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YÖNETİCİ ÖZETİ
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olan 2023’e giden yolda, Türkiye’nin uzun vadeli
kalkınma politikalarını ortaya koyacak On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları, 29/07/2017
tarihli ve 30138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile
başlatılmıştır.
Genelge ile Plan kapsamında belirlenecek uzun vadeli kalkınma politikalarının;
ekonomik büyümenin yanı sıra, insani gelişmişlik, hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu,
uluslararası rekabet gücü, kurumsallaşma, sürdürebilirlik ve kapsayıcılık boyutlarını da
içereceği ifade edilmiştir. On Birinci Kalkınma Planı ile ülkenin potansiyelini, bölgesel
dinamiklerini ve beşeri sermayenin yeteneklerini harekete geçiren, rekabet gücü ve niteliği
merkeze alan, her alanda adaleti gözeten, üretim ve teknolojik gelişme odaklı, sürdürülebilir ve
daha kapsayıcı bir büyüme anlayışının belirleyici olacağı vurgulanmıştır.
2019-2023 dönemini kapsayacak olan On Birinci Kalkınma Planı, katılımcı bir anlayışla,
2023 vizyonu doğrultusunda hedeflere ulaşmayı temin edecek politikaları belirleyecektir. Plan,
kritik önemdeki yapısal dönüşüm alanlarını ve bunlara ilişkin hedef ve stratejileri ortaya
koyacak temel politika belgesi olacaktır.
Genelgede ayrıca, Plan hazırlık sürecinin önemli unsurlarından birisinin de özel ihtisas
komisyonları olduğu ifade edilerek; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum temsilcileri ile
akademik çevrelerin bir araya geldiği 43 özel ihtisas komisyonu ve konularında uzman
kişilerden müteşekkil 32 çalışma grubu kurulmuştur.
Plana katkı sağlamak üzere Genelge ile kurulan özel ihtisas komisyonlarından birisi de
bu raporun oluşturulmasına görüş ve önerileriyle katkı sağlayan Bölgesel Kalkınmada Özel
Sektör Dinamikleri Özel İhtisas Komisyonu’dur.
Bölgesel Kalkınmada Özel Sektör Dinamikleri Özel İhtisas Komisyonu; bölgesel rekabet
edebilirlik alanında On Birinci Kalkınma Planı’nın kapsadığı 2019-2023 dönemine ışık tutacak
analizleri yapmak, politika çerçevesini ve politikaları belirlemek, Plan gündemine katkı
sağlamak amacıyla; komisyon üyelerinin etkin katılımlarıyla 25 Aralık 2017 ve 13 Ocak 2018
tarihlerinde iki ayrı toplantı gerçekleştirmiştir.
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Gerçekleştirilen toplantılarda öncelikle Onuncu Kalkınma Planı dönemi değerlendirilmiş,
bu dönemde hayata geçirilen uygulamalar ve özel sektör dinamiklerine yönelik destek ve
faaliyetler ile kurumsal yapılar analiz edilmiştir.
Onuncu Kalkınma Planı döneminin analizi ile birlikte Komisyon üyeleriyle aşağıdaki
başlıklarda yeni döneme ilişkin politika önerileri tartışılmıştır:
•

Ulusal, bölgesel ve sektörel strateji belgeleri

•

Akıllı uzmanlaşmaya dayalı bölgesel yenilik stratejileri

•

Girişim sermayesi ve genç girişimci merkezleri

•

Yatırım Destek Ofisleri ve yeni döneme ilişkin model öngörüleri

•

Özel sektöre yönelik desteklerin değerlendirilmesi ve yeni dönem için tasarım
önerileri

•

Yatırım tanıtım ve ihracat faaliyetlerinin koordinasyonu

•

Kümelenme yapıları ve koordinasyonu

•

Bölgesel Rekabet Bilgi Yönetim Sistemi altyapısı

•

Özel sektörün inovasyona yönlendirilmesi ve dönüşüm

Toplantılar dışında ayrıca, çeşitli iletişim kanallarıyla komisyon üyelerinin görüş ve
önerileri alınarak rapora işlenmiştir.
Raporda tespit edilen politikalar, “genel politika önerileri”nin yanı sıra;
•

Bölgesel rekabet gücünün artırılması,

•

Rekabetçi sektörler için dönüşümün sağlanmasına,

•

Akıllı ihtisaslaşmaya dayalı bölgesel yenilik,

•

Kümelenme,

•

Yatırım destek ve tanıtım,

•

Genç girişimci merkezleri ve

•

Bölgesel girişim sermayesi

başlıklarında sınıflandırılmıştır.
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1. GİRİŞ
Bölgesel Kalkınmada Özel Sektör Dinamikleri Özel İhtisas Komisyonu, On Birinci
Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında kurulmuş 43 özel ihtisas komisyonundan birisidir.
Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları ile bölgesel rekabet edebilirlik alanında Onuncu
Kalkınma Planı dönemindeki uygulamaların ve kazanımların değerlendirilerek, yeni döneme
ışık tutacak analizleri yapmak, gelişimi sürekli kılacak politika çerçevesinin ve tedbirlerin
belirlenerek On Birinci Kalkınma Planı gündeminin oluşmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Bu amaca hizmet etmek üzere Bölgesel Kalkınmada Özel Sektör Dinamikleri Özel
İhtisas Komisyonu’nda, çeşitli bölgeleri ve sektörleri temsil eden paydaşların etkin katılımıyla
aşağıdaki konular ele alınmıştır:
•

Sektörel strateji belgelerine bölgesel perspektifin dâhil edilmesi.

•

Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi ile akıllı uzmanlaşmaya dayalı bölgesel
yenilik stratejilerinin (RIS3) uyumlulaştırılması.

•

British Business Bank modeli bazında, bölgesel KOBİ bankacılığı yaklaşımlarının
değerlendirilmesi.

•

Girişim sermayesi, kitle fonlama, melek yatırımcılık gibi uygulamalarının
yaygınlaştırılması.

•

Yatırım Destek Ofislerinin farklı modeller çerçevesinde çeşitlendirilmesi, özel sektör
ile etkileşiminin artırılması.

•

Özel sektör desteklerinin bölgesel gelişmişlik farklarına duyarlı bir şekilde, amaca
yönelik sınıflandırılması ve çeşitlendirilmesi.

•

Yatırım tanıtım ve ihracat faaliyetlerinin koordinasyonunun geliştirilmesi.

•

“Tek Durak Ofis” modelinin farklı alternatifler ile tartışılması ve model önerisi
geliştirilmesi.

•

Kümelerin tespiti, takibi ve desteklenmesine yönelik yeni organizasyon modelleri ve
destek araçları geliştirilmesi,

•

Yatırım Destek Ofislerinin alternatif organizasyon modeli olarak değerlendirilmesi.

•

Yatırım ortamı, akıllı uzmanlaşma, yatırım destek faaliyetlerinin ortak bir platform
üzerinden izlenmesi, incelenmesi, takip ve koordinasyonu ile raporlanmasını temin
etmek amacıyla “Bölgesel Rekabet Bilgi Yönetim Sistemi” kurulması.
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•

KOBİ’lerin inovasyona yönlendirilmesi, “yüksek büyüme etkisi” odaklı kalkınma ve
KOBİ dönüşüm politikalarının oluşturulması.

•

Her bölgenin yenilik kavramı ile harmanlanmış “etkin girişimcilik” yaklaşımının
tespiti ile girişimcilik yol haritalarının oluşturulması.

•

Gelişmiş bölgelere yönelik “yaratıcı sınıf” ve “yaratıcı şehir” kavramları üzerinden
bölgesel rekabet ve kalkınma yaklaşımlarının güncellenmesi.

Bölgesel kalkınmada özel sektör dinamiklerinin, bölgesel rekabet edebilirlik ana
çerçevesi içinde tartışıldığı raporda; “bölge” İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)
Düzey-2’yi, “özel sektör” birincil tarımsal üretim faaliyetleri hariç kamuya ait olmayan tüm
işletmeleri ifade etmektedir.
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ
2.1. Bölgesel Gelişme Politikalarına Genel Bakış
Bölgesel gelişme, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS)’nde,

ülke kalkınma

politikasının bölge ve şehir düzeyinde yapı taşlarını oluşturan yapısal ve temel bir politika
olarak ifade edilmektedir. Bu politika ile bölgesel ve yerel düzeyde kamu kesimi, özel kesim
ve sivil toplumun karar alma süreçlerine katılımları, kaynaklarını kalkınma için birlikte
harekete geçirmeleri esas olup bölgelerin rekabet gücünün artırılması ve bölgeler arası
gelişmişlik farklarının azaltılması politikaları arasında dengenin gözetilmesi amaçlanmaktadır.
Türkiye’deki planlı dönemden yaklaşık 20 yıl öncesinde siyasi, ekonomik ve sosyokültürel alanda etkileri daha fazla hissedilen küreselleşme sürecinde, neredeyse eş anlı olarak
ekonomide “yerelleşme” eğilimleri artış göstermiştir.
İletişim ve ulaşım ağlarının gelişmesi ile ortaya çıkan ve “bilgi ve iletişim çağı” olarak
adlandırılan dönemde bilgi ve iletişimdeki hızlı gelişmeler geleneksel değişkenlerin önemini
azaltmıştır.
OECD tarafından 2010 yılında yayımlanan “OECD Ülkelerinde Bölgesel Kalkınma
Politikaları” başlıklı raporda bu değişim “eski paradigma” ve “yeni paradigma” olarak
sınıflandırılmaktadır. ”Yeni paradigma” “rekabetçilik ve eşitlik” amaçları üzerine
kurgulanmıştır. Genel politika çerçevesi sorunlara reaktif değil, proaktif yaklaşımla bölge
potansiyellerini harekete geçirirken, politika müdahale birimlerini fonksiyonel sınırlar içinde
değerlendirmektedir (Tablo 1).
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Genel Politika Çerçevesi

Tablo 1 - Bölgesel Kalkınma Politikalarında Paradigma Değişimi
Eski Paradigma
Gelir, altyapı stoku ve istihdamda
Problem Tanımı
bölgesel farklılıklar
Dengeli bölgesel kalkınma yoluyla
Amaçlar
coğrafi eşitlik
Sorunlara reaktif yaklaşım;
Geri kalan bölgelerin sorunlarına
yönelik geçici çözümler, şoklara
karşı cevap verme (örneğin endüstri
bölgelerinde çöküş)
Tematik Kapsam

Kısıtlı sayıda sektöre yönelik
sektörel yaklaşım

Mekansal Yönelim Geri kalmış bölgeler
Politika Müdahale
İdari sınırlar
Birimi

Yeni Paradigma
Yetersiz bölgesel rekabet edebilirlik,
atıl bölgesel potansiyel
Rekabetçilik ve eşitlik
Potansiyellere proaktif yaklaşım;
Bölgesel programlama yoluyla
yeterince kullanılamayan bölgesel
potansiyelleri değerlendirmek
Daha büyük bir politika alanına
müdahale eden entegre ve kapsamlı
bölgesel projeler
Tüm bölgeler
Fonksiyonel sınırlar

Zaman Boyutu

Kısa vadeli

Uzun vadeli

Yaklaşım

Her bölgeye uygulanan tek bir
model

Bağlam özelinde farklılaşmalar

Odak

Dışsal yatırım ve transferler

İçsel yerel değerler ve bilgi

Araçlar

Kamu yardımları ve sübvansiyonlar
(çoğu zaman firma özelinde)

Karma yatırımlar (iş ortamını
iyileştirmeye yönelik, istihdam
piyasası, altyapı)

Aktörler

Merkezi hükümet

Devletin farklı katmanları, çeşitli
paydaşlar (kamu, özel ve STK’lar)

Kaynak: OECD (2010)

Onuncu Kalkınma Planı’nda ifade edildiği üzere, büyüme ve gelişme için önemli fırsatlar
ve bunun yanı sıra birtakım tehdit ve riskleri de barındıran küreselleşme sürecinde bölgesel
politikalar alanında ortaya çıkan yeni paradigma, odağını içsel yerel değerler ve bilgi
bağlamında bölgesel rekabet gücünün artırılmasına yoğunlaştırmıştır.
Bu yeni dönemde metropol bölgelerin rekabet güçlerinin artırılmasına önem verilmiş,
Onuncu Kalkınma Planı’nın “Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre” başlığı altındaki
“Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik” kapsamında “Metropollerin küresel
ölçekte rekabet edebilmelerini teminen, Ar-Ge kapasiteleri ile yeniliğe dayalı yüksek teknolojili
ürün ve nitelikli hizmet üretme, kaliteli yaşam ve çalışma imkânları sunma kabiliyetlerinin
artırılması” bir politika olarak ortaya konulmuştur.
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Bölgesel gelişmenin rekabet edebilirlik penceresinden değerlendirilebilmesine imkan
sağlamak amacıyla Dünya Bankası, OECD ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından
çeşitli araçlar geliştirilmiştir. Bölgesel rekabet gücünü ölçmek için OECD tarafından geliştirilen
Rekabet Değerlendirme Araç Kiti ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından geliştirilen
Küresel Rekabet Endeksi; bölgesel yatırım ortamını değerlendirmek için Dünya Bankası
tarafından geliştirilen İş Yapma Kolaylığı Endeksi (Doing Business), İşletme Anketleri
(Enterprise Surveys) çalışmaları, Yatırım Ortamı Ekibi ile gerçekleştirilen danışmanlıklar,
OECD tarafından politika aracı olarak geliştirilen Yatırım İçin Politika Çerçevesi (Policy
Framework for Investment -PFI) başlıca araçlardandır.
OECD, rekabetin önündeki engelleri kaldırmakta devletlere yardımcı olması amacıyla
Rekabet Değerlendirme Araç Kiti (Competition Assessment Toolkit) isimli bir çalışma
yapmıştır. Çalışma, rekabetin artmasının üretim maliyetlerinin azalması ve yeni iş imkanları
doğmasını sağlayarak ülkelerin ekonomik performansının artmasına katkı sağlayabildiğinden
yola çıkılarak gerçekleştirilmiş, son sürümü 2015 yılında yayımlanmıştır. Çalışmada hem
gereksiz kısıtlamaları belirlemeye hem de devletin politik amaçlarına ulaşmasını sağlayacak
daha az kısıtlayıcı mekanizmalar geliştirmeye yönelik bir yöntem önerilmektedir.
Dünya Ekonomik Forumu tarafından geliştirilen ve her yıl yayımlanan Küresel Rekabet
Endeksi (Global Competitiveness Index - GCI) bölgesel rekabetçiliğe, ülkenin üretkenlik
düzeyini belirleyen politika ve faktörler bütünü olarak bakmaktadır. Endeks çalışmalarında
ülkelerin rekabetçiliklerini ve üretkenliklerini doğrudan etkilediğini kabul ettiği 12 farklı temel
değişken kullanmaktadır:
•

Kurumsal yapılanma

•

Altyapı

•

Sağlık ve ilköğretim

•

Yükseköğretim ve işbaşında eğitim

•

Mali piyasaların etkinliği

•

Pazar büyüklüğü

•

İnovasyon

•

İş gücü piyasaları

•

Makroekonomik ortam

•

Mali piyasaların gelişmişliği
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•

Teknolojik hazırlık

•

İş dünyasının yetkinliği

Küresel Rekabet Endeksi 2017-2018’e göre Türkiye 4,42 endeks değeri ile 137 ülke
arasında 53. sırada yer almıştır. 2010 yılından 61. sırada yer alan Türkiye 2017 yılına
gelindiğinde 53. sıraya yükselmiştir.
Dünya Bankası tarafından 2002 yılından bu yana her yıl yayımlanan İş Yapma Kolaylığı
Endeksi çalışması daha etkin iş düzenlemeleriyle ekonomilerin rekabet edebilirliklerini
artırmayı ve karşılaştırmalı değerlendirmelerle yapılması gereken değişimleri ortaya koymayı
hedeflemektedir. İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2018’de 11 gösterge seti altında 190 ekonomi
değerlendirilmiştir. Türkiye, iş yapma kolaylığı 2018 sıralamasında bir önceki yıla göre 9
basamak yükselerek 60. sırada yer almıştır. 2013-2016 yılları arasında sıralamada giderek
yükselirken; 2017 yılına gelindiğinde, bir önceki yıla göre daha düşük bir sırada yer almıştır.
Dünya Bankası İşletme Anketi çalışması ise finansmana erişim, rekabet, ticaret, altyapı,
vergiler, mevzuat, yolsuzluk gibi birçok iş ortamı konusunu kapsamaktadır. Anketler bütün
coğrafi bölgelerde, KOBİ düzeyindeki bütün firmalara uygulanabilmekte olup değişiklikleri
izleyebilmek ve değerlendirebilmek için zaman zaman tekrarlanmaktadır. Bu çalışmalardan biri
kapsamında Ocak 2013 ve Mayıs 2014 arasında 1.344 firmaya anket uygulanmıştır.

2.2. Türkiye’de Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi
BGUS 2014-2023’te bölgesel gelişme, ülke kalkınma politikasının bölge ve şehir
düzeyinde yapı taşlarını oluşturan; bölgesel ve yerel düzeyde kamu kesimi, özel kesim ve sivil
toplumun karar alma süreçlerine katılmasını ve kaynaklarını kalkınma yönünde birlikte
harekete geçirmesini esas alan; bölgelerin rekabet gücünün artırılması ve bölgeler arası
gelişmişlik farklarının azaltılması politikaları arasında dengeyi gözeten; yapısal ve temel bir
politika olarak ifade edilmektedir.
Türkiye son dönemlerde önemli bir büyüme ivmesi yakalamış olsa da bölgeler arası
gelişmişlik farklılıklarının halen önemli bir problem olduğu bilinmektedir. En son açıklanan
bölgesel gayri safi katma değer verilerine göre, toplam gayri safi katma değer içerisinde en
yüksek paya ulaşan bölge olan İstanbul’un payı %27,2 iken, en düşük payı alan bölge olan Ağrı,
Kars, Iğdır, Ardahan bölgesinin payı yalnızca %0,7 olmuştur. Bölgelerdeki ekonomik değer
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yaratma becerisi/kapasitesi arasında bu kadar derin bir fark olması bölgesel politikaların her
dönem politika gündeminde önemini korumasına sebep olmuştur. Tarihsel olarak
değerlendirildiğinde de Türkiye’nin 1960’lı yıllardan itibaren önemli bir bölgesel kalkınma
tecrübe ve pratiğine sahip olduğu görülmektedir.
Bu bağlamda, Türkiye’de bölgesel politikalar için en önemli politika dokümanının, beş
yıllık hazırlanan kalkınma planları olduğu söylenebilir. 1963-1967 dönemini kapsayan Birinci
Kalkınma Planı’ndan günümüze, dönemsel konjonktüre bağlı olarak bölgesel politikaların ana
ekseni ve politika odağı da dönüşmüştür. Bu doğrultuda da ilk plandan 1980’li yıllara kadar
daha dengeli ve eşit bir coğrafi yapıya ulaşmak bölgesel politikalarda temel amaç olmuştur. Bu
maksatla Doğu Marmara Planlama Projesi, Antalya Projesi, Çukurova Bölgesi Projesi,
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgesel Gelişme Projesi,
Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP)gibi çeşitli
bölgesel kalkınma projeleri gerçekleştirilerek dengeli bir coğrafya yaratacak büyüme kutupları
oluşturmak ve böylece bu bölgelerin yakın çevresinde de bir gelişme ivmesi yakalamak
amaçlanmıştır.
İkinci ve üçüncü plan döneminde de benzer bir ana yaklaşım benimsenmiş, görece en geri
kalmış bölgeler olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Kalkınmada Öncelikli Yöreler
(KÖY) ilan edilerek bu bölgelerde yatırımların artırılması amaçlanmıştır. Bununla birlikte
üçüncü plan dönemi ile birlikte doğrudan kamu yatırımları tek araç olarak görülmeyip özel
sektörü özendirici teşvik ve politikalar uygulanmaya başlanmıştır. Benzer biçimde yerel
kapasitenin güçlendirilmesi ve yerel birimlerde beceri düzeyinin artırılması bu dönemin önemli
kararları arasında yer almaktadır.
Dördüncü (1979-83), Beşinci (1985-89) ve Altıncı (1990-94) plan dönemleri ile birlikte,
faiz teşvikleri, yeni finansal destekler, organize sanayi bölgeleri gibi yeni araçlar uygulamaya
konmuş, Türkiye’deki bölgesel kalkınma politikaları için bir dönüm noktası sayılabilecek
Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) başlatılmıştır. Başlangıçtaki kurgudan farklılaşarak,
ilerleyen dönemlerde GAP büyük bir bölgesel kalkınma projesine dönüşmüş, bölgedeki birçok
toplumsal ve ekonomik probleme yönelik müdahale araçları geliştirilmiştir. Bu dönem
içerisinde getirilen yeni yaklaşımlardan bir diğeri fonksiyonel bölge tanımlaması olmuştur.
Böylelikle coğrafyada idari bir bölünmeden ziyade sosyo-ekonomik ilişkiler bütününe
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odaklanılmış ve yerel unsurlar ve yerellik vurgusu planlarda ve politika belgelerinde öne
çıkmıştır.
Yedinci plan döneminden başlayarak sekizinci ve dokuzuncu plan döneminde,
uluslararası eğilimlere uygun olarak, Türkiye’de bölgesel politikalar daha çok rekabetçilik,
yerelleşme, yerel kapasite, KOBİ destekleri, sürdürülebilirlik ve en önemlisi AB ile uyum gibi
ana eksenler üzerinden şekillenmeye başlamıştır. GAP tecrübesine benzer şekilde, ZonguldakKarabük-Bartın Bölgesel Gelişme Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi,
Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi gibi büyük ölçekli, yerel koşullara uygun ve yöre halkı ile
birlikte geliştirilmiş bölgesel kalkınma projeleri yine bu dönemde uygulanmıştır. Diğer taraftan
özellikle Avrupa Birliği üyelik sürecinin hızlanmaya başladığı bu dönemde, AB destekli
bölgesel programlar uygulanmaya başlanmıştır. Dokuzuncu plan dönemi ile birlikte kalkınma
ajanslarının kurumsallaşmaya başlaması ile doğrudan bölgesel kalkınmadan sorumlu yapılar
tesis edilmeye başlamıştır. Kalkınma ajansları, bölge kalkınma idareleri ile birlikte bu alanda
doğrudan faaliyet gösteren en önemli politika aktörleridir.

Kalkınma ajansları

koordinasyonunda Türkiye’deki 26 Düzey-2 bölgesi için yerel paydaşlarca hazırlanmış bölge
planları bölgelerin kalkınması için en temel yol haritaları olmuştur. Halihazırda bölgesel
kalkınma politikalarının belirlenmesinde en temel aktör olan kalkınma ajansları, bölgelerde
uygulanacak politika ve projelerin Kalkınma Bakanlığı ile birlikte en temel belirleyicisi
konumundadır.
Son olarak Onuncu Kalkınma Planı ile bölgesel gelişme yatay bir politika ekseni olarak
konumlandırılmış olup kalkınma ajanslarının rol ve yetkilerinin altı çizilmiştir. Onuncu
Kalkınma Planına ek olarak ülke çapında bölgesel politikaların koordinasyonunu sağlamak
üzere, BGUS ilk defa onuncu plan döneminde hazırlanmıştır.
Avrupa Birliği katılım sürecindeki müzakere fasılları içinde “Bölgesel Politika ve Yapısal
Araçların Koordinasyonu” başlığı 22 nci fasıl olarak yer almaktadır. Fasılda “bölgesel politika”
temel olarak bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkların azaltılmasına yönelik bütün
çalışmaları kapsamaktadır. “Yapısal araçların koordinasyonu” ise AB'nin finansal aracı olan
yapısal fonlara ilişkin genel hükümleri içeren çerçeve tüzük ve bu çerçeve tüzüğe bağlı olarak
her bir yapısal fonu konu alan tüzüklerin uygulanması ve fonların kullanımına yönelik
mekanizmanın oluşturulması çalışmalarını içermektedir.
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22 nci Fasıl kapsamında Onuncu Kalkınma Planı döneminde aşağıdaki projeler
tamamlanmıştır:
•

BGUS 2014-2023

•

Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi

•

Türkiye'de Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi

•

Yerel

Aktörlerin

Katılımıyla

Yerel

Yatırım

Planlaması

Kapasitesinin

Güçlendirilmesi Projesi
Plan döneminde “sosyo-ekonomik ve mekânsal olarak bütünleşmiş, rekabet gücü ve refah
düzeyi yüksek bölgeleriyle daha dengeli ve topyekûn kalkınmış bir Türkiye” tasavvuruyla BGUS
2014-2023 hazırlanmıştır. BGUS bölgesel kalkınmayla ilgili temel stratejileri belirleyen bir
çerçeve belgedir.
Stratejik planlama yaklaşımıyla hazırlanan BGUS; ortaya koyduğu bölgesel gelişme
vizyonuna ulaşmak için genel amaçlarını aşağıdaki gibi belirlemiştir:
•

Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak refahın ülke sathına daha dengeli
yayılması,

•

Tüm bölgelerin potansiyelinin değerlendirilmesi ve rekabet güçlerinin artırılması
yoluyla ulusal kalkınmaya azami düzeyde katkı sağlaması,

•

Ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi,

•

Ülke genelinde daha dengeli bir yerleşim düzeni oluşturulması.

Bu genel amaçlara ulaşