncu Kalkınma Planı döneminin genel bir 

değerlendirmesi yapılmış; mevcut teşvik sisteminde mevzuattan, kurumsal yapılanmadan, 

insan kaynaklarından ve altyapıdan kaynaklanan sorunlar Çalışma Grubu katılımcılarının 

görüşlerinden faydalanarak özetlenmiştir.  

Bir sonraki bölüm olan 3. Bölümde ise, Teşvik Uygulamalarında Etkinlik Çalışma 

Grubu’nun gerçekleştirdiği toplantılar sonucunda ortaya çıkan uzun vadeli hedefler, On Birinci 

Kalkınma Planı dönemi hedefleri ve buna uygun politika öneriler sade bir şekilde paylaşılmıştır. 

Ayrıca, plan hedeflerini gerçekleştirilebilmesi için yapılması önerilen araştırmalar yine bu 

bölümde özetlenmiştir. Böylece, plan dönemi için bir perspektif ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Son bölümde ise, 2. Bölümde ortaya konulan mevcut durum ve 3. Bölümde ortaya konan 

plan dönemi perspektifi ışığında genel bir değerlendirme yapılarak rapor sonuçlandırılmıştır. 

Raporun plan çalışmalarının bundan sonraki bölümlerinde faydalı olması temenni edilmektedir.  
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ 

2.1.  Kavramsal Çerçeve 

Neo-klasik iktisat anlayışında, devletlerin ve onları yöneten hükümetlerin serbest piyasa 

ekonomisine (yani; pazara (market)) müdahale etmemesi beklenir. Kuramsal olarak, görünmez 

el (invisible hand) ekonomideki kaynak dağılımını en etkin (optimal) bir şekilde sağlamaktadır. 

Bunun için tam rekabet (full rivalry) esasına dayanan pazarlar gerekmektedir. Fakat yapılan 

çalışmalar, çok az sektörün ve pazarın bu esasa dayalı olarak çalıştığını ortaya koymuştur. 

Oluşan monopol veya oligopol pazarlar neticesinde, görünmez elin etkin bir şekilde kaynakları 

dağıtamadığı ve pazarın tüketiciler aleyhine bozulduğu ortaya çıkmıştır. Gelişmiş bir serbest 

piyasa ekonomisi olan ABD’de monopolleşme ve oligopolleşmeye karşı çıkarılan anti-trust 

yasaları bu duruma karşı en güzel örnekleri teşkil etmektedir. 

Serbest piyasa ekonomisinin etkin olarak çalışmadığı; yani görünmez el kaynakları etkin 

olarak dağıtmadığında oluşan duruma pazar tökezlemesi (market failure) denmektedir. Pazar 

tökezlemeleri, finansal piyasaların derinliğinin sağlanmamış olduğu gelişmekte olan ülkelerde 

daha fazla görülebilmektedir. Kuramsal olarak, yabancı sermaye yatırımının gelişmekte olan 

daha bakir ülkelere akması beklenirken gerçekte yaşananlar bu durumu yanlışlamaktadır. 

Sonuçta, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkeler ulusal kalkınma amacı için 

gerekli gördükleri alanlarda teşvik sağlamaktadır. Hatta, Washington Konsensusu’ndan sonra 

ortaya çıkan neo-liberal dönemde bile sistemin önemli kurumları olan Dünya Bankası, 

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ticaret Örgütü farklı teşvik araçları geliştirerek geri 

kalmış ülkelerin kalkınmasını sağlamak amacıyla uluslararası kalkınma bankaları ya da fon 

sağlayıcı kuruluşlar aracılığıyla bu teşvik sistemlerine eklemlenmişlerdir. Teşvik kavramı, 

üstünde yapılan yoğun kuramsal tartışmalara rağmen, günümüz serbest piyasa ekonomilerinin 

bir gerçeği olarak ortaya çıkmaktadır. Batı ülkelerinden gelişmekte olan ülkelere kadar, 

devletler Bakanlıkları ve ilgili kurumları aracılığıyla ülke gereksinimlerine göre farklı yasalar 

ve programlar altında farklı sektörlere ve faaliyetlere teşvik sağlamaktadır.   

Teşvik, doğrudan ve dolaylı teşvikler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Buna göre, ilgili 

devlete ya da firmaya doğrudan düşük faizli borç para (soft loan) ya da hibe (geri ödemesiz 

para (grant)) sağlayarak gerçekleştirilen teşvikler doğrudan teşvikleri oluşturmaktadır. Dolaylı 

teşvikler ise, ilgili kurum ya da firma yatırımı gerçekleştirdikten sonra uygulanan KDV 

istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, gelir vergisi indirimi vb. gibi yararlanıcıyı yatırım 
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sonrasında destekleyen istisnalardan oluşmaktadır. Doğrudan teşvikler yatırımın 

gerçekleştirilmesi esnasında yatırımcının üzerindeki maddi yüke ortak olurken, dolaylı 

teşvikler ise yatırım gerçekleştirildikten sonra yatırımın sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. 

Böylece yatırımcının riski paylaşılmaktadır. İki uygulamada da devletlerin ya da uluslararası 

kuruluşların amacı; piyasa ekonomisine zarar vermeden ulusal veya toplumsal kalkınmayı 

sağlamaktır. 

Ar-Ge teşviklerinde ise durum biraz daha farklıdır. Ar-Ge faaliyetleri doğası itibari ile 

daha risklidir ve yatırımcısının daha fazla risk almasını gerektirmektedir. Bu durumu ilk fark 

eden Nelson (1959) ve Arrow (1962) isimli Amerikalı iktisatçılar olmuştur. Sözü edilen 

iktisatçılara göre; Ar-Ge yatırımlarının yüksek riski nedeniyle özellikle özel sektör yatırımcıları 

Ar-Ge’ye yatırım yapmaktan çekinmekte ve teknoloji sektörlerinde pazar tökezlemesi 

yaşanması olasılığı artmaktadır. Teknoloji yatırımının azalması demek ise, orta ve uzun vadede 

ulusal ve toplumsal refahın azalması anlamına gelmektedir. Bu durumda, serbest piyasa 

ekonomilerinde devlet müdahalesi istenmese bile, bilimsel ve teknolojik araştırmalar devletler 

tarafından kamunun yararı için desteklenmelidir. 

Yukarıda çizilen mantıksal çerçeveye göre; devletler Ar-Ge faaliyetlerini üç şekilde 

desteklemektedir: 

 Kamu tarafından sağlanan fonlarla üniversitelerde yapılan araştırmalar, 

 Kamu tarafından özel sektöre verilen krediler ve hibeler, 

 Kamu tarafından Ar-Ge faaliyetleri için uygulanan vergisel teşvikler. 

Bu teşvikler aracılığıyla devletler Ar-Ge’nin riskini özel sektör ile paylaşmaktadır. 

Teşvikler esnasında önemli olan artımsallığı (additionality) sağlamaktır. Yani, destek 

programlarında başarı, normalde Ar-Ge’ye yatırım yapmayacak yatırımcıyı Ar-Ge yatırımına 

çekebilmektir. Gelişmiş ekonomilere bakıldığında, ülkeler temel araştırmayı devlet fonları ile 

gerçekleştirirken uygulamalı araştırma ve Ar-Ge’nin özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi 

beklenmektedir. Bu sayede Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’da (GSYH) Ar-Ge’ye ayrılan payın çok 

kabaca %30’luk kısmı kamu tarafından karşılanırken özel sektörün payı %70’lere çıkmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkeler ise, teşvik sistemlerinde özellikle özel sektörün Ar-Ge harcamalarının 

payını artırmaya çalışmaktadır. Gelişmiş ülkeler Ar-Ge harcamalarının GSYH’ya oranı % 2 ila 

% 5 arasında değişirken, genel olarak gelişmekte olan ülkelerde bu oran % 1 ve altı 

düzeyindedir. Bir ülke için optimum seviyenin ise, % 3 olduğu düşünülmektedir. 
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Teşvikler tasarlanırken, serbest piyasa ekonomisinin işleyişinin bozulmamasına dikkat 

edilmektedir. Günümüzde küreselleşmenin egemen kurumları olan Dünya Bankası, IMF, 

Dünya Ticaret Örgütü gibi örgütler de uluslararası bazda getirdikleri kurallarla serbest piyasa 

ekonomisinin işleyişini korumaya çalışmaktadır. Ülkelerin altına imza attıkları ikili ticaret 

anlaşmalarının ve bölgesel ticaret paktlarının da bu kurallarda belirleyici etkisi vardır. Büyük 

çoğunlukla ülkeler bu kurallara uysa da, özellikle başta Çin olmak üzere daha devletçi, 

müdahaleci ve kalkınmacı bir yaklaşım sergileyen Uzak Doğu ülkeleri ile ABD’nin başını 

çektiği serbest piyasa ekonomisi ülkeleri arasında uluslararası hukuk kapsamında büyük 

anlaşmazlıklar çıkabilmektedir.  

Türkiye özelinde bakıldığında ise, Türkiye Dünya Ticaret Örgütü’nün bir üyesidir ve 

1996 senesinden bu yana Avrupa Birliği ülkeleri ile Gümrük Birliği’nin içindedir. Ayrıca, 

Avrupa Birliği dışında yer alan üçüncü ülkeler ile de Gümrük Birliği çerçevesinde ticaretini 

sürdürmektedir.  Türkiye’deki politika yapıcılar teşvik sisteminde yer alan teşvik programlarını 

tasarlarken belirtilen anlaşmaların hükümlerine uygun hareket etmekle yükümlüdür. Kısıtlayıcı 

hükümlere örnek vermek gerekirse; Türkiye’de devlet doğrudan herhangi bir özel şirketi 

fonlayamamaktadır. Örneğin; 1980’li yıllarda devlet tarafından doğrudan verilen ihracat 

destekleri bu kapsamda günümüzde mümkün olamamaktadır. Özel sektöre destek, geliştirilecek 

teşvik programları aracılığıyla ve belirli kriterlere uygun bir şekilde gerçekleşmektedir. Çelik 

sektörünün teşvik edilmesi yasaktır. Yabancı şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarını haksız 

rekabete uğratacak uygulamalar yine bu mevzuat çerçevesinde mümkün değildir. Fikri 

Mülkiyet Hukuku ve AB Mevzuatına uyum yine önemli bir hukuksal çerçeve olarak ön plana 

çıkmaktadır. Sonuç olarak; Türkiye’de devlet bölgesel farklılıkları azaltacak, ihracatı ve firma 

bazında rekabetçiliği artıracak, teknoloji tabanlı girişimcilik faaliyetlerini destekleyecek, Ar-

Ge ve inovasyon faaliyetlerini güçlendirecek, yatırımlarda bölgesel farklılıkları azaltacak, 

yabancı sermayeyi ve doğrudan yatırımı ülkeye çekecek şekilde teşvik programlarını 

tasarlamakta ve uygulamaktadır. 

2.2.  Dünyada Mevcut Durum  

Dünyada hızlanan teknolojik gelişim ve küreselleşme süreci sonucunda serbest piyasa, 

küresel rekabet, tedarik zincirleri, bilgi ağları, azalan gümrük tarifeleri ve sermayenin 

dolaşımını engelleyen bariyerlerin kaldırılması gibi eğilimler ortaya çıkmıştır. Özellikle, 

ülkelerin büyümesinde teknolojinin büyük miktarda rol oynadığı uzun zamandır kabul edilen 

bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknolojinin gelişimi ise, ülkelerin ulusal inovasyon 
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sistemini güçlendirmelerine ve Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini artırmalarına bağlıdır. Bu 

kapsamda, son dönemde ABD ve gelişmiş Batı ülkelerinin yanına Japonya, Çin, Tayvan, Güney 

Kore ve hatta Hindistan, Brezilya gibi ülkeler eklenmiştir. Devletlerin teşvik sistemlerinin 

tasarımında özellikle bu gerçekler ön plana çıkmaktadır. 

Teşvik sistemlerinin tasarımında özellikle iki ana akımdan bahsedilebilir. Bunlardan ilki, 

ABD ve Avrupa’da görülen ve daha çok teknoloji tabanlı hızlı büyümeyi amaçlayan teşvik 

sistemleridir. Teknolojik gelişim ve teknoloji temelli büyümede, şüphesiz ki, start-up’lara 

büyük bir önem atfedilmektedir. Bugün, özellikle Bilgi İletişim Teknolojilerinin gelişimi ile 

açılan büyük fırsatlar Batı ülkelerinde ortaya çıkan Facebook, Google, Airbnb, Amazon, Uber 

vb. şirketlerle kendini göstermektedir. ABD’de bu tür şirketlerin oluşumunda klasik 

teşviklerden ziyade ulusal inovasyon sisteminin etkinliği, teknoloji geliştirme bölgeleri 

(teknoparklar), teknoloji lisanslama ofisleri gibi arayüzler, kümelenme yaklaşımı, risk 

sermayesi yatırımlarının fazlalığı ve finansal sistemin derinliği gibi faktörler rol oynamaktadır. 

Yine ABD’de amaç SBIR (Small Business Innovation Research) aracılığıyla hızlı büyüyen 

KOBİ’ler yaratmaktır.  

Avrupa’ya bakıldığında ise, özellikle AB’ye Uyum Müktesebatı çerçevesinde AB’ye yeni 

üye olan ülkelerin altyapı yatırımları Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank) ve 

Avrupa Kalkınma Bankası (European Bank of Reconstruction and Development) tarafından 

desteklenirken; Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya gibi gelişmiş Batı ülkelerinin ve diğer AB 

üyesi ülkelerin Ar-Ge yatırımları AB Çerçeve Programlarınca tasarlanan Horizon 2020 gibi 

destek programları aracılığıyla artırılmaya çalışılmaktadır. Temel araştırma ise, genel olarak 

devlet desteği ile üniversiteler ve araştırma enstitülerince sürdürülmektedir. ABD ve AB 

Birliği’nde teşvik sistemleri mümkün olduğunca serbest piyasa ekonomisine uyum amaçlı 

olarak tasarlanmaktadır. 

Dünyada teşvik sistemlerinde 2. ana yaklaşım ise, Uzak Doğu’da başta Japonya, daha 

sonrasında ise Çin, Güney Kore, Tayvan vb.’lerinde uygulanan “Girişimci Devlet 

(Entrepreneurial State)” modelidir1. Bahsedilen ülkeler arasında farklılıklar bulunsa da, 

uygulanan politikaların özüne bakıldığında devlet sadece teşvik etmekle kalmamakta sektörleri 

ve firmaları zorlayıcı ve yönlendirici tedbirler almaktadır. Örneğin; Çin’de olduğu gibi 

firmalara ortak olabilmekte ve hatta onlara sahip olabilmekte; Japonya’da otomotiv 

                                                           
1 Mazzucato (2013) 
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endüstrisinde belli firmalar arasında sektörel görev paylaşımı yaptırabilmekte veya Güney 

Kore’de olduğu gibi ‘cheabol’leri destekleyerek, ve hatta yönetiminde yer alarak, uluslararası 

rekabette söz sahibi olabilecek büyük firmalar yaratmaya çalışabilmektedir. Bu ülkelerde, 

teşvik sisteminde ziyade kalkınma politikaları ile bütünleşik müdahaleci ve hatta bazen 

zorlayıcı kalkınmacı bir yaklaşım izlendiği ifade edilebilir. Bu ülkelerin bir ortak noktası da, 

daha çok geriden gelen ve öndekini bir sıçrama ile yakalamaya çalışan ülkeler (catching-up 

countries) olduklarıdır. Bunu ilk başaran Japonya olmuştur. Güney Kore ve Tayvan gibi ülkeler 

de gelişmiş ülkelerle farkı giderek kapatmaktadır.  

Yukarıdaki bariz sistem farklılıklarına rağmen, teknolojinin getirdiği hızlı değişim 

ülkelerin kalkınma ve teşvik politikalarını tasarlarken küresel eğilimleri göz ardı edememesini 

beraberinde getirmektedir. Bu bölümün kalan kısmında, teşvik sistemi tasarlayan politika 

yapıcıların göz ardı etmemesi gereken, yükselişte olan küresel eğilimlerden bahsedilecektir. 

2.2.1.  Yükselen Küresel Eğilimler 

2.2.1.1. Endüstri 4.0 ve Sanayide Dönüşüm 

Günümüzde küresel ekonomik sistemin gitgide daha sıklıkla yaşamaya başladığı krizler; 

sanayicileri, yatırımcıları ve politika yapıcıları yeni arayışlara itmektedir. Özellikle, 2008’de 

yaşanan küresel ekonomik kriz ve daha sonrasında gelişmiş ülkelerde gerçekleşen düşük 

büyüme oranları, küresel sistemin geleceği hakkında kuşkular uyandırmıştır. 18. yy.’dan 

itibaren Sanayi Devrimi adı altında gerçekleşen büyük dönüşüm, aslında kapitalist sistem 

tıkanıklık yaşadığında teknoloji paradigmasını değiştirerek sistemin ayakta kalmasını 

sağlamıştır (Şekil 1). 

Sanayi Devrimi su ve buhar enerjili mekanik üretim ile birlikte başlamıştır. Elektrik 

enerjisinin geniş alanlarda kullanılabilir ve dağıtılabilir olarak yaygınlaşması dönemin sanayi 

firmalarının büyümesini ve ölçeğini artırmasını sağlamış; iş bölümüne ve departmanlaşmaya 

dayanan ve “2.Endüstriyel Devrim” diye isimlendirilen yeni bir safhaya geçilmiştir. Bu 

safhanın özelliği ilk safhadan çok daha verimli olması ve teknolojik paradigmayı geri 

dönülemez bir şekilde değiştirmesidir. 19. yy.’ın sonuna doğru ve 20. yy.’ın başlarında özellikle 

Batı dünyasındaki yeni icatların ve bilimsel ilerlemenin desteğiyle yaygınlaşmıştır. 
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Şekil 1. Sanayi Devrimleri 

 
Kaynak: endüstri40.com - http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/  

“3. Endüstriyel Devrim” ise; iş bölümüne ve seri üretime dayalı 2. safhanın bilgi iletişim 

teknolojileri ve otomasyon teknolojileriyle buluşturulması sonucunda gerçekleştirilmiştir. PLC, 

bilgisayar ve yazılım destekli ileri imalat teknolojileri sanayiyi ve üretim süreçlerini yine geri 

döndürülemez bir şekilde değiştirmiştir. Üretim süreçleri esnekleşmiş ve verimliliği artmıştır. 

İnsana dayalı hatalar; yerlerine ikame edilen bilgisayarlar tarafından azaltılmaya başlamıştır. 

Donanım ve yazılım teknolojileri ve uygulamaları ise, birçok yeni iş alanının ortaya çıkmasını 

sağlamış; çalışanların kabiliyet gereksinimleri köklü bir şekilde değişmiştir. Üretim 

süreçlerindeki esneklik, farklılaşan ve kişiselleşen Pazar gereksinimlerini karşılayabilir hale 

gelmiştir. Gitgide büyüyen uluslararası büyük şirketler ana faaliyet alanları (core business) 

dışındaki operasyonlarının bir kısmını KOBİ’lere devretmeye başlamış; KOBİ’ler ise, gelişen 

teknoloji sayesinde büyük şirketlerin gereksinimlerine cevap verebilir hale gelmiştir. Başta 

http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/
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yazılım olmak üzere, biyoteknoloji, nanoteknoloji, biyomedikal, mekatronik, uzay teknolojileri 

vb. gibi yükselen jenerik teknolojiler bu alanlarda küçük firmaların (start-up’ların) 

kurulmalarını sağlamıştır. Üniversite-sanayi işbirliği daha yapılabilir hale gelmiş ve büyük 

şirketlerin tekelinden çıkmıştır. Teknopark, teknoloji transfer ofisleri gibi yeni arayüzler, 

girişim sermayesi gibi yeni yatırım alanları ortaya çıkmıştır. Yine yazılım ve bilişim 

teknolojileri sayesinde finansal piyasalar gelişmiş ve derinlik kazanmış; yatırımcıların 

erişimine daha açık hale gelmiştir. Ekonomi makro perspektifte yeni bir teknolojik 

paradigmaya dayanan yepyeni bir verimlilik çağı yaşamaya başlamıştır. 

Günümüzde 3. Endüstriyel Devrim de verimliliğinin sonuna gelmiş bulunmaktadır. Yeni 

ortaya çıkan fırsat ise, 3. safhada bilişim ve yazılım teknolojilerinin çok ön plana çıkması 

sonucunda ve internetin de hızlanması ve yaygınlaşması sayesinde tüm mobil sistemlerin akıllı 

bir şekilde birbirine bağlanması olasılığıdır. 2011 yılından itibaren, başta Almanya olmak üzere 

Japonya, ABD, Çin gibi ülkeler bu yeni verimlilik çağının, teknolojilerinin ve gereksinimlerinin 

üstünde çalışmaktadır. Buna göre; günümüzde gelişmekte olan teknolojiler olan otonom 

robotlar, simülasyon teknolojileri, sistem entegrasyonu, nesnelerin interneti, siber güvenlik, 

bulut bilişim, artımlı üretim (3-boyutlu yazıcılar vb.), artırılmış gerçeklik ve büyük veri 

Endüstri 4.0 çatısı altından toplanmaktadır. Buna göre; üretim süreçleri daha önce görülmediği 

kadar esnek, verimli, müşteri taleplerine birebir uyumlu hale gelecektir ve maliyetler 

düşecektir. “Karanlık (Akıllı) fabrika” vb. gibi içinde insanların çalışmadığı ve operasyonel 

süreçte klasik bir üretim faktörü olan insan emeğine ihtiyaç duyulmayan üretim tesisleri ortaya 

çıkacaktır. Hizmet sektörü ise, çok radikal değişikliklere uğrayacaktır.  

Ali Selek, internet makalesinde Endüstri 4.0’ın karakteristiğini şu şekilde 

özetlemektedir:2 

“Endüstri 4.0, teknolojilerin ve değer zinciri organizasyonları kavramlarının 

kolektif bir bütünüdür. Siber-Fiziksel sistemlerin kavramına, nesnelerin, internetine 

ve hizmetlerin internetine dayalıdır. Bu yapı akıllı fabrikalar vizyonunun oluşmasına 
büyük katkı sağlar. Endüstri 4.0 genel olarak aşağıdaki 3 yapıdan oluşmaktadır. 

 Nesnelerin İnterneti 

 Hizmetlerin İnterneti 

  Siber-Fiziksel Sistemler 

                                                           
2 Ali Selek (2017), Endüstri Tarihine Kısa Bir Yolculuk” (Kaynak: Endüstri40.com - http://www.endustri40.com/endustri-

tarihine-kisa-bir-yolculuk/http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/ ) 

http://www.endustri40.com/endustri-4-0-yolculuguna-nereden-baslamaliyim-atos-endustri-4-0-firsat-analizi/
http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/http:/www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/
http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/http:/www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/
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Endüstri 4.0 ile modüler yapılı akıllı fabrikalar kapsamında, fiziksel işlemleri siber-

fiziksel sistemlerle izlemek, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturmak ve 

merkezi olmayan kararların verilmesi hedeflenmektedir. Nesnelerin interneti ile 

siber-fiziksel sistemler birbirleriyle ve insanlarla gerçek zamanlı olarak iletişime 

geçip işbirliği içinde çalışabilecektir. Hizmetlerin interneti ile hem iç hem de çapraz 

örgütsel hizmetler sunulacak ve değer zincirinin kullanıcıları tarafından 
değerlendirilecektir.” 

Şekil 2. Endüstri 4.0 ve Teknoloji Alanları 

 

Kaynak: endüstri40.com - http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/  

Sonuç olarak, Endüstri 4.0’ın dönüştüreceği sanayi ve hizmetler yapısı devletler için yeni 

sosyo-ekonomik meydan okumalar içermektedir. 21. yy.’da ülkelerin teknolojik gelişimin, 

rekabetçiliğinin ve ekonomik büyümesinin bu eksende tartışılması kaçınılmaz gözükmektedir. 

Politika yapıcıların alacağı kararların ve geliştireceği teşvik programlarının yine bu yükselen 

eğilime paralel olması gerektiği değerlendirilmektedir.  

2.2.1.2. Ortak Çalışma, İşbirliği ve Açık İnovasyon 

4. Endüstriyel Devrim ve küresel ekonomik koşullar son dönemde ortak çalışma, 

kurumlar arası işbirliği ve açık inovasyon gibi kavramları ön plana çıkarmaktadır. Buna göre; 

üretim, hizmet ve finans sistemleri artık tek bir kişinin ya da kurumun üstesinden gelemeyeceği 

kadar karmaşıklaşmaktadır. Karmaşıklık ve bunun içinde yaşanan düzen içindeki kaos artık 

http://www.endustri40.com/endustri-4-0-uygulama-icin-yol-haritasi/
http://www.endustri40.com/endustri-tarihine-kisa-bir-yolculuk/
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sosyo-ekonomik sistemlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu karmaşıklık ise; ancak kişiler ve 

kurumlar arasındaki güvene dayalı işbirliği ve ortak çalışma ile aşılabilecektir. Hız, esneklik ve 

pazara çabuk tepki verilmesi gibi kavramlar önem kazanmaktadır. İnovasyon, kapalı 

laboratuvarlarda ve firma sınırları dâhilinde gerçekleşen bir şey olmaktan çıkmıştır. Yeni 

inovasyon paradigması, fikir üretiminden ürünün pazara sunulmasına kadar her aşamada 

müşteri (kullanıcı ya da faydalanıcı) beklentilerinden faydalanmayı gerektirmektedir. Doğrusal 

değil, etkileşimli ve geribildirimli ve her aşamasının bir diğerini desteklediği açık bir süreç 

olarak tanımlanmaktadır (Şekil 3). 

Şekil 3. Etkileşimli İnovasyon Süreci Modeli 

Kaynak: Clark, J. and Guy, K., 1997 Görsel: Müfit Akyös (http://www.sistems.org/know_info1.htm) 

Üçlü sarmal model gereğince üniversite-sanayi ve kamu işbirlikleri ve bunları sağlaması 

beklenen teknopark, teknoloji transfer ofisleri vb. gibi arayüzler ön plana çıkmaktadır. Firmalar 

ve özellikle KOBİ’ler, kümelenme yaklaşımı ile aralarındaki işbirliği ortamını geliştirmeye ve 

dolayısıyla küresel rekabette birlikte ayakta durmaya çalışmaktadır. Büyük firmalar rekabet 

öncesi geliştirdikleri işbirlikleri ile maliyetlerini azaltmayı planlamaktadır. Örneğin; otomotiv 

sektöründe aynı Pazar segmentine hitap eden firmalar dahi yatırımlarından kar elde edebilmek 

adına rekabet öncesinde ortak taşıt platformları geliştirmektedir. Paylaşım ekonomisi (sharing 

economy) ve bilişim teknolojileri üzerine kurulmuş Airbnb, Uber gibi platformlar ise, verdikleri 

hizmetler ile ciddi cirolara ve piyasa değerlerine erişmektedir. Procter&Gamble gibi çok büyük 

uluslararası sanayi kuruluşları kurguladıkları açık inovasyon süreçleri sayesinde teknolojik 

problemlerine kendi içlerinde değil; dünya genelinde araştırmacıları devreye sokarak çözüm 

aramaktadır. Kısacası; artık karmaşık çözümlerin kaynağı firma içinde değil, firma dışındadır; 

ve bu durum firmalara çok önemli maliyet avantajları ve yeni fikirler sağlamaktadır. Üründen 

ziyade iş modelleri ve firmaların tüketicilere vaat ettikleri değer önerisi önem kazanmaktadır. 

http://www.sistems.org/know_info1.htm
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Ürün ve süreç inovasyonundan ziyade organizasyonel inovasyonlar ve pazarlama inovasyonları 

değer yaratmaktadır. 

Fikir üretme (ideation), teknoloji geliştirme, inovasyon ve girişimcilik alanlarında 

bireylerin ve firmaların ortak çalışma gereksinimleri sonucunda, küresel çapta ilham verici 

ortak çalışma alanlarının (co-work spaces) ve fablab’ların (fabrication labs) sayıları gitgide 

artmaktadır. Yeni inovasyon fikirleri yatırımcıların ilgisini çekmekte ve melek yatırımcı ağları 

ve girişim sermayesi yatırımları gibi yeni kavramlar ve işbirlikleri ortaya çıkmaktadır.  

2.2.1.3. Küresel Değer Zincirleri (Global Value Chains) 

Küresel Değer Zincirleri (Global Value Chains) yaklaşımı 2000’li yılların başında 

ABD’li iktisatçı Gary Gereffi ve onu takip eden birçok araştırmacı tarafından disiplinlerarası 

bir yaklaşımla küresel bazda endüstrileri, firmaları ve sektörleri analiz ederek geliştirilmiş ve 

gündeme getirilmiştir3. Buna göre; küresel değer zinciri bir ürünün kavramsallaştırılmasından 

son tüketiciye sunulmasına kadar firmalar ve çalışanlar tarafından gerçekleştirilen tüm 

faaliyetleri analiz eder. Çalışanlar, firmalar ve ülkeler arası koordinasyon ve güç ilişkileri bu 

yaklaşım kapsamındaki araştırma konulardır.  

Şekil 4. Küresel Değer Zinciri Yaklaşımına Göre Üretim Faaliyetleri ve Katma 

Değer 

 
Kaynak: Satoshi Inamoto, https://www.slideshare.net/comexcr/mapping-global-value-chains 

Şekil 4’de de görüldüğü gibi bu yaklaşıma göre; herhangi bir ürün veya servisin üretimi 

küresel ve ülkelerarası bir faaliyet zincirine göre gerçekleştirilmektedir. Örneğin; bir akıllı 

                                                           
3 Ayrıntılı bilgi ve akademik yayınlar için: www.globalvaluechains.org   

https://www.slideshare.net/comexcr/mapping-global-value-chains
http://www.globalvaluechains.org/
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telefonun montajı Çin’de yapılırken, parça tedariği Singapur’dan, malzeme tedariği Güney 

Kore’den gelmektedir. Ürün tasarımı ABD’de gerçekleştirilirken, Ar-Ge’si Almanya’da 

yapılmaktadır. Dağıtım, pazarlama ve müşteri hizmetleri ise, Japonya ve ABD tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu küresel üretim sürecinde en önemli husus katma-değerin yaratıldığı 

aşamadır. Montaj, tedarik ve parça üretimi gibi faaliyetler düşük katma-değerli olarak 

nitelendirilirken; Ar-Ge, tasarım, pazarlama ve müşteri hizmetleri katma-değerli olan 

faaliyetlerdir. Burada, firmalar ve ülkeler için önemli olan değer zincirinin daha katma-değerli 

alanlarında faaliyet gösterirken diğer ihtiyaçların tedarik ile karşılanmasıdır.  

Daha katma değerli ürünler etkin Ar-Ge, ürün tasarımı, pazarlama inovasyonları ve 

yüksek değer önerili iş modelleri üretilmesi gibi karmaşık (sofistike) süreçlere hakim olma 

kabiliyetini gerektirmektedir. Politika yapıcılar için önemli olan, firmaların ya da ülkelerin 

küresel değer zincirinde daha katma-değerli faaliyetlerde yer almasını sağlayacak politika ve 

programların geliştirilmesidir. Bu sayede ülkelerin, orta-gelir tuzağı ve orta-teknoloji 

tuzağından kurtularak katma-değerli ihracat yapmasının önü açılmaktadır. 

2.2.1.4. Ar-Ge, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Özel Ekonomik Bölgeler 

İktisat bilimi günümüzde bilgi, teknoloji ve yeniliklerin ekonomik büyüme ve gelişme 

için vazgeçilmez temel unsurlar olduğunu ortaya koymakta ve bu tez karar alıcılar ve iş 

çevreleri tarafından da kabul görmektedir. Ne var ki, piyasa ekonomisinde araştırma-geliştirme 

(Ar-Ge) yatırımları istenilen veya toplumsal açıdan optimal seviyenin altında kalmaktadır. 

Serbest piyasa ekonomilerinde bu duruma “pazar tökezlemeleri” denmektedir. Arrow (1962) 

ve Nelson (1959) yaptıkları araştırmalarda bilimsel faaliyetlere serbest piyasa ekonomisinde 

neden yeterince kaynak aktarılmadığını ortaya koymuş ve bu durumun kamunun yararına 

olmadığı sonucuna varmıştır. Bu kuramsal temel dayanarak, yenilikçiliği artırmak ve teknolojik 

ilerleme için devletin teşvik sistemlerini gerekli kılmıştır. Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek 

üzere uygulanan vergi teşvikleri, sübvansiyonlar, rekabet politikaları ve kamu kurumlarıyla 

yapılan işbirlikleri piyasa sisteminin bu eksikliğini kapatmaya yönelik faaliyetlerdir (Martin ve 

Scott, 2000). Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ise devletin Ar-Ge için sağladığı 

desteklerin doğrudan ve bütüncül bir örneği olarak öne çıkmaktadır. 

Devlet desteğine ilaveten, TGB’lerde yer alan firmalar arasındaki mekânsal yakınlık ve 

benzer teknolojilerin farklı uygulamaları üzerinde çalışan ve benzer organizasyonel yapıya 

sahip şirket çalışanları arasında bilgi aktarımı Ar-Ge faaliyetlerine önemli bir katalizör etkisi 
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yapmaktadır (Knoben ve Oerlemans, 2006). Özellikle yeni teknoloji firmalarının karşılaştıkları 

iş bağlantıları geliştirme ve krediye erişim konularında avantajlar sağlayan TGB’ler 

bünyelerinde bulunan start-up firmaların gelişimlerine de önemli katkılar sağlamaktadır 

(Heydebreck vd., 2000). Porter (1990) tarafından ortaya atılan kümelenme kavramı da bu süreci 

destekleyen bir rol oynamıştır. Buna göre; mekânsal yakınlık firmalara çeşitli dışsallıklar 

(teknoloji edinme, rekabetçilik, bilgi, kalifiye personel vb.) sayesinde avantaj sağlamaktadır. 

TGB’lerin oluşumunda belli ortak yönleri olan firmaların üniversiteye yakın bir alanda bir 

arada olmalarının kümelenmeden gelen avantajları da beraberinde getireceği öngörülmektedir. 

Kuruluş amaçları doğrultusunda farklılıklar göstermelerinden dolayı TGB’ler için genel 

kabul görmüş bir tanım olmamakla birlikte, literatürdeki farklı tanımları inceledikten sonra 

Link ve Scott (2006, s. 44) TGB’ler için şu tanımı önermektedir: 

“Teknoloji tabanlı organizasyonların bir üniversite yerleşkesinde veya yerleşke 

civarında, üniversitedeki bilgi birikiminden ve üniversitenin devam eden 

araştırmalarından istifade etmek üzere oluşturdukları kümelenmelerdir. Söz konusu 

üniversiteler, oluşturulan bu parklara yalnız bilgi aktarmayı değil, buradaki 

firmalarla oluşturulan birliktelik sayesinde bilgi geliştirmeyi daha verimli bir 

şekilde gerçekleştirmeyi amaçlamaktadırlar”.  

Tarihsel gelişimine bakıldığındaysa, TGB’lerin organize sanayi bölgelerinin (OSB) 

zamanın ve ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda bilim ve teknoloji odaklı üretim merkezleri 

olarak gelişmelerinden doğduğu görülmektedir. Literatürde, Alfred Marshall tarafından ortaya 

atılan endüstriyel bölge (industrial district) kavramı Porter’ın geliştirdiği kümelenme 

kavramının da öncülü sayılabilir.  O nedenle, iktisatçılar ve bilim insanları aslında 19. yy.’ın 

sonlarından itibaren firmaların rekabetçiliği adına bazı bölgelerde farklı birşeyler olduğunu 

kavramışlardır.4 1897 yılında İngiltere’nin Manchester şehrinde kurulan Trafford Park ilk OSB 

olarak bilinmektedir. OSB’leri hızla benimseyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ilk olarak 

1905 yılında Şikago’da Central Manufacturing District’i kurdu. Firmaların belirli bir alanda 

kümelenmesinin verimli bir sinerji oluşturduğu değerlendirildiğinden OSB’ler 1950’li yıllara 

kadar Amerika’da yaygınlık kazandı. 2. Dünya Savaşı’nda atom enerjisi, radar ve havacılık gibi 

alanlarda bilimin rolünü gören Amerikalılar OSB’lere üniversiteleri de dâhil etmeyi istediler ve 

                                                           
4 Alfred Marshall yaptığı gözlemler sonucunda ortaya koyduğu ‘industrial districts’ kavramı için “There is something in the 

air” diyerek o zamanlarda tam olarak da açıklayamadığı ama o bölgeleri diğer bölgelerden ayıran “bazı şeyler” olduğunu dile 

getirmiştir. 
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böylece ilk TGB’ler Kaliforniya’da Stanford Üniversitesi’nde (Menlo Park ve Stanford Science 

Park) kuruldu. Stanford Üniversitesi’nin buradaki rolü daha sonra Silikon Vadisi’nin 

oluşmasında ve erken dönem gelişmesinde çok önemli rol oynamıştır ki; halen Silikon Vadisi 

doğal yollardan oluşmuş en önemli kümelenme örneği olarak anılmaktadır (Saxonian, 1994). 

Üniversitelerin dâhil olduğu TGB’ler İngiltere’de 1960’ların sonlarında faaliyet 

göstermeye başladıysa da önceleri çok etkili sonuçlar alınamadı. 1980’lerde hükümetin 

üniversitelerden sanayiyle daha yakın çalışmalar geliştirmelerini istemesinden sonra 

İngiltere’de ikinci bir TGB dalgası başladı ve daha etkili sonuçlar alınmaya başladı. Fransa’da 

1970’lerde faaliyete geçen Sofia-Antipolis, Almanya’da ve İtalya’da 1980’lerde oluşturulan 

Technologiepark Heidelberg ve Trieste Area Science Park kıta Avrupa’sındaki ilk TGB’ler 

olarak bilinmektedir. Yine 1970’li yıllarda Japonya’da kurulan Tsukuba Science City 

dünyadaki en eski ve en tanınmış bilim ve teknoloji parklarındandır. 

Yenilik yapmak ve teknoloji transferi sağlamak için gerekli önkoşullar olan bilgi, bilginin 

dağılımını sağlayan ağ örgüleri (networkler) ve bu unsurların gerçekleşmesini sağlayan 

kurumların yeterli olmadığı gelişmekte olan ülkelerde de TGB’ler büyüme ve gelişmede 

kullanılan önemli bir vasıta olarak öne çıkmaktadır. Basit ve orta düzey teknoloji üretimine 

ilaveten özellikle bilişim teknolojileri, elektronik ve biyoteknoloji gibi yeni gelişen alanlarda 

söz sahibi olmak isteyen gelişmekte olan ülkeler TGB’ler vasıtasıyla Ar-Ge ve ürün 

geliştirmede öne çıkmak istemektedirler (Rodriguez-Pose ve Hardy, 2014).  

Örneğin; 1990’lı yıllara kadar rekabet gücü düşük bir ekonomiye sahip olan Hindistan bu 

tarihten itibaren iktisadi liberalleşmeyi amaçlamış ve bu çerçevede ikinci nesil teknoloji ve 

endüstri parklarına önem vermiştir (Thomas, 2011). TGB’lerini ağırlıklı olarak yazılım 

programları ve bilişim teknolojileri üzerine kuran Hindistan, sektörün gelişmesine destek olmak 

için yazılım ihracatçılarının gümrük işlemlerini kolaylaştıracak önlemler de almıştır. Bu sayede 

yazılım programları konusunda küresel bir lider konumuna gelen Hindistan, Tata Consultancy 

Services, Infosys ve Wipro Technologies gibi yıllık 1 milyar doların üstünde cirosu olan 

şirketlere sahip olmuştur (Wessner, 2009).  

1970’li yılların sonlarından başlayarak komünizmden serbest piyasa ekonomisine geçiş 

yapan Çin’de teknoloji transferini sağlamak ve ileri sanayi yönetimi uygulamaları edinmek için 

1984 yılında Ekonomi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Economic and Technology 

Development Zones) kurulmuştur. 1988 yılına gelindiğinde Çin’in yerel ileri teknoloji üretme 
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kapasitesini geliştirmek amacıyla ülkenin kıyı şeridinde yer alan 21 şehirde Ulusal Yeni ve İleri 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin (National Industrial Zones for New and Advanced 

Technology) kurulumuna başlanmıştır. Böylelikle, Çin yalnız üretimini ve ihracatını artırmakla 

kalmadı, söz konusu özel ekonomik bölgeler sayesinde ekonomik gelişiminin henüz erken 

evrelerinde ileri teknoloji üretmek için gerekli altyapıyı da oluşturmuş oldu.  

Tarihsel gelişim süreci incelendiğinde, organize sanayi bölgeleri ile başlayan süreç; 

öncelikle teknoloji geliştirme odaklı olarak TGB’lere evrilmiş; daha sonra özellikle Çin ve 

Güney Kore gibi ülkelerde sağlanan başarılara bağlı olarak özel ekonomik bölgelere 

dönüşmüştür. Özel Ekonomik Bölgeler’in ayrıntıları bu çalışmanın kapsamı dışında kalsa da; 

kısaca ileri mimari akımlardan faydalanarak sadece endüstri firmalarının bulunduğu değil, bu 

firmalarda çalışan kalifiye personele uygun gelişmiş yaşam alanlarını da ihtiva eden teknoloji 

ve ihracat odaklı sofistike küçük şehirler olarak tanımlanabilir. Özel Ekonomik Bölgeler’in 

önümüzdeki süreçte gelişmekte olan ülkelerin politika yapıcıları için önemli bir politika aracı 

olacağı değerlendirilmektedir. 

Bugün dünya genelinde 400’ün üzerinde bilim ve teknoloji parkı bulunmakta ve bu sayı 

artmaya devam etmektedir. 150’den fazla teknoloji parkıyla ABD en fazla TGB’ye sahip ülke 

olarak öne çıkmaktadır. ABD’yi 111 teknoloji parkıyla Japonya ve 100 civarında teknoloji 

parkıyla Çin takip etmektedir. Özellikle, Çin ve Güney Kore’de ise, yapılan büyük yatırımlarla 

Özel Ekonomik Bölge özelliğinde yeni şehirler kurulmaya devam etmektedir.  

2.3.  Türkiye’de Mevcut Durum  

Ülkemizde özel kesime yönelik farklı teşvikler söz konusudur. Farklı uzmanlık alanlarına 

sahip kamu kurumları firma içi değer zincirinin üretim öncesi, yatırım, üretim, dağıtım, satış ve 

pazarlama gibi farklı aşamalarına yönelik farklı faaliyetleri, farklı araçlarla destekleyen 

programlar uygulamaktadır. Bu programlardan önemli olduğu düşünülenler aşağıdaki grafikte 

kabaca özetlenmeye çalışılmıştır.  
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Şekil 5. Türkiye’de Desteklerin Değer Zincirine Göre Sınıflandırılması 

 

Çalışma kapsamında: 

 Yatırımlarda Devlet Yardımları  

 İhracata Yönelik Devlet Yardımları  

 KOBİ Destekleri (KOSGEB Destekleri) 

 Ar-Ge Destekleri 

başlıklarına yer verilecektir.  

2.3.1. Yatırımlarda Devlet Yardımları  

Yüksek seviyede ve üretken alanlarda yapılan yatırımlar ekonomik kalkınmayı 

sağlayacak en önemli unsurdur. Yatırım sürecinin riski ve getirisinin belirsizliği bu alanda 

kamu müdahalesini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede üretken yatırımlar pek çok dünya 

ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de desteklenmektedir.  

 Ülkemizde uygulanan en önemli destek programı yatırımlarda devlet yardımlarıdır. 

Yatırım desteğinden faydalanabilmek için Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı 

Sermaye Genel Müdürlüğü’nden yatırım teşvik belgesi almak gerekmektedir. Daha sonra 

uygulama ilgili diğer birimler tarafından icra edilmektedir.  

Yatırımlarda devlet yardımları 2012/3305 sayılı  Yatırımlarda Devlet Yardımları 

Hakkında Karar çerçevesinde yürütülmektedir.  

T.C. Ekonomi Bakanlığı istatistiklerine göre; Türkiye’de 2001-2017 yılları arasında 

dağıtılan teşvik belgeleri ve buna bağlı olarak öngörülen toplam yatırım ve istihdam sermayenin 

menşeine göre aşağıdaki tabloda verilmiştir (Tablo 1). 

 

Üretim öncesi  (Ar-Ge)

• TÜBİTAK-TEYDEB

• 5520 sayılı KV

• 4691 sayılı TGB

• 5746 sayılı Ar-Ge

Üretim

• Yatırım teşvik sistemi

İhracata Hazırlık

• UR-GE

• Pazara giriş

• Pazar araştırması

Pazarlama

• Fuar Katılım

• Yurt dışı Birim

İleri Düzey Pazarlama

• Marka ve Turquality

• Şirket satın alma

KOSGEB KOBİ Destekleri
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Tablo 1. 2001-2017 Yılları Arasında Teşvik Belgesi Verilen Yatırımlar 

Sermaye Türü Belge Adedi Sabit Yatırım (Milyon TL) İstihdam 

Yabancı Sermaye 3.450 248.066 307.319 

Yerli Sermaye 57.109 598.803 1.973.501 

Genel Toplam 60.559 846.868 2.280.820 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 

2.3.1.1.Sistemde Yer Alan Alt Programlar:  

Yatırımlarda devlet yardımları kapsamında 5 alt program uygulanmakta olup her 

programın farklı amaçları bulunmaktadır. Bir yatırımcı sistemden bu 5 alt başlık altında yer 

alan bir programdan faydalanabilmektedir.  

 Genel sistem: KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Gelir Vergisi Stopajı 

(6.Bölge) destek araçları yer almaktadır. Asgari yatırım tutarını aşan, teşvik 

edilemeyecek yatırım konuları dışındaki tüm alanlarda sağlanır. Yatırım maliyetlerinin 

düşürülmesi amaçlanmaktadır. Yatırımlara katkısı çok sınırlı olan araçlar 

bulunmaktadır. Bununla birlikte bu araçlar yatırım dönemine ilişkin olduğu için 

yatırımcılar için tercih edilmektedir.  

 Bölgesel sistem: KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta 

Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği, Gelir Vergisi 

Stopajı ve Sigorta Primi İşçi Payı (6. Bölge) destek araçları yer almaktadır. Bölgesel 

gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, bölgesel potansiyellerin değerlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. Bölgesel gelişmişlik seviyesine göre ülkemizde iller 6 seviyeye 

ayrılmış olup gelişmişlik seviyesi düştükçe daha yüksek seviyede destek 

sağlanmaktadır. Her ilde desteklenebilecek sektörler ve asgari yatırım tutarları ayrı 

ayrı belirlenmiştir. Zaman içinde yapılan kapsam genişletmeleri ile desteklenecek 

sektörler listesi oldukça genişlemiştir.  

 Öncelikli yatırım konuları: Destek araçları bölgesel sistem ile aynıdır. Yatırım yeri 

seçiminde bölgesel bağlantısı zayıf olan önemli alanların geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. 1-5. Bölgede yapılacak yatırımlara 5. Bölge desteği sağlanmaktadır. 

Zaman içinde yapılan kapsam genişletmeleri ile önemi artmıştır.  

 Büyük ölçekli: KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta 

Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı ve Sigorta 
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Primi İşçi Payı (6. Bölge) destek araçları yer almaktadır. Teknoloji ve sermaye yoğun 

alanların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Öncelikli yatırım konularının kapsamının 

genişlemesi ile göreceli olarak önemi azalmıştır.  

 Stratejik: KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi 

İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği, KDV İadesi, Gelir Vergisi 

Stopajı ve Sigorta Primi İşçi Payı (6. Bölge) destek araçları yer almaktadır. Cari açığın 

azaltılması amaçlanmaktadır. Seçim kriterlerinin hesaplama güçlüğü ve öncelikli 

yatırım konularında kapsam genişlemesi ile göreceli olarak önemi azalmıştır.  

2.3.1.2  Sistemde Yer Alan Destek Araçları:  

Programlarda yer alan destek araçları şu şekilde sıralanabilir. 

 KDV İstisnası: Yatırım projesi kapsamında alınacak makine-ekipmanın KDV’si 

alınmamaktadır. KDV oranı %18’dir. Teşvik belgesi alınmaması halinde mahsup 

imkanı mevcuttur. Böylece bu destek aracı ile KDV’nin finansman yükü yatırım 

döneminde firma üzerinde kalmamaktadır.  

 Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım projesi kapsamında ithal edilecek makine-

ekipmanın gümrük vergisi alınmamaktadır. Gümrük Vergisi oranı % 2-3 kadardır. AB 

ve diğer STA kapsamı ülkelerden Gümrük Vergisi alınmamaktadır Teşvik belgesi 

alınmaması halinde amortismana tabi olarak gider gösterilmesi imkânı mevcuttur.  

 Vergi İndirimi: Yapılan yatırımın yatırıma katkı oranı kadar olan kısım için alınması 

gereken vergi alınmamaktadır. Örneğin, 5. Bölgede 100 bin TL’lik yatırım için 40 bin 

TL’lik vergi alınmamaktadır. 

 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırım projesi kapsamında yeni işe alınan 

çalışanlar için asgari ücret üzerinden alınması gereken Sigorta Primi işveren hissesi 

alınmamaktadır. (2017 yılı için yaklaşık 276 TL) 

 Sigorta Primi İşçi Payı Desteği: Yatırım projesi kapsamında yeni işe alınan çalışanlar 

için asgari ücret üzerinden alınması gereken Sigorta Primi işçi payı alınmamaktadır. 

Bu destekten sadece 6. Bölgede gerçekleştirilen Bölgesel, Büyük Ölçekli ve Stratejik 

yatırımlar yararlanabilmektedir. (2017 yılı için yaklaşık 248 TL)  

 Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek tüm yatırımlar 

için (genel sistem dâhil) yeni işe alınan çalışanlar için ödenmesi gereken gelir vergisi 

alınmamaktadır. (2017 yılı için yaklaşık 93 TL) 
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 Yatırım Yeri Tahsisi: Yatırım teşvik belgesi olan yatırımlara imkân olması halinde 

Hazine arazisi tahsis edilebilmektedir.  

 Faiz Desteği: Yatırım kapsamında kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredisinin 

faizinin belli bir kısmı karşılanmaktadır.  

 KDV İadesi: Bina inşaat harcamalarına ödenen KDV iade edilebilmektedir. Sadece 

500 milyon TL üzeri stratejik yatırımlar için uygulanmaktadır. 2017 yılı için 50 milyon 

TL üzeri imalat sanayii yatırımları için bu desteğin uygulanabilmesine yönelik bir 

düzenleme yapılmıştır.  

Tablo 2. Bölgesel Sistem Kapsamında Yer Alan Destek Araçlarının Oranları ve Süreleri 

Destek Unsurları Bölgeler 

I II III IV V VI 

KDV İstisnası Var Var Var Var Var Var 

Gümrük Vergisi Muafiyeti Var Var Var Var Var Var 

Vergi İndirimi Yatırıma Katkı 

Oranı (%) 

OSB 

Dışı 

15 20 25 30 40 50 

OSB İçi 20 25 30 40 50 55 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği OSB 

Dışı 

2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 

yıl 

OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 

yıl 

12 

yıl 

Yatırım Yeri Tahsisi Var Var Var Var Var Var 

Faiz Desteği (Puan) İç Kredi Yok Yok 3  4  5  7  

Döviz / Dövize Endeksli 

Kredi 

1  1  2  2  

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği Yok Yok Yok Yok Yok 10 

yıl 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği Yok Yok Yok Yok Yok 10 

yıl 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 
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Şekil 6. Yatırım Teşviklerinde Bölgesel Harita 

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 

2.3.2.  İhracata Yönelik Devlet Yardımları  

İhracat; üretim ve istihdam artışı ile döviz girdisi sağlamanın yanında ölçek 

ekonomisinden tam olarak faydalanma, yeni rekabet ortamlarında kendini geliştirme, yeni 

kaynaklara erişebilme yönleri nedeniyle stratejik olarak görülmekte ve desteklenmektedir. 

Ülkelerin atıl teşvik yarışına girerek ticareti rekabet kuralları dışında etkilemesini önlemek 

amacıyla ihracat destekleri ülkemizin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü kuralları 

çerçevesinde sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda doğrudan ihracat şartına bağlı destekler ve 

navlun destekleri yasak destekler kapsamına girmektedir. Dünya Ticaret Örgütü kuralları 

çerçevesinde ihracata yönelik faaliyetler ve ihracat kredi sigorta programları 

uygulanabilmektedir.  

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan ihracat destekleri 

kapsamında ihracatla ilgili faaliyetlere hibe desteği sağlanmaktadır. DTÖ taahhütlerimiz 

çerçevesinde programlar dolaylı yoldan ihracatın artırılmasına odaklı olarak uygulanmaktadır.  

İhracata yönelik hibe destekler zaman içinde önemli miktarda artırılmış olup 2017 yılında 

3 milyar TL bütçe ayrılmıştır. Mal ihracatına (imalat sanayii ve tarım ürünleri) yönelik olarak 

oldukça uzun zamandır uygulanan ihracat destekleri kapsamına son yıllarda hizmetler sektörü 

de eklenmiştir. Mevcut durumda 14 adet ihracat destek programı uygulanmaktadır.  
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Bu programlardan 3 tanesi hizmet sektörlerine 1 tanesi tarım sektörüne geri kalan 10 

tanesi ise imalat sanayiine yönelik programlardır.  

 Hizmet sektörüne yönelik programlar: Teknik Müşavirlik Desteği, Döviz Kazandırıcı 

Hizmet Ticareti Desteği (Sağlık, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörü), Hizmet Sektörleri 

Markalaşma Desteği 

 Tarım sektörüne yönelik programlar: Tarım Ürünleri İhracat İadesi 

 İmalat sanayiine yönelik programlar: Marka ve Turquality Desteği, Tasarım Desteği, 

Yurtdışı Birim ve Türkiye Ticaret Merkezleri Desteği , Yurtdışı Fuar Desteği, Yurt İçi 

Uluslararası Nitelikli Fuar Desteği, UR-GE Desteği, Pazara Giriş Belgeleri Desteği, 

Pazar Araştırması Desteği, Eximbank Alıcı Kredileri Faiz Farkı Desteği ve Eximbank 

İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği. 

 İmalat sanayiine yönelik olan programları firmaların ihracata hazırlık seviyesine göre 

ihracata hazırlık, pazarlama/tutundurma ve yüksek katma değere yönelik destekler 

olarak sınıflandırmak mümkündür.  

 İhracata hazırlık destekleri: UR-GE Desteği, Pazara Giriş Belgeleri Desteği 

 Pazarlama/tutundurma destekleri: Pazar Araştırması Desteği, Fuarlara Katılım 

Desteği, Yurt Dışı Birim ve Türkiye Ticaret Merkezleri Desteği, Küresel Tedarik 

Zinciri Desteği, Eximbank Finansmanın Kolaylaştırılması Desteği 

 Yüksek katma değere yönelik destekler: Marka ve Turquality Desteği, Tasarım 

Desteği 

Turquality, tarım ve fuar destekleri firmaların en çok faydalandığı destek programlarıdır.  

2016 yılında yapılan değişiklik ile küresel tedarik zincirine giriş desteği ilave edilen 

pazara giriş belgelerinin temini desteği, Türkiye Ticaret Merkezlerine yönelik desteğin ilave 

edilmesi nedeniyle yurt dışı birim desteği, firmaların kendi içinde tasarım birimi kurmasına 

yönelik desteğin eklenmesi nedeniyle tasarım desteği de kapsamı önemli ölçüde genişleyen 

destek programlarıdır.  

Her program ilişkin özet bilgiler aşağıda sunulmaktadır:  
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2.3.2.1. Marka ve Turquality Desteği 

Firmaların öncelikle yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi 

yapılarak uygun görülenlerin markalaşma yol haritası oluşturulmakta ve bu haritanın hayata 

geçirilmesine destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda firmaların; patent, faydalı model, 

endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları, sertifikasyona ilişkin giderleri, 

moda/endüstriyel ürün tasarımcısı/şef/aşçı istihdamına ilişkin giderleri, tanıtım, reklam ve 

pazarlama faaliyetleri, yurtdışı birimlere ilişkin kira, dekorasyon gibi giderleri, danışmanlık 

(yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri desteklenmektedir. 

Turquality desteğinden şu ana kadar 163 firma faydalanmıştır. Marka desteği kapsamında 

ise, 77 firmanın 77 adet markası desteklenmiştir.  

Tablo 3. Turquality Destek Oranları ve Limitleri 

Destek Türü 
Destek 

Oranı 

Destek 

Limiti 
Süre/Adet Faydalanıcı 

Patent, faydalı model ve endüstriyel 

tasarım tescili 

50% 

limitsiz 5 yıl+5 

Destek kapsamına 

alınan markaya ilişkin 

şirket 

Tanıtım, reklam ve pazarlama limitsiz 5 yıl+5   

Ofis/depo/lokanta/kafe kira limitsiz 5 yıl+5   

Mağaza kira 

limitsiz  

5 yıl+5 

  

(aynı anda 

azami 50 

mağaza için) 

  

Ofis/depo/lokanta/kafe temel 

kurulum giderleri 

200.000 

USD/birim 
5 yıl+5 

  

Mağaza temel kurulum giderleri 

200.000 USD 

/ mağaza  

5 yıl+5 

  

(aynı anda 

azami 50 

mağaza için) 

  

Reyon kira limitsiz 5 yıl+5   

Showroom kira/dekorasyon limitsiz 5 yıl+5   

Sertifikasyon limitsiz 5 yıl+5   
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Franchise dekorasyon 

100.000 USD 

/ mağaza  

2 yıl 

  

(toplam 

azami 100 

mağaza için) 

  

Franchise kira 

200.000 USD 

/ mağaza  

2 yıl 

  

(toplam 

azami 100 

mağaza için) 

  

Danışmanlık 
600.000 USD 

/ yıl 
5 yıl+5 

  

Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı 

limitsiz  

5 yıl+5 

  

(aynı anda 

azami 5 kişi 

için) 

  

Gelişim Yol Haritası 75% 

200.000 USD 

/ destek 

dönemi 

5 yıl+5   

Kaynak: Turquality Resmi İnternet Sitesi (Giriş Tarihi: 22.12.2017, 

http://www.turquality.com/destekler/turquality-destekleri ) 

 

Tablo 4. Marka Desteği Kalemleri, Oranları ve Limitleri 

Destek Türü  
Destek 

Oranı 
Destek Limiti 

Süre/ 

Adet 

Faydalanıcı 

  

Patent, faydalı model ve endüstriyel 

tasarım tescili 

50% 

50.000 USD / yıl 4 yıl 
Destek 

kapsamına 

alınan 

markaya 

ilişkin şirket 

Tanıtım, reklam ve pazarlama 400.000 USD / yıl 4 yıl 

Ofis/depo/mağaza/lokanta/kafe kira 600.000 USD / yıl 4 yıl 

Ofis/depo/mağaza/lokanta/kafe temel 

kurulum giderleri/mimari konsept 
300.000 USD / yıl 4 yıl 

Reyon kira 200.000 USD / yıl 4 yıl 

Showroom kira/dekorasyon 200.000 USD / yıl 4 yıl 

Sertifikasyon 50.000 USD / yıl 4 yıl 

Franchise dekorasyon 

50.000 USD / mağaza 

(yıllık azami 10 

mağaza için) 

2 yıl 

Franchise kira 

50.000 USD / mağaza 

(yıllık azami 10 

mağaza için) 

2 yıl 

Danışmanlık 300.000 USD / yıl 4 yıl 

http://www.turquality.com/destekler/turquality-destekleri
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Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı 

200.000 USD / yıl 

(aynı anda azami 3 

kişi için) 

4 yıl 

Pazar araştırması çalışması ve raporlarına 

ilişkin giderler 
100.000 USD / yıl 4 yıl 

Gelişim Yol Haritası 75% 
200.000 USD / destek 

dönemi 
    

Kaynak: Turquality Resmi İnternet Sitesi (Giriş Tarihi: 22.12.2017, 

http://www.turquality.com/destekler/marka-destekleri ) 

 

Şekil 7. Turquality Markalarının Dünyadaki Dağılımı 

 

Kaynak: Turquality Resmi İnternet Sitesi (Giriş Tarihi: 22.12.2017, 

http://www.turquality.com/markalar/harita ) 

Görüldüğü gibi, marka destek programından faydalanan Türk markaları başta Avrupa 

olmak üzere, Afrika, Asya, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında Pazar bulmaktadır.  

2.3.2.2. Tasarım Desteği 

Tasarımcı şirketleri/tasarım ofislerinin tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık 

harcamaların; yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara 

yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün 

geliştirme projelerine ilişkin giderler desteklenmektedir. Ayrıca, tasarım yarışmaları ve 

tasarımcıların yurt dışı eğitim giderleri desteklenmektedir. 

 

http://www.turquality.com/destekler/marka-destekleri
http://www.turquality.com/markalar/harita


26 
 

Şekil 8. Tasarım Desteği Süreç Şeması 

 
Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı Tasarım Desteği Sunumu 

2.3.2.3. Yurt Dışı Birim, Marka, Tanıtım ve Türkiye Ticaret Merkezleri Desteği  

Yurt dışı birim-marka desteği nispeten küçük ölçekli firmalara yönelik olarak 

uygulanmaktadır. Yurt dışı birimlere ilişkin kira ile reklam, tanıtım, pazarlama ve marka 

tesciline ilişkin giderler desteklenmektedir.  

Destek kapsamında ayrıca Türkiye Ticaret Merkezleri desteklenmektedir. Bu merkezlerin 

kira, dekorasyon, kurulum, tanıtım ve istihdam faaliyetleri destek kapsamında yer almaktadır.  
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Tablo 5. Yurtdışı Birim, Marka, Tanıtım Desteği Oranları ve Limitleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı Sunumu 

Tablo 6. Türkiye Ticaret Merkezleri Desteği Oranları ve Limitleri 

TTM 

Desteği 

Satın Alma Kira İstihdam Tanıtım 

Destek Oranı %60 %60 %60 %60 

Destek Tutarı 

(USD) 

6.000.000 

(bir defaya 

mahsus) 

1.500.000 

(yıllık) 

500.000 

(10 kişi) 

(yıllık) 

300.000 

(yıllık) 

Destek Süresi - 5 yıl 5 yıl 5 yıl 

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı Sunumu 

2.3.2.4. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi 

Firmalara, yurt dışı fuar organizasyonlarına veya bireysel katılımı desteklenen sektörel 

nitelikli uluslararası fuarlara katılımlarında metrekare bazında destek sağlanmaktadır. Yer 

kirası, stand, nakliye ve ulaşıma ilişkin giderler esas alınarak birim destek belirlenmektedir. 

Ayrıca organizatörlere fuar tanıtımına yönelik destek sağlanmaktadır.  

2.3.2.5  Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi 

Uluslararası nitelikte yurt içi fuarların organizatörler tarafından yurt dışında tanıtımına 

yönelik faaliyetler ve katılımcıların katılım harcamaları desteklenmektedir.  
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2.3.2.6. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 

Ur-Ge projeleri kapsamında İşbirliği Kuruluşları koordinasyonunda firmaların ihtiyaç 

analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinin 

desteklenmektedir. Söz konusu projelerde firmaların ortak eğitim, tanıtım ve danışmanlık 

faaliyetleri desteklenmektedir.  

Şu ana kadar 342 Ur-Ge projesine destek kararı alınmıştır. Bunlardan 186 proje aktif 

olarak devam etmekte olup geri kalanı tamamlanmıştır.5 

Tablo 7. Ur-Ge Projeleri Destek Kalemleri, Oranları ve Limitleri 

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı İnternet Sitesi 

 

2.3.2.7. Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi  

Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum 

sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara 

giriş belgelerine ilişkin giderler desteklenmektedir.  

Program kapsamında ayrıca, küresel tedarik zincirinde yer alma potansiyeline haiz 

firmaların tedarik zincirine eklemlenmesini teminen proje bazlı olarak destek sağlanmaktadır. 

Bu kapsamda firmaların ürün geliştirmeye yönelik makine ekipman ve istihdam, yazılım, 

eğitim, patent, lisans, tescil, sertifikasyon, test, analiz, ürün doğrulama, lojistik, pazarlama ve 

satış sonrası hizmetlere ilişkin giderleri desteklenmektedir.  

 

                                                           
5 Kaynak: smenetworking.gov.tr  
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2.3.2.8. Pazar Araştırması Desteği 

Şirketlerin, ticaret heyetleri, alım heyetleri, yurt dışı pazar araştırması yapılması veya 

yaptırılması, rapor satın alınması, e-ticaret sitelerine üye olunması, yurt dışı şirket satın 

alınmasında yönelik faaliyetleri desteklenmektedir.  

2.3.2.9. Türk Eximbank’ın Alıcı Kredileri Çerçevesinde Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR 

(Commercial Interest Reference Rates - Referans Ticari Faiz Oranları) Arasındaki 

Farka Tekabül Eden Faiz Giderinin Desteklenmesi  

Orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ve hizmet ihracatında Eximbank alıcı 

kredilerinde (malı ithal eden tarafa verilen kredi) Eximbank’ın OECD düzenlemesi kapsamında 

minimum faiz oranı (CIRR) ile kredi kullandırmasının sağlanması, aradaki farkın Ekonomi 

Bakanlığı tarafından karşılanması sağlanmaktadır. 

2.3.2.10. Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği  

İhracat kredi sigortası programları kapsamında reasüre (yeniden sigorta) edilen 

ihracatlardan doğan tazminat ödemeleri neticesinde oluşan Banka zarar rasyosunun takvim yılı 

bazında %60’ın üzerine çıkması durumunda, bu oranın üzerinde kalan tazminat tutarlarının 

reasürans anlaşmasında belirlenen Eximbank payına düşen giderlerin yıllık en fazla 20 milyon 

ABD Dolarına kadarı desteklenmektedir.  

2.3.2.11. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi  

Vergi, sosyal güvenlik primi, Eximbank kredi faiz giderleri, ihracatçı birlikleri aidatları 

ve borsa tescil giderlerinden mahsup edilmek üzere belirli ürünlerde, her ürün için belirlenen 

miktar ve oranda ihracata karşılık gelen miktarda iade ödemesi yapılmaktadır.   

2.3.2.12. Teknik Müşavirlik Desteği  

İnşaat sektörüne yönelik olarak; proje ve sözleşme yönetimi, fizibilite çalışmaları, ön 

araştırma ve programlama hizmetleri, mimarlık ve mühendislik tasarım hizmetleri, kredi raporu 

hazırlanması,  teknoloji-malzeme-teçhizat seçimi ve standartlarının belirlenmesi, şartname 

hazırlanması, ihale yönetimi danışmanlığı, inşaat yönetimi, risk analizi, çevre etki 

değerlendirme hizmetleri, haritalama hizmetleri, sağlık-güvenlik yönetimi faaliyetlerinin birini 

veya birden fazlasını yürüten şirketlere yönelik olarak uygulanmaktadır. Teknik müşavirlik 

şirketlerine ve meslek kuruluşlarına sözleşme bedeline göre proje desteği, yurtdışı ofis, reklam, 

tanıtım ve pazarlama, pazar araştırması, yurtdışı fuar, seminer ve konferans, heyet programları,  
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yurtdışı eğitim, yazılım, mesleki sorumluluk sigortası, uluslararası mesleki yarışmalara destek 

sağlanmaktadır.  

2.3.2.13. Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği 

Sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık turizmi, bilişim, film, yönetim danışmanlığı 

şirketleri ve işbirliği kuruluşları faydalanabilmektedir.  

Pazara giriş belgeleri, rapor-danışmanlık, ürün/hizmet/marka tescili ve korunması, 

reklam, tanıtım, pazarlama, fuarlara katılım, yurt dışı birim, acente komisyon, ticaret ve alım 

heyetleri desteklenmektedir. Ayrıca, her sektörün özel ihtiyaçları doğrultusunda destek 

unsurları da bulunmaktadır. Bu çerçevede sağlık turizmi sektöründe hasta yol, tercümanlık ve 

yurt içi tanıtım/eğitim destekleri; film/dizi sektöründe yurt dışı pazarlama, film 

platosu/stüdyosu kullanım, ürün/marka/imaj yerleştirme destekleri; bilişim sektöründe 

oyun/uygulama geliştirme, komisyon ve pazara giriş destekleri ile eğitim sektöründe yurtiçi 

tanıtım/eğitim desteği sağlanmaktadır.  

2.3.2.14. Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği 

Sağlık Turizmi, Ulaştırma, Perakende, Bilişim, Yazılım, Elektronik Oyunlar, Eğitim, 

Konaklama, Gastronomi, Film sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler ve işbirliği kuruluşları 

faydalanabilmektedir.  

Ürün/hizmet/marka tesciline, reklam, tanıtım ve pazarlama, belgelendirme, yurtdışı birim 

kirası, kurulum ve dekorasyon, franchising, danışmanlık ve rapor satın alımı, 

yazılımcı/aşçı/şef/tercüman/mühendis gibi meslek grupları için istihdam giderleri 

desteklenmektedir. 

2.3.3. KOBİ Destekleri (KOSGEB Destekleri) 

KOSGEB tarafından sadece KOBİ ölçeğindeki firmalar için Ar-Ge, tasarım, yatırım, 

pazarlama vs. neredeyse akla gelebilecek pek çok alanda destek programları uygulamaktadır. 

Diğer taraftan KOSGEB destekleri içinde fuar katılımı, yurt dışı ofis mağaza açma gibi ileri 

düzey pazarlama destekleri bulunmamaktadır. Programlarda hibe ve geri ödemeli nakit 

destekler bir arada uygulanmaktadır. 

Destek programlarına ilişkin özet bilgi aşağıda yer almaktadır.  
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2.3.3.1. KOBİ Proje Destek Programı (KOBİ-GEL KOBİ Gelişim Destek Programı) 

KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, proje yapabilme kapasitesinin 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır. İşletmelere özgü sorunlar işletmeler tarafından 

projelendirilmekte ve projelendirilen maliyetler desteklenmektedir. İşletmelerin; üretim, 

yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi 

yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenmektedir.  

2016 yılında bu destek programı, ana esasları aynı kalmak süretiyle KOBİ-GEL KOBİ 

Gelişim Proje Destek Programı’na dönüştürülmüştür. Proje başvuruları artık KOSGEB 

tarafından açılan öncelikli çağrılara göre alınmaktadır. Program destek unsurları aşağıdaki 

tabloda özetlenmiştir. 

Tablo 8. KOBİ-GEL Destek Koşulları ve Miktarları 

KOBİ-GEL Desteği  Koşullar 

Proje Süresi En az 6 

En Fazla 36 Ay 

(+6) Ay 

Destek Üst Limiti Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL 

Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL 

Proje Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60 

3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde  en fazla %80 

Kaynak: KOSGEB İnternet Sitesi 

2.3.3.2. Tematik Proje Destek Programı 

Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik 

alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması amaçlanmaktadır. Çağrı Esaslı Tematik 

Program, KOSGEB tarafından belirlenen tematik alanlara uygun olarak hedef kitle, uygulama 

alanı, bütçe ve hedef bilgilerini içerecek şekilde hazırlanır ve İcra Komitesi’nce onaylanır, 

KOSGEB web sitesinde yayınlanır. Personel net ücretleri ve seyahat giderleri, yeni makine-

ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri, sarf malzemesi giderleri, hizmet 

alım giderleri, genel idari giderler desteklenebilmektedir.  

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı ile işletmelerin ve/veya girişimciliğin 

geliştirilmesi için hazırlanmış projeler desteklenmektedir.   

Bu program kapsamında öngörülen destekler de 2016 yılından itibaren KOBİ-GEL KOBİ 

Gelişim Destek Programı altına kaydırılmıştır. 
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2.3.3.3. İşbirliği Güçbirliği Destek Programı 

KOBİ’lerin “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretebilmesi, KOBİ’lerin tedarik, 

pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek 

başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması, KOBİ’lerin bir araya 

gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi, ölçek ekonomisinden 

yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması, KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır. KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek, 

ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak makine-teçhizat kullanımı 

ve benzeri konularda hazırlayacakları projeler desteklenmektedir.  

Ülkemizde firmalar arası ortak proje kültürünün yetersizliğinden dolayı az talep gören bir 

destek programıdır. Program destek esasları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 9. İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Destek Miktarları ve Limitleri 

İşbirliği-Güçbirliği 

Desteği 

Koşullar 

Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay) 

Destek Üst Limiti 1.000.000 TL  

300.000 TL (Geri Ödemesiz), 700.000 TL (Geri Ödemeli) 

 

Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik 

Projeler İçin: 

1.500.000 TL  

300.000 TL (Geri Ödemesiz), 1.200.000 TL (Geri Ödemeli) 

 

Proje Destek Oranı 1. Bölgede %50* 

2., 3. ve 4. Bölgelerde %60* 

5. ve 6. Bölgelerde %70* 

Kaynak: KOSGEB İnternet Sitesi 

2.3.3.4. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı  

KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması 

ve inovatif faaliyetlerin geliştirilmesi, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip 

KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin 

geliştirilmesi, Ar-Ge ve inovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel 

uygulamasının sağlanması amaçlanmaktadır. Ar-Ge ve inovasyon programı kapsamında Ar-Ge 

projeleri, endüstriyel uygulama programı kapsamında ortaya çıkan yeni bir ürün/hizmetin 

üretilmesi, kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni 

tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde 
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ticarileştirilmesi faaliyetleri desteklenmektedir. En çok rağbet gören KOSGEB destekleri 

arasındadır. 

İlgili destek programı ile ilgili olarak destek miktarları, oranları ve limitleri aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 

Tablo 10. Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek 

Miktarları, Oranları ve Limitleri 

Ar-Ge, İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Destek 

Programı 

Destek Üst 

Limiti (TL) 

Destek Oranı 

(%) 

Ar-Ge ve İnovasyon Programı     

İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz 

Kira Desteği 30.000 

(Teknopark içi) 

24.000 

(Teknopark 

Dışı) 

75 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet 

Alımı Giderleri Desteği 

150.000 75* 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet 

Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 

300.000 75* 

Personel Gideri Desteği 150.000 75 

Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100 

Proje 

Geliştirme Desteği 

Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75 

Eğitim Desteği 10.000 

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000 

Proje Tanıtım Desteği 5.000 

Yurtiçi - yurtdışı 

Kongre/Konferans/Fuar 

Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti 

Desteği 

15.000 

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000 

Endüstriyel Uygulama Programı 
  

Kira Desteği 18.000 75 

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve 

Tasarım Giderleri Desteği 

150.000 75* 

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve 

Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli) 

500.000 75* 

Personel Gideri Desteği 150.000 75 

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik 

edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir. 

Kaynak: KOSGEB İnternet Sitesi 
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2.3.3.4. Genel Destek Programı 

KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme 

geliştirme faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Destek kapsamında yurt içi fuar, yurt dışı iş gezisi, tanıtım, eşleştirme, bağımsız denetim, 

nitelikli eleman istihdamı, danışmanlık, eğitim, enerji verimliliği, tasarım, sınai mülkiyet 

hakları, belgelendirme, test, analiz ve kalibrasyon destekleri yer almaktadır. Destek kalemleri, 

üst limitleri ve teşvik bölgelerine göre destek oranları aşağıdaki tabloda ifade edilmiştir.  

Tablo 11. KOSGEB Genel Destek Programı Destek Kalemleri, Üst Limitleri ve Destek 

Oranları 

  Genel Destek Programı 

Destekleri 

Destek Üst Limiti 

(TL) 

Destek Oranı (%) 

1.Bölge 2., 3., 4. 

Bölgeler 

5. ve 6. 

Bölgeler 

1 Yurt İçi Fuar Desteği 45.000 % 50 % 60 % 70 

2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000* 

3 Tanıtım Desteği 25.000 

4 Eşleştirme Desteği 30.000 

5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000 

6 Danışmanlık Desteği 22.500 

7 Eğitim Desteği 20.000 

8 Enerji Verimliliği Desteği 75.000 

9 Tasarım Desteği 22.500 

10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000** 

11 Belgelendirme Desteği 30.000** 

12 Test, Analiz ve Kalibrasyon 

Desteği 

30.000 

13 Bağımsız Denetim Desteği 15.000 

14 Gönüllü Uzmanlık Desteği 15.000 

15 Lojistik Desteği 40.000 

(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB 

tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler 

dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir. 

(**) TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir. 

Kaynak: KOSGEB İnternet Sitesi 
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2.3.3.5. Girişimcilik Destek Programı 

Girişimciliğin yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması amaçlanmaktadır.  

Genel katılıma açık ve ücretsiz, uygulamalı girişimcilik eğitimi, eğitime veya programa 

katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler ile İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM)de 

yer alan işletmeler için ilk kurulum, işletme ve yatırım giderlerine yönelik yeni girişimci 

desteği, İŞGEM desteği, iş planı ödülünden oluşmaktadır.  

Tablo 12. Girişimcilik Destek Programı Destek Kalemleri, Üst Limitleri ve Destek 

Oranları 

Destek Unsuru   Üst Limiti 

(TL) 

Destek Oranı (%) 

(1.Ve 2. Bölge) 

Destek Oranı (%) 

(3., 4., 5. Ve 6. 

Bölge) 

İşletme Kuruluş 
Desteği 

Geri Ödemesiz 2.000 - 

Kuruluş Dönemi 

Makine, 

Teçhizat, Ofis 

Donanım ve 

Yazılım Desteği 

18.000 60 

Kadın Girişimci, Gazi, 

Birinci derecede şehit 

yakını veya Engelli 

Girişimciye  

%80 uygulanır. 

70 

Kadın Girişimci, 

Gazi, Birinci 

derecede şehit 

yakını veya 

Engelli 

Girişimciye  

%90 uygulanır. 

İşletme Giderleri 
Desteği 

30.000 

Geri Ödemesiz Destekler Toplamı 50.000 

Sabit Yatırım 
Desteği 

Geri Ödemeli 100.000 

Kaynak: KOSGEB İnternet Sitesi 

2.3.3.6. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı 

KOBİ’lerin halka açılarak finansman temin etmesini kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.  

Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde; piyasa 

danışmanı danışmanlık hizmet bedeli, bağımsız denetim hizmeti bedeli, Sermaye Piyasası 

Kurulu kurul kaydına alma ücreti, BIST Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti, 

Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı, aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu giderlerine 

destek verilmektedir.  

Program kapsamında sağlanan desteğin üst limiti 500.000 TL’dir. 
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Tablo 13. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Destek Miktarları, 

Oranları ve Üst Limitleri 

Destek Unsurları 
Destek Ödemesi 

Üst Limiti (TL) 
Oranı (%) 

Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) 100.000 75 

Bağımsız denetim hizmeti bedeli 80.000 75 

SPK kurul kaydına alma ücreti  

10.000 

 

100 
Hukukçu Raporu masrafı 

Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı 

Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 300.000 75 

Kaynak: KOSGEB İnternet Sitesi 

2.3.3.7. KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan 

yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası 

pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik 

ürün yatırımlarının desteklenmesidir. 

 İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli 

Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan; 

 KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya 

uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya 

çıkan, 

 Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka 

merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, 

 Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede 

sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, 

 Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya 

çıkan, 

 Patent belgesi ile koruma altına alınan, 

 Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan, 

 Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan, 

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile 

hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır. 
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Tablo 14. KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Destek Miktarları, Oranları 

ve Üst Limitleri 

Tekno-Yatırım 

Desteği 
Koşullar 

Destek Süresi Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay 

İşletme Giderleri Desteği süresi 1 yıldır 

Destek Üst Limiti (geri 

ödemeli ve/veya geri 
ödemesiz) 

5.000.000 TL 

Destek Oranları 

İşletme Ölçeği 

  

Destek Oranı 

(Geri Ödemesiz) 

Makine-Teçhizat ve Yazılım İçin 

Destek Oranları 

(Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli) 

Mikro İşletmeler 

  

%70 

Yüksek Teknoloji: +%5 

%100* 

*(Yerli malı belgesi kapsamında 

alınması durumunda geri ödemesiz 

destek oranına  %15 ilave edilir ve 

kalan destek oranı kadar geri ödemeli 

destek verilir.) 

Orta ve Küçük 

İşletmeler 

  

%60 

Yüksek Teknoloji: +%5 

Kaynak: KOSGEB İnternet Sitesi 

2.3.3.8. Stratejik Ürün Destek Programı 

Program kapsamında amaç; ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve 

millileştirilmesi, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması, KOBİ’lerin 

teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması, 

KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi, 

cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir. 
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Tablo 15. Stratejik Ürün Destek Programı Destek Miktarları, Oranları ve Üst Limitleri 

Stratejik Ürün 

Desteği 

Koşullar 

Destek Oranı  
(Geri Ödemesiz)  

Makine-Teçhizat İçin Destek Oranları 
(Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli) 

%70 %100* 

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek 

oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek 

verilir.) 

Destek Üst 
Limiti 

5.000.000 TL* 

Başkanlık; Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda 

belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda;  

bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve  özel hedef 

gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini 

artırabilir. 

Proje Süresi Proje süresi en çok 36 ay olup, Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir. 

Kaynak: KOSGEB İnternet Sitesi 

2.3.4. Ar-Ge Destekleri 

Riski ve dağılma etkisi yüksek olan araştırma ve geliştirme faaliyetleri kalıcı rekabet 

gücünün en temel kaynaklarındandır. Ar-Ge ülkemizde çeşitli kurumlar tarafından 

desteklenmektedir.  

2.3.4.1. TÜBİTAK-TEYDEB Destekleri (1501, 1505, 1507, 1511) 

Türkiye'de yerleşik şirketlerin Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek 

ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğini yükselterek yenilikçiliği ve rekabet gücünü 

artırmak amaçlanmaktadır. Özel sektör kuruluşlarımızın ürün/süreç geliştirme/iyileştirme 

amaçlı Ar-Ge projelerine, kendileri veya üniversite/kamu araştırma enstitülerine yaptırmaları 

halinde hibe destek sağlanmaktadır.  

TÜBİTAK’ın Ar-Ge destek programları Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Daire 

Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülmektedir. Kurulduğu 1995 yılından 31 Aralık 2016 

tarihine kadar TEYDEB’e 31460 proje başvurusu olmuş; ve bu projelerden 16603 adeti 

desteklenmiştir. Bu projelere toplamda 6 milyar TL destek sağlanırken, sanayi firmalarında 

yaklaşık 10,7 milyar TL’lik Ar-Ge hacmi oluşması sağlanmıştır. 

Desteklerin program bazında dağılımına bakıldığında ise, Hibe desteğin % 88’inin 1501, 

1507, 1509 ve 1511 no’lu programlarda yoğunlaştığı görülmektedir.  
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Şekil 9. TÜBİTAK Desteklerinin Programlara Göre Dağılımı 

 
Kaynak: TÜBİTAK TEYDEB İstatistikleri   

(http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/teydeb_istatistikler_2016_v2.pdf ) 

Hibe destek tutarlarının yıllara ve firma ölçeğine göre dağılımı ise, yıllara göre dalgalı bir 

seyir izlemektedir. Destek miktarı toplamının özellikle 2004 senesinden sonra sıçrama yaptığı 

söylenebilir. Dağıtılan hibe destek toplamında KOBİ’lerin Büyük Ölçekli Firmalardan daha 

fazla pay aldığı söylenebilir (Şekil 10).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/teydeb_istatistikler_2016_v2.pdf
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Şekil 10. TEYDEB Tarafından Dağıtılan Hibe Desteklerin Yıllara ve Firma Büyüklüğüne 

Göre Dağılımı  

Milyon TL, 2016 fiyatlarıyla 

 
Kaynak: TÜBİTAK TEYDEB İstatistikleri        

(http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/teydeb_istatistikler_2016_v2.pdf ) 

Son olarak, TEYDEB Hibe Desteklerinin sektörlere göre dağılımına bakıldığında, 

desteklerden en çok faydalanan firmaların % 27,6 oranında Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

firmaları oldukları görülmektedir. % 18,7 ile Otomotiv sektörü, % 14,2 ile Makine ve İmalat 

Teknolojileri ve % 12,6 ile Savunma sektörü firmaları bu sektörü takip etmektedir (Şekil 11). 

Şekil 11. TEYDEB Hibe Desteklerinin Sektörlere Göre Dağılımı  

 
Kaynak: TÜBİTAK TEYDEB İstatistikleri        

(http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/teydeb_istatistikler_2016_v2.pdf ) 

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/teydeb_istatistikler_2016_v2.pdf
http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/teydeb_istatistikler_2016_v2.pdf
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2.3.4.2. Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında Yer Alan Destekler 

Vergisel desteklerle Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkabilecek kazancın artırılması, 

riskin azaltılması sağlanarak özel sektör Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması amaçlanmaktadır.  

İşletme bünyesinde gerçekleştirilen ve münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına 

yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ü, beyanname ile bildirilen kurum 

kazancından indirilebilmektedir.  

Münhasıran bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar 

Kurumlar Vergisinden muaftır. 

Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım 

faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patent veya faydalı model belgesine sahip buluşların; 

 Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,  

 Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,  

 Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde elde edilen kazançların,  

 Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin 

satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen 

kısmının, % 50’si, her bir mükellef için buluşun devir veya satış hâlindeki değerinin 

%50’sine kadar, kurumlar ve gelir vergisinden müstesnadır. Kiralama, devir veya satış 

KDV’den de müstesnadır.  

2.3.4.3. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Destekleri 

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliğini 

sağlayarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya 

kavuşturulması amaçlanmaktadır.  

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin TGB’lerdeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden 

elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. 

TGB’lerde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 

31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.  

Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden 

hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı karşılanmaktadır.  
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Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya 

kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, sadece bu bölgelerde ürettikleri ve sistem 

yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol 

uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV’den müstesnadır.  

2.3.4.4. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 

Kapsamında Yer Alan Destekler 

Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir 

yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik 

yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, üretim 

maliyetlerinin düşürülmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, rekabet öncesi işbirliklerinin 

geliştirilmesi, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge'ye 

ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması, 

Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılması amaçlanmaktadır.  

 Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı indirim konusu yapılabilmektedir.  

 Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin 

doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden 

müstesnadır.  

 Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri 

üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı karşılanmaktadır.  

 Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi 

alınmamaktadır.  

2.4. Onuncu Kalkınma Planı Döneminin Değerlendirilmesi 

Onuncu Kalkınma Planı dönemi, dünyada ve Türkiye’de büyük ve hızlı dönüşümlerin 

yaşandığı bir dönem olmuştur. Küresel çapta yaşanan 2008 ekonomik krizinden sonra 

ekonomik durgunluk bir süre daha devam etmiş fakat 2012 yılından sonra dünyadaki önemli 

Merkez Bankalarının uyguladığı parasal genişleme politikaları ile küresel ekonomi 

durağanlıktan kurtulmuş ve yükselişe geçmiştir. Küresel rekabet, teknoloji ve ihracat ülkelerin 

refahı için dönemin en çok konuşulan konuları olmuştur. 2013-2018 yılları arasına denk gelen 

Onuncu Kalkınma Planı dönemi bahsedilen bu makro ekonomik koşullar altında 

sürdürülmüştür. 
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Türkiye’de Onuncu Kalkınma Planı döneminde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Politik 

olarak sıkıntılı bir dönem yaşanmasına rağmen, Türkiye büyümesine devam etmiş; 2016 yılı 

sonu ve 2017 yılı boyunca ise büyümesini hızlandırmıştır. 2017 yılında Türkiye yüzde 7’yi 

geçen hızlı bir büyüme performansı sergilemiştir. Özellikle 3. çeyrek büyüme performansı % 

10 seviyelerine çıkmıştır. Plan döneminde en önemli olumsuz gelişme ise; Türkiye’nin ihracat 

performansının 150 milyar dolar civarında seyretmesi ve 2013 yılından önce her sene yaşanan 

ihracat büyümesinin durağanlaşmasıdır. 

Olumlu büyüme performansına rağmen; Türkiye ekonomisinin yapısal problemleri olan 

cari açık ve ara mal ithalatına bağımlılık bu dönemde de devam etmiştir. Bu duruma karşı alınan 

ekonomik önlemler ve uygulanan teşvikler yeterli ve öngörülen sonuçları vermemiştir. 

Türkiye’de geliştirilen ekonomik politikalarda halen cari açık ve ihracat için ithalata bağımlılık 

tartışılan ve önlem üretilmeye çalışılan bir politika alanı olarak devam etmektedir. 

Ar-Ge ve inovasyon konusunda ise, 2000’li yılların ilk 10 senesinde öngörülen 

farkındalık büyük ölçüde yaratılmıştır. 2013-2018 plan döneminde ise, sanayi ve hizmetler 

sektörü genelinde Ar-Ge ve inovasyona olan ihtiyaç kabul edilmiş; makro ölçekte firmalar daha 

yenilikçi olmaya çalışmışlardır. Özellikle, TÜBİTAK tarafından uygulanan destekler gitgide 

yaygınlaşmıştır. Üniversitelerin temel araştırma ve uygulamalı araştırmaya harcadıkları çaba 

çoğalmıştır. Dönem sonucunda Türkiye’de ilk defa GSYH içinde Ar-Ge’ye ayrılan pay % 1 

seviyesinin üzerine çıkmıştır. Bu oran hedeflenenden çok daha düşük olsa da, önemli bir 

psikolojik eşiğin aşılması bakımından önemlidir. Ayrıca, özel sektörün bu harcama içindeki 

payı üniversiteleri ve kamuyu geçmiştir. Geliştirilen Milli Gemi, Milli Rüzgar Santrali vb. 

projeler ve Savunma Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar Ar-Ge alanındaki 

kabiliyetleri geliştirmiştir. Toplam araştırmacı sayısı, Ar-Ge Merkezi sayısı gibi göstergelerde 

önemli sıçramalar yaşanmıştır. Bunlar olumlu birer gelişme olarak kabul edilmelidir. 

Ar-Ge ve inovasyonda bütün bu önemli gelişmelere rağmen olumsuz hususlar da devam 

etmektedir. Üniversite-sanayi işbirliği çok üzerine düşülen bir konu olsa da, henüz bu konuda 

istenilen çözüm modeli ortaya konamamıştır. TÜBİTAK’ın Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) 

destekleri üniversiteleri bu alanda kendilerini geliştirmeye yöneltse de henüz istenilen çıktılara 

ulaşılamamıştır. Alınan patentlerde ya da yapılan lisanslamalarda halen istenilen kritik kütleye 

yaklaşılamamıştır. Teknoloji tabanlı girişimcilik faaliyetleri konusunda önemli bir farkındalık 
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yaratılsa da, henüz öğrenci ve akademisyenlerin kurduğu firmaların birkaç başarılı örnek 

dışında ekonomiye etki edecek düzeyde olduğu söylenemez.  

Yukarıda özetlenen makro küresel ve ulusal koşullar altında, Türkiye’de özellikle 

ihracata, Ar-Ge ve inovasyona odaklanmış bir teşvik sisteminin mevcudiyetinden söz edilebilir. 

Türkiye’de Mevcut Durum başlığı altında teşvik programları özetlenmiştir. Çalışma Grubu 

toplantıları sonucunda mevcut sistem ile ilgili olarak bazı ortak kanılara varılmıştır. 

Teşvik Sistemi ile ilgili olarak yapılan yorumlar ve getirilen öneriler genel olarak bir 

memnuniyet belirtse de; özellikle sistemin etkinliğinin artırılması için daha önemli bir yol kat 

edilmesini gerektirmektedir. Program tasarımlarının bazılarının faydası ve kullanılma 

yaygınlığı düşüktür. Uygulanan teşvik programlarının etkisinin değerlendirilmesi konusunda 

yeteri kadar çalışma yapılmadığı ve bu çalışmalarının liberal ekonomilerin gereksinim duyduğu 

gibi şeffaf bir şekilde kamuoyuna yansıtılmadığı tespit edilmiştir. Teşvik programlarının farklı 

Bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından uygulanması hem takibini zorlaştırmakta, hem de 

program yönetiminde koordinasyon problemlerini ortaya çıkarmaktadır. Mevzuatta süregelen 

değişiklikler yatırımcının önünü görememesine yol açmakta ve yatırımları yavaşlatmaktadır. 

Teşvik sisteminin karmaşıklığı ve bürokrasinin fazlalığı ise, yararlanıcıların gerektiği gibi etkin 

bir şekilde teşviklerden faydalanamamasını beraberinde getirmektedir. Sanayicinin ve ilgili 

diğer tarafların teşvik sisteminden faydalanmasını sağlayacak devlet kurumları ve özel 

danışmanlık şirketleri yetersiz kalmaktadır. Bu ve benzeri olumsuzluklara rağmen, devletin son 

dönemde teşvikler konusunda yaptığı çalışmaların Türkiye’yi bu alanda dünyanın sayılı bonkör 

ülkeleri arasına soktuğu da not edilmelidir. Bu bakımdan Çalışma Grubu katılımcıları 

tarafından ortak bir memnuniyet ifade edilmiştir.  

2.5. Hedeflere Ulaşılmasının Önündeki Başlıca Sorunlar 

Mevcut Teşvik Sisteminde bulunan sorunlar Onbirinci Kalkınma Planı Hazırlık 

Çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Çalışma Grubu toplantılarında ayrıntılı olarak 

tartışılmıştır. Bu çalışmalarda elde edilen bilgilere göre, uygulamada karşılaşılan sorunlar 

aşağıdaki başlıklar altında ifade edilmiştir. 
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2.5.1. Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar 

Türkiye’de teşvik sistemine yeni programlar eklendikçe sistem gitgide karmaşıklaşmış, 

teşvik programları, Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK vb. 

gibi uzmanlıklarına göre farklı kamu kurumları tarafından uygulanır hale gelmiş ve 

faydalanıcılar için sistemin yararlanılabilirliği kompleks bir hal almıştır. Teşvik 

programlarından bazıları ise mükerrer bir hale gelmiştir. Çalışma Grubu katılımcıları özellikle 

sistemin bu karmaşıklığının teşviklerin etkinliğini düşürdüğünü düşünmektedir. Ayrıca, 

mevzuatın sürekli değişmesinin yatırımcıların ilgisini düşürdüğü savlanmaktadır. Mevzuatla 

ilgili olarak stabil (sürekli değişmeyen), yoruma açık olmayan, açık ve net bir mevzuatın 

oluşturulması istenmektedir. Hazine Müsteşarlığı katılımcıları özellikle 6015 sayılı kanun ile 

birlikte mevzuatla ilgili yaşanan sorunların çözüleceğini ifade etmiştir. 

2.5.2. Kurumsal Yapılanmadan Kaynaklanan Sorunlar 

Kavramsal çerçeve kısmında da ifade edildiği gibi gerek kalkınma çalışmalarında gerekse 

teknolojik gelişmede ülke bazında kurumsal yapılanmanın sağlanması ve ulusal inovasyon 

sisteminin temel taşlarının işler hale gelmesi önemli bir husustur. Türkiye’de özellikle kurumsal 

yapılanmadan kaynaklı yaşanan problemler bazen sistemi tıkayabilmektedir. 

Teşvik Sisteminde katılımcıların özellikle vurguladıkları husus, sistemde yer alan kamu 

kurumları arasında yaşanan eşgüdüm (koordinasyon) eksikliğidir. Bir teşviğin birden fazla 

kamu kurumu tarafından farklı kıstaslara bağlı olarak uygulanması kafa karışıklıkları 

yaratmaktadır. Ayrıca, kamu kurumlarının örgütlenmesi esnasında ortaya çıkan sorunlar da 

teşvik programlarının uygulanmasını sekteye uğratabilmektedir.  

Kurumsal yapılarla ilgili olarak en önemli sorunlardan biri ise, teşvik programı 

uygulayıcısı kamu kuruluşlarının tasarladıkları teşvik programlarını bir etki analizi çalışması 

tabi tutmaması; tabi tutsa dahi bunu liberal ekonomilerin gerektirdiği şekilde kamusal 

paydaşları ile şeffaf bir şekilde paylaşmamasıdır.  

2.5.3. İnsan Kaynaklarından Kaynaklanan Sorunlar 

Günümüzdeki küresel eğilimlere paralel olarak, bilgi temelli ekonomilerin en önemli 

gücü yetkin insan kaynağından kaynaklanmaktadır. Teşvik Sisteminin uygulanması esnasında 

ise, insan kaynakları konusunda yaşanan bazı eksiklikler Çalışma Grubu katılımcıları tarafından 

dile getirilmiştir. Buna göre; özellikle Yatırım Destek Ofislerinin insan kaynaklarının 



46 
 

güçlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ufuk 2020 konusunda da yine firmaları desteklerle 

buluşturacak nitelikteki insan gücüne ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Katılımcılar tarafından 

dile getirilen bir diğer sorun ise, teşvik programlarını uygulayan Ekonomi Bakanlığı, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB gibi kamu kurumlarının mevcut insan 

kaynağının iş yükleridir. Burada bürokratların yaşamakta olduğu yoğunluk sistemin yavaş 

işlemesine yol açmaktadır. 

2.5.4. Altyapıdan Kaynaklanan Sorunlar 

Çalışma Grubu katılımcıları, teşvik programlarının tasarımında özellikle arz-talep ve 

faydalanıcı ihtiyaçlarının gözetilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Bu bağlamda bakıldığında 

ise, Türkiye’de teşvik programları ve daha genelinde teşvik sistemi tasarlanırken veri eksikliği 

söz konusudur. Türkiye’de faydalanılan, geçerli bir sanayi envanterinin bulunmaması önemli 

bir altyapı problemi olarak ön plana çıkmıştır. Teşvik programları için bütünleşik bir bilgi 

yönetim sistemine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. 

Altyapı eksikliği kaynaklı olarak yaşanan sorunlardan biri ise, ülkemizin ihracat 

kapasitesinin artırılması için önemli bir bileşen olan lojistik problemidir. Katılımcılar lojistik 

merkez kurulumlarının teşvik edilerek sorunun üstesinden gelinmesi gerektiğini ifade 

etmişlerdir.  

2.5.5. Diğer Sorunlar 

Katılımcılar, Teşvik Sistemi ile ilgili olarak uygulamada yaşanan diğer bazı önemli 

sorunlara işaret etmişlerdir. Yukarıda gruplanamayan bu sorunlar, bu kısımda ifade edilecektir.  

Öncelikle, katılımcılar uygulanan bölgesel teşviklerin ülkemiz içinde bölgeler arası 

gelişmişlik farkının azaltılmasında yeterince rol oynayamadığını ve esas amacını yerine 

getiremediğini vurgulamaktadır. Bölgesel teşviklerin yeniden kurgulanması önerilmektedir.  

Katılımcılar arasında tarım, ilaç vb. gibi stratejik sektörlerin yeterince teşvik edilemediği 

görüşü hakimdir. Örneğin, tarım sektöründe büyük ölçekli yatırımlar yatırımla orantılandığında 

çok az teşvik edilebilmektedir. Sektörel özelliklere göre geliştirilecek teşvik programları 

sorunların daha etkin giderilmesine aracılık edebilir. 

Mevcut teşvik sistemi için vurgulanan en önemli sorunlardan birisi teşviklerin 2. el 

makine ithalatına izin vermemesidir. Bu konuda, TMMOB gibi ilgili ve tarafsız bir kuruluşun 

denetçiliğinde 2. el makinelerin teşvik kapsamına alınmasının ithalatı ve cari açığı düşüreceği 
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öngörülmektedir. Ayrıca, makine ve teçhizat yatırımlarında uygulanacak tam KDV muafiyeti 

yine beklentiler arasındadır.  

Son dönemde yapıları hızla artan Ar-Ge Merkezlerinde ve Teknoloji Transfer Ofislerinde 

özellikle nicelikten çok niteliğin öne çıkması Çalışma Grubu katılımcılarının ortak görüşüdür. 

Teşvik programları sonucunda yoğun bir şekilde desteklenen Ar-Ge yatırımlarının halen 

istenilen düzeyde çıktı vermediği düşünülmektedir.  
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3. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ 

11. Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları kapsamında T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından 

organize edilen “Teşvik Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması Çalışma Grubu” toplantıları 

28 Aralık 2017 ve 19 Ocak 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar, her 

biri kendi alanında uzman katılımcıların iştiraki ile ve katılımcı planlama ilkeleri çerçevesinde 

yürütülmüştür. Grubun çalışmaları sonucunda aşağıda belirtilen uzun vadeli hedefler, On 

Birinci Kalkınma Planı hedefleri ve politika önerileri geliştirilmiştir. Öneriler geliştirilirken 

özellikle sistemdeki mevcut tıkanıklıkların aşılması ve getirilecek yeni yaklaşımlarla teşvik 

sisteminin etkinliğinin artırılması amaçları benimsenmiştir.  

3.1. Uzun Vadeli Hedefler 

Katılımcılar, yapılan çalışmalar sonucunda teşvik sistemindeki tıkanıklıkları tespit etmiş; 

ve ideal bir teşvik sistemine ulaşılması için gerekli uzun vadeli hedefleri belirlemiştir. Buna 

göre; Türkiye’nin 15 yıllık uzun vadede 2033 yılında sahip olması gereken etkin teşvik 

sisteminin özellikleri aşağıda sıralanmıştır: 

 Politika tasarım süreçleri zengin veri tabanına, istatistiki bilgiye ve bilgi yönetim 

sistemine dayanan rasyonel süreçlerden oluşan, 

 Kurumsal altyapısı yeterli ve insan kaynağı yetkin bir şekilde oluşturulmuş, yönetsel 

süreçleri etkin, 

 Uygulanan her teşvik programının etki analizinin gerçekleştirildiği ve bu analizin 

sonuçlarının kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşıldığı, 

 Teşvik mevzuatının sadeleştirilip, açık ve net hale getirildiği; böylece yatırımcı 

güveninin ve sürdürülebilirliğin oluşturulduğu, 

 Hızla değişen küresel eğilimlere paralel olarak tematik alanların ve önceliklerin 

belirlendiği, 

bir teşvik sistemi hedeflenmektedir.  

3.2. Plan Dönemi Hedefleri 

Plan döneminde, bir önceki bölümde özetlenen uzun vadeli vizyona uygun olarak 

çalışmalar yapılması Çalışma Grubu katılımcılarının ortak görüşüdür. Mevcut sistemdeki 

tıkanıklıkların On Birinci Kalkınma Planı döneminde aşılması uzun vadeli hedeflere ulaşmak 

adına önemli bir başlangıç noktasını teşkil edecektir. Ayrıca, yine uzun vadeli hedeflere 
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ulaşmak için önümüzdeki plan döneminde uygulanması gereken hedefler ve politikalar 

belirlenmiştir. Buna göre plan döneminde aşağıda ifade edilen hedefler için çalışmalar 

yürütülmelidir: 

 Uygulamada yaşanan yaygın problemlerin çözüme kavuşturulması, 

 Politika tasarımlarının daha rasyonel yapılmasına sağlamak üzere gerekli istatistiki 

verileri temin etmek için bir bilgi yönetim sistemi ve sanayi envanteri fizibilitesinin 

yapılması ve bunların kurulum çalışmasına başlanması, 

 Teşvik sisteminde kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilerek, gerekli görev 

paylaşımlarının yapılması; buna göre gerekli kurumsal yetkinliklerin ve insan 

kaynağının hazırlanması, 

 Teşvik programlarının etkinliğinin ölçülmesi için Etki Analizi modellemesinin 

geliştirilmesi; görev alabilecek arayüz kuruluşlarının belirlenmesi ve pilot 

uygulamaların yapılması, 

 Teşvik mevzuatının sadeleştirilmesi; daha açık ve net hale gelmesi için gerekli 

mevzuat tasarımlarının ve yasama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 

 Teşvik yaklaşımında önceliklendirilecek temaların belirlenmesi ve bu temalara uygun 

program tasarımlarının yapılması, 

On Birinci Kalkınma Planı döneminde hedeflenmektedir. Bu hedeflere uygun gerçekleştirilen 

politika önerileri bir sonraki kısımda anlatılmıştır. 

3.3. Hedeflere Dönük Temel Politika Önerileri  

Çalışma Grubu toplantıları sonucunda belirlenen uzun vadeli hedefler, On Birinci 

Kalkınma Planı dönemi hedefleri ve getirilen diğer öneriler sonucunda oluşturulan politika 

önerileri aşağıda yer almaktadır. Uygulanması önerilen bu politikalarda kamusal fayda, 

yatırımcının sisteme güveninin artırılması ve toplumun tüm kesimlerinin hızlı ekonomik 

gelişiminin sağlanması gözetilmelidir. Buna göre politika önerileri şu şekildedir: 

Politika Önerisi-1: Teşvik Programlarının tasarım süreçleri geliştirilmelidir. 

 Program tasarımlarının daha rasyonel olması için mutlaka bir bilgi yönetim sistemi 

altyapısı geliştirilmelidir. 

 Program tasarımlarında mutlaka ön fizibilite çalışmaları yapılmalı ve olası 

yararlanıcıların ihtiyaçlarına göre program tasarımı gerçekleştirilmelidir. 
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 Politika ve program tasarımı öncesinde Düzenleyici Etki Analizi çalışmaları 

gerçekleştirilmelidir. 

 Sanayi envanteri, sektörel haritalama çalışmaları yapılarak olası faydalanıcılar ile 

program tasarımı arasında arz-talep dengesinin sağlanmasına dikkat edilmelidir. 

 Program tasarımlarının yükselen küresel eğilimlere (Örneğin; Endüstri 4.0) uygun 

olarak ve ülkemizde yer alan firmaların ve sektörlerin değer zincirinin bir üst kısmında 

yer almasını sağlayacak programları bütüncül ve birbirini tamamlayıcı bir şekilde 

tasarlanmalıdır. 

Politika Önerisi-2: Teşvik programlarının yönetsel süreçlerinin etkinliği geliştirilmelidir. 

 Teşvik programlarında sorumlu Bakanlıklar ve devlet kurumlarının arasındaki 

koordinasyonun artırılması (Alternatif-1)  

veya 

 Teşvik programlarının ve desteklerin tek bir kamu kurumu altında toplanması 

(Alternatif-2) önerilmektedir.  

 Teşvik programlarını uygulayıcı kuruluşların insan kaynakları ve kurumsal 

yetkinlikleri geliştirilmelidir. 

 Başvuru için gereken bürokratik süreçler azaltılmalıdır. 

 Teşviklerden faydalanan kurum ya da firmaların sayısının artırılması amacıyla gerek 

devlet birimlerinin gerekse özel danışmanlık şirketlerinin – gerekirse ayrı bir teşvik 

programıyla desteklenerek – sayısının ve hizmet kalitesinin artırılması önerilmektedir. 

Politika Önerisi-3: Teşvik programlarının etkinliğinin analiz edilmesi amacıyla 

Değerlendirme ve Etki Analizi çalışmalarının gerçekleştirilmelidir. 

 Teşvik programlarının analiz edilmesi için uygun Etki Analizi ve değerlendirme 

yöntemleri geliştirilmelidir. 

 Etki Analizi çalışmaları oluşturulacak bağımsız değerlendirici arayüz kuruluşlar 

tarafından gerçekleştirilmelidir. 

 Etki Analizi çalışmalarının sonuçları kamuoyu ile şeffaflıkla paylaşılmalıdır. 

Politika Önerisi-4: Teşvik Mevzuatının stabil hale getirilerek yatırımcı için gerekli güven 

ortamı sağlanmalıdır. 
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 Mevzuat konusunda kamu kurumları arasında gerçekleştirilecek çalıştaylarla belli bir 

uzlaşı sağlanmalı ve yorum farklılıklarının önüne geçilmelidir. 

 Uzlaşılan mevzuatın esaslarının değişmeyeceğine dair devlet tarafından gerekli 

güvence yatırımcıya verilmelidir. 

 Uygulama farklılıkları en aza indirgenerek faydalanıcıların teşviklerden etkin bir 

şekilde faydalanması sağlanmalıdır. 

Politika Önerisi-5: Mevcut teşvik sistemi basitleştirilmelidir.  

 Teşvik programlarından işlevini yeterince yerine getirmeyenler yenilenmelidir. 

 Teşvik ve destek programları arasındaki duplikasyonlar kaldırılmalıdır. 

 Aynı amacı taşıyan bazı programlar ve uygulamalar tek bir şemsiye program altına 

toplanmalıdır. (Örneğin; Turquality programının ihracat için bir şemsiye program 

olması gibi). 

Politika Önerisi-6: Teşvik sisteminde öncelik verilecek temalar belirlenmelidir. 

 Küresel eğilimlere uygun olarak teşvik sisteminde öncelik verilecek temalar geniş 

katılımlı çalıştaylar ve bilgi temelli saha ve analiz çalışmalarıyla kararlaştırılmalıdır. 

 Türkiye’nin önceliklerine uygun olarak stratejik sektörlerde yerlileşme, sanayi üretimi 

Ar-Ge ve inovasyon temaları altında yer alan faydalanıcılara pozitif ayrımcılık 

sağlanmalıdır. 

3.4. Plan Hedeflerini Gerçekleştirmek İçin Yapılması Önerilen Araştırmalar 

Önceki kısımlarda belirtilen uzun vadeli hedefler, plan dönemi hedefleri ve politika 

önerileri sonucunda bazı araştırma alanları ön plana çıkmaktadır. Bu alanlar aşağıda ifade 

edilmiştir: 

 Teşvik programı tasarımlarının daha etkin gerçekleştirilmesi için daha nitelikli saha 

araştırmaları ve yöntemler gerekmektedir. Ayrıca, program tasarımında kullanılacak 

verilerin tedarik edilmesi için gerekli olan teşvik bilgi yönetim sistemi ve sanayi 

envanteri çalışmalarının modellemesi yapılmalıdır. 

 Teşvik sisteminde yer alan kuruluşların altyapılarının, insan kaynaklarının, 

organizasyonel yapılarının ve yönetsel süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla kurumsal 

yönetim alanında araştırmalar yapılmalıdır. 
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 Etki Analizi çalışmalarının kamudaki teşvik programlarının nasıl analiz edeceği 

hususunda gerekli süreç modellenmelidir. 

 Mevzuatın basitleştirilmesine yönelik olarak gerekli hukuksal araştırmalar 

yapılmalıdır. 

 Teşviklerde kullanılacak öncelikli tematik alanların hangi yöntemle belirleneceği 

hususunda araştırma yapılması gerekmektedir.  

Yukarıda belirtilen araştırmaların plan dönemi hedeflerine ulaşmak için bir başlangıç 

noktası olması gerektiği düşünülmektedir.  
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4. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

On Birinci Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları geniş katılımla kalkınma politikalarının 

farklı alanlarında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, çalışmalarını yüksek katılımla sürdüren 

“Teşvik Uygulamalarında Etkinlik” Çalışma Grubu bir önceki bölümde ifade edilen uzun vadeli 

hedefleri, plan dönemi hedeflerini geliştirmiş ve politika önerileri getirmiştir. Bu öneriler 

dünyadaki yükselen eğilimler ve Türkiye’deki mevcut durum gözetilerek politika önerilerine 

dönüştürülmüştür. Rapor kapsamında yapılan öneriler, Çalışma Grubu toplantılarına katılımcı 

planlama anlayışı çerçevesinde davet edilmiş ve katılım sağlamış uzmanların öne çıkan 

görüşlerini yansıtmaktadır. Mevzu bahis uzmanlar, teşvik sisteminde edindikleri tecrübelerin 

sonucunda bu önerileri getirmişlerdir. Bu bağlamda, yapılan önerilerin daha ziyade uygulama 

odaklı olması normal karşılanabilir. 11. Kalkınma Planı çalışmaları hazırlıklarının daha sonraki 

safhalarında bu öneriler politika yapıcıların kamusal ve toplumsal fayda süzgecinden geçerek 

değerlendirilecektir. O nedenle, raporun ülkemizdeki Teşvik Sisteminin etkinliğinin 

artırılmasına yönelik olarak uygulamadaki tıkanıklıkları aşmaya yönelik bir içerik sağladığı 

söylenebilir. Etkinliğin artırılması çalışmaları sırasında kamusal yararın ve ülkeye en fazla 

faydanın sağlanmasının gözetilmesi ise, politika yapıcılara bırakılmıştır. 
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EK  

ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARINDA BELİRTİLEN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

 Hizmet sektöründeki gerçekleştirilecek ihracat teşvik sistemine eklenmelidir.  

 Özellikle, sağlık sektörü ve ilaç sanayi gibi stratejik önemi yüksek sanayi ve 

sektörlerde yerlileşme teşvik edilmelidir.  

 Kayıt dışı ekonominin önlenmesi için gerekli tedbirler alınarak haksız rekabetin önüne 

geçilmelidir. Teşvik sistemi dâhilinde sunulacak desteklerde kayıt dışı firmalara dikkat 

edilmeli; kayıt dışı çalışan firmaların kayıt altına alınması teşvik edilmelidir.  

 Teşvik sistemi, Endüstri 4.0 kapsamında sanayinin genelinde yaşanması beklenen 

teknolojik dönüşüme uygun ve bu dönüşümü teşvik edici şekilde kurgulanmalıdır. 

Destekler Endüstri 4.0 uygulamaları aracılığıyla yüksek katma değerli ihracat 

kapasitesini artırmaya yönelik olarak kurgulanmalıdır. 

 Uygulanan her teşvik programı için her bir uygulayıcı kuruluş tarafından (mümkünse, 

bağımsız ve bu alanda uzman kuruluşlara) etki değerlendirmesi yapılmalıdır. Böylece, 

tasarlanan programların ne kadar etkin ve teşvik edici olduğu saptanmalıdır. Yeterince 

etkin olduğu düşünülmeyen programlar ya revize edilmelidir ya da sistemden 

kaldırılmalıdır.  

 2. el makinelerin (tekstil, makine sektörü vb.) teşvik kapsamına alınması ülkemize 

gereksiz yere makine ithalatını engelleyerek döviz kaybını önleyecektir. Bu konuda 

yapılacak düzenlemeler mevcut teşvik sistemine eklenmelidir. 2. el makineler 

TMMOB vb. gibi kurumların onayından geçirilerek teşvik edilmelidir. 

 Mevcut durumda teşviklere ulaşmak zor gözükmektedir. Sistem gitgide 

karmaşıklaşmıştır. Bu durum, potansiyel yararlanıcı firmaları ilgili teşvik 

programlarında yeterince yararlanamamasını da beraberinde getirmektedir. Teşviklere 

kolay ulaşım sağlayacak mekanizmalar ve arayüzler geliştirilmeli; mümkün olduğunca 

teşvik sistemi basitleştirilmelidir.  

 Teşvik Mevzuatı yoruma açıktır. Bu durum zaman zaman yararlanıcı firmaların 

aleyhine işlemektedir. Teşvik Mevzuatının olabildiğince netleştirilmesi ve yoruma tabi 

olmayacak şekilde düzenlenmesi önerilmektedir.  

 Özellikle tekstil gibi emek-yoğun sektörlerde Bölgesel Teşvik Sisteminin etkinliğinin 

artırılması ve daha az gelişmiş bölgelere yatırımın gidebilmesi için teşvikten 
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yararlanacak firmaya tazminat ve taşınma desteği gibi ilave desteklerin verilmesi 

önerilmektedir. 

 Bölgeler arası gelişmişlik seviyesinin azaltılabilmesi için Bölgesel Teşvik Sisteminin 

makro seviyede güçlendirilmesi gereklidir. 

 Mükerrer destek programları belirlenmeli ve bu destekler tek bir çatı altında 

toplanmalıdır. Desteklerin tamamının tek bir kamu kurumu altında toplanması da 

teşvik sistemini basitleştirmesi açısından tercih edilebilecek bir öneri olarak öne 

çıkmaktadır. 

 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nden alınarak 

ilgili kıstaslara göre tahsis edilen IPA desteklerinin etkinliği yeni destek 

mekanizmaları tasarlanarak artırılmalıdır.  

 Risk sermayesi fonları riskin önemli bir kısmı devlet tarafından üstlenilerek teşvik 

edilmelidir. Böylece, risk sermayesi yatırımlarının tüm teşvik sisteminde çok daha 

fazla yer alması sağlanmalıdır. 

 Yatırım Destek Ofislerinde (YDO) çalışan uzmanların yetkinlikleri geliştirilmeli ve bu 

ofisler tüm destekler hakkında hizmet verebilecek düzeye eriştirilmelidir. YDO’larda 

“tek durak ofis (one-stop shop)” yaklaşımı geliştirilmelidir. Böylece, yatırımcıların 

daha çok ülkeye ve bölgeye çekilmesi sağlanabilir. 

 Teşvik programları yararlanıcıların ihtiyacına göre tasarlanmalıdır. Bu amaçla, 

bölgesel veya ulusal bazda ihtiyaç analizi çalışmaları gerçekleştirilmeli ve aynen ürün 

geliştirme süreçlerinde olduğu gibi faydalanıcı odaklı olarak politika ve program 

tasarımı yapılmalıdır. 

 Destekler, vergi öncesi raporlamayı teşvik edecek şekilde tasarlanmalıdır. Faaliyetten 

elde edilen kar esas alınmalıdır.  

 Teşvik Sisteminde kurumlar arası koordinasyon geliştirilmelidir. Kurumlar arası 

koordinasyonda yaşanan sıkıntılar mevcut sistemin etkinliğini sınırlandırmaktadır.  

 Yatırımı teşvik edebilmek için bazı destekler yatırıma başlamadan önce tahsis 

edilebilir. Örneğin; uygun, öncelikli ve stratejik Ar-Ge alanlarında yapılacak 

yatırımlar önceden desteklenerek daha cazip hale getirilebilir.  

 Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri program tasarımı işlememektedir. Programın revize 

edilmesi önerilmektedir.  
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 Stratejik Yatırım Teşvikleri Programından yararlanma sayısı 30’u geçmemiştir. 

Program tasarımının yeniden yapılması önerilmektedir.  

 Süper Teşvik uygulamaya girdiğinden bu yana sadece bir kez kullanılmıştır.6 Program 

tasarımı hakkında yeniden düşünülmesi önerilmektedir. Devlet, Süper Teşvik 

uygulamalarında daha yönlendirici ve yol gösterici olmalıdır. 

 Teşviklerde “yatırım dönemi” ve “işletme dönemi” ayrımının kaldırılması 

önerilmektedir. Bu sayede destek sisteminde bütünlük sağlanacağı öngörülmektedir. 

 Türkiye Sanayi Envanteri çıkarılmalı ve yatırımcıların arz-talep dengesi hakkında 

daha çok bilgi sahibi olması sağlanmalıdır. 

 Türkiye’de teknolojik gelişmenin sağlanması için Serbest Bölge Teşviklerinin Türkiye 

için gerçekleştirilecek orta ve yüksek teknolojili yatırımlara da tanınması 

önerilmektedir. (Serbest Bölge Teşviklerinin Avrupa Birliği’ne girince sonlanacağı 

dikkate alınarak) 

 Tarım, ilaç vb. gibi stratejik sektörlere ölçeğe göre teşvik sağlanmalıdır. Örneğin, 

tarımda büyük ölçekli yatırımlara uygulanan tarımsal teşvikler oldukça yetersiz 

kalmaktadır. Bu durum, ülkemizin stratejik alanlarda kendi kendine yetebilirliğini 

destekleyebilmek adına değiştirilmelidir. 

 Şirketlerin halka açılmasını teşvik edici yeni programlar geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

 Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek inşaat ve bina yatırımlarında KDV 

istisnalarının uygulanması bu bölgelerin doluluk oranını artırabilecektir.  

 Lojistik sektörünün ülkemiz için stratejik önemi göz önüne alındığında Lojistik 

Merkez kurulumu kapsamında önemli bir gider kalemi olan tır alımlarının teşvik 

edilmesi sektöre ivme kazandırabilir.  

 İhracat yapan firmaların özellikle lojistik maliyetlerini azaltarak rekabetçiliklerini 

artırmaya yönelik yeni program tasarımlarına ihtiyaç bulunmaktadır.  

 Yatırım mallarına KDV muafiyeti sağlanması önerilmektedir. 

 Sosyal Güvenlik Mevzuatı’ndan da faydalanarak kayıtlı ve devlete prim borcu 

olmayan işletmelerin daha kolay desteklenmesi sağlanarak devlete karşı 

yükümlülüklerini yerine getiren işletmelere pozitif ayrımcılık uygulanması 

önerilmektedir.  

                                                           
6 Rapor yazım dönemi içinde Dünya gazetesinde çıkan haberde 14 adet Süper Teşvik’in onaylanacağı ifade edilmiştir. Bu 

konuda ayrıntılı bilgi edinilememiştir. 
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 2016 yılında yayınlanan Ar-Ge Teşvik Mevzuatı kapsamında tanınan tam zamanlı Ar-

Ge çalışan sayısının düşürülmesi, siparişe dayalı Ar-Ge, tasarım merkezlerinin 

desteklenmesi ve temel bilimler mezunlarının Ar-Ge merkezlerinde işe alınmasının 

desteklenmesi olumlu bulunmuştur. 

 Desteklenen Ar-Ge merkezlerinin farklı illerde bulunan şubeleri için ayrı ayrı Ar-Ge 

Merkezi Belgesi alması gerekmekte ve bu sistemde hantallık yaratmaktadır. Bu 

durumun düzeltilmesi önerilmektedir. 

 Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile ilgili raporlamalarının ortak bir veritabanı kurularak 

kayıt altına alınması ve mümkün olduğunca amaca yönelik olarak sadeleştirilmesi 

önerilmektedir.  

 Teşvik Sisteminde uygulanan tüm programların ortak bir veritabanı altında toplanarak 

mükerrerliğin önlenmesi ve sistemin etkinliğinin ölçümünün kolaylaştırılması 

önerilmektedir.  

 Ar-Ge Merkezlerinin 5746 sayılı kanun kapsamında elde ettikleri muafiyetin daha 

fazla bir kısmının Ar-Ge Merkezinde yatırım olarak kullanılması sağlanmalıdır.  

 Ar-Ge Merkezlerinde desteklenen “Genel Personel” kalemi oranının artırılması 

önerilmektedir.  

 Bir Ar-Ge projesi çıktısı olan ve üretimde kullanılan Ar-Ge ürünleri için öngörülen 

gelir istisnalarında tam olarak faydalanılamamaktadır. Bu amaçla, gerekli 

düzenlemelerin kanun yapıcı tarafından yapılması önerilmektedir.  

 İlaç sektöründe yurtdışından alınan Ar-Ge ürününün KDV ve stopajı ciddi problem 

yaratmakta ve yerli sanayinin rekabetçiliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 

durumun düzeltilmesi için yeni önlemler alınmalıdır. 

 Üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması için profesyonel arayüzlerin ve Ar-Ge’nin 

ticarileştirme kısmına yakın danışmanlık şirketlerinin kurulmasının teşvik edilmesi 

gerekmektedir. 

 İhracat Desteklerindeki ve Turquality’deki mevcut sınırlamaları kaldırılmalıdır.  

 Turquality desteği oldukça faydalı ve önemli sonuçlar yaratmaktadır. Turquality 

Desteği kapsamında özellikle yurtdışı ofislerinde çalışan Türk personele yönelik bir 

personel desteği sağlanması önerilmektedir.  

 Teşvik sistemindeki diğer destekler gibi ihracat desteklerinin basitleştirilmesi ve 

Turquality markası altında toplanması önerilmektedir.  
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 Dizi film, sinema, yazılım, danışmanlık vb. gibi hizmet sektörlerindeki ihracatın 

artırılmasına yönelik olarak ilgili destekler yeniden kurgulanmalıdır.  

 Şirket satın almalarında kullanılan risk analiz raporları (due diligence) devlet 

tarafından desteklenmelidir.  

 Yatırım Destek Ofislerine benzer olarak H2020 ofisleri kurulmalı ve Türkiye’deki 

firmaları AB’nin bu Ar-Ge destek programından daha fazla destek alması 

sağlanmalıdır. 

 Serbest Bölgelerde iş yapmayı zorlaştıran dâhilde işleme rejiminin kolaylaştırılması, 

KDV iadelerinin hızlandırılması vb. gibi önlemler alınarak ihracatın kolaylaştırılması 

sağlanmalıdır.  

 Ülkemizde yatırım yapmayı özendirici Özel Ekonomik Bölgeler vb. gibi yeni 

yaklaşımlar üzerinde çalışılmalı ve buna göre yeni teşvikler kurgulanmalıdır.  

 Teşvik sisteminin basitleştirilmesi kapsamında Tasarım Merkezi ile diğer tasarım 

teşviklerinin tek bir çatı altında toplanması önerilmektedir.  

 Güney Kore’de yapılana benzer bir şekilde bütünleşik bir bilgi yönetim sistemi 

kurularak politika yapıcıların yeni teşvik programları tasarımında arz-talep dengesini 

gözetmesi sağlanabilir.  

 İhracat ve Ar-Ge destek programları arasındaki duplikasyonlar azaltılarak destek 

sisteminin daha anlaşılır ve amaca yönelik olması önerilmektedir.  

 KOBİ tanımının değiştirilmesi sürecinde sanayinin ihtiyaçlarının ve teşvik 

programlarının etkinliğinin göz önüne alınması önerilmektedir.  

 Teşvik programları tasarlanırken KOBİ büyüme hızlarının artırılması amaçlanmalıdır. 

 Teşvik programlarının etkinliğinin artırılması adına İzleme ve Değerlendirme, Etki 

Değerlendirme sistemleri kurulmalı; bu hizmeti verebilecek  arayüz/danışmanlık 

şirketlerinin sayısının artması sağlanmalıdır. Teşvik sistemi içinde bu amaca yönelik 

teşvik programları da geliştirilebilir. 

 Mevcut destek sistemi Türk firmalarının küresel tedarik zincirinin üst kısımlarına 

doğru tırmanmasını ve daha katma değerli ürünler üretmesini sağlayacak şekilde 

yeniden düzenlenmelidir. İşletmelerin derecelendirilmesi, ekonomik analizlerinin 

yanında teknolojik yetkinlik analizlerinin de yapılması ve bu analizlerden çıkacak 

sonuca göre teşvik sağlanması ülke ekonomisine daha iyi makro-ekonomik sonuçlar 

sağlayabilecektir.  
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 Teşvikler ve yatırım destekleri için yeterli kalitede fizibilite yapılmamaktadır. Yatırım 

yapılmadan önce ciddi bir fizibilite süreci yatırım ve teşviklerin etkinliğini artıracaktır. 

 Stratejik Yatırım Alanları, hızlı değişen küresel gerçeklere adapte edilmelidir. Bu 

adaptasyonun etkin olabilmesi için stratejik alanlar senelik bazda belirlenmeli ve 

sistem devlet tarafından çalışır hale getirilmelidir. 

 Etki Analizi çalışmaları program tasarım çalışmalarının öncesinde (ex-ante) bir şekilde 

gerçekleştirilirse teşvik ve yatırım programlarından daha fazla verim alınacağı 

öngörülmektedir. Bu nedenle; Düzenleyici Etki Analizi (Regulative Impact Analysis 

and Evaluation Studies) çalışmaları önerilmektedir. 

 Mevzuatın hızlı değişimi özellikle sanayiciyi rahatsız etmektedir. Mevzuatın daha 

durağan (stabil) olmasının yaratacağı öngörülebilirlik ortamının sanayicinin yatırım 

iştahını artıracağı düşünülmektedir. 

 Teşvik sisteminde görev alan Bakanlıklarda görevli elit kadronun operasyonel iş 

yükünün azaltılması ve bu yetkin kadronun daha stratejik işlerle ilgilenmesinin 

sistemin etkinliğini artıracağı öngörülmektedir. 

 Türkiye’nin cari açığı ve özellikle mal ihracatına olan ihtiyaç göz önüne alındığında 

teşvik sisteminde sanayi üretimine pozitif ayrımcılık uygulanması önerilmektedir.  

 Ara malı ithalatının fazlalığı ihracatın ithalatı tetiklemesi sonucunu doğurmaktadır. 

Bunun önüne geçilmelidir. Bu amaçla; ara malı üretimini artırmak üzere teşvik 

sisteminde pozitif ayrımcılık uygulanabilir. 

 Türkiye’de destek yaklaşımı firma odaklı olarak sürdürülmektedir. Makro açıdan 

bakıldığında ise; desteklerin sektörel bazda sağlanmasının teşvik sisteminin etkinliğini 

artırarak makro ekonomiye daha fazla katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 Teşvik sisteminde görev alan Bakanlıklar arasında eşgüdüm sağlanarak teşvik 

sisteminin etkinliği artırılmalıdır. Burada alternatif bir yaklaşım; tüm desteklerin tek 

bir kurum altında toplanmasıdır. Bu konuda bir modelleme çalışmasına ihtiyaç 

bulunmaktadır. 

 OSB’lerde arsa/arazi maliyetlerinin teşvik kapsamında yer almaması mevcut 

OSB’lerin gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Arazi maliyetlerinin teşvik 

kapsamına alınması OSB’lerin hem doluluk oranlarını, hem de üretkenliklerini 

artırabilecektir. 
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 Bina ve inşaat yatırımlarına 2017 ve 2018 seneleri için KDV muafiyeti sağlanmıştır. 

Bu muafiyetin gelecek senelerde de uzatılması önerilmektedir. 

 Endüstriyel atıkların geri dönüşümünün desteklenmesi ve evsel atıkların destek 

kapsamına alınması sanayinin çevresel olumsuz etkilerinin azaltılması hususunda 

faydalı olabilecektir. 

 Teşvik sisteminde yer alan tüm teşvik programları ve özellikle Süper Teşvikler gibi 

özel programlar serbest piyasa ekonomisinin (Pazar (market)) yapısını bozacak şekilde 

tasarlanmamalı ve firmalar ve sektörler arası haksız rekabete yol açmamalıdır. 

 Özellikle firmaların operasyonel maliyetlerini düşüren teşviklerin daha etkin olduğu 

değerlendirilmektedir. Yeni teşviklerin tasarlanmasında bu husus dikkate alınmalıdır. 

 Teşvik sisteminde farklı programlarda yer alan makine-teçhizat desteklerinde 

KDV’nin alınmaması önerilmektedir. 

 Teşvik başvurularında bölgesellik geliştirilmelidir. Belli bir miktara kadar olan 

destekler (örneğin; 10 milyon TL) devletin bölgesel kurumları (örneğin; Kalkınma 

Ajansları, Yatırım Destek Ofisleri) tarafından dağıtılırken bu tutarın üstündeki 

teşvikler ilgili Bakanlık merkezi kararıyla Ankara’dan aktarılabilir. 

 Turizm sektöründeki teşvikler bu raporun kapsamında olmasa da Çalışma Grubu 

tarafından bu konuda da bazı iyileştirme önerileri geliştirilmiştir. Örneğin; 3 yıldızlı 

ve üstü otellerin destek kapsamına alınması, alkol vb’de alınan ÖTV’lerin düşürülmesi 

ya da kaldırılması, çalışanların mevsimselliğine uygun olarak işverenlerin vergi 

yükünü hafifletecek gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, işletmelerin (özellikle 

küçük işletmelerin) finansmana erişiminin kolaylaştırılması için gerekli önlemlerin 

alınması öne çıkan önerilerdendir. Eximbank desteklerinden sektörün 

yararlanabilirliği de sorgulanmalıdır. 

 Makro perspektifte, çok farklı sektörel özelliklerinden dolayı turizmin normal teşvik 

programlarının altından çıkarılarak ayrı bir alan olarak belirlenmesi önerilmektedir. 

Turzm teşvikleri Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğunda yürütülebilir. 

 Teşvik yararlanıcıları tarafından, Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan özelge 

sonucunda Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı arasında mevzuat uyumsuzluğu 

olduğu ifade edilmektedir. İki devlet kurumunun yapacağı ortak çalışmalar ile bu 

uyumsuzluğun giderilmesi önerilmektedir.  
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 İstihdama yönelik teşvikler, barındırdığı farklı özellikler nedeni ile bu rapor 

kapsamında yer almasa da, Çalışma Grubu tarafından ek istihdama ek prim ve ek 

teşvikleri verilerek işgücü maliyetlerinin azaltılması ve sanayinin desteklenmesi 

önerilmektedir. 

 Yatırım Teşviği faiz desteği kapsamında öngörülen tek bankadan kredi kullanmış olma 

zorunluluğunun kaldırılması önerilmektedir.  

 Ortak çalışma kültürü ve güven ortamı yaratılarak “uzman şehirler” kavramı ve 

kümelenmenin teşvik edilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda, Ar-

Ge ve teknoloji temelli kümelenmelerde firmaların ortak projeleri için 5. bölge 

desteklerinin uygulanması önerilmektedir.  

 Teşvik sisteminin etkinliğini artırılmasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından kurulmuş olan Girişimci Bilgi Sistemi’nin tüm devlet kurumlarına, ticaret 

ve sanayi odalarına açılmasının önemli olduğu öngörülmektedir.  

 Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi programı altında 

işveren sendikalarının da katılımcı olarak değerlendirilmesini sağlayacak 

düzenlemelere yer verilmesi önerilmektedir.  
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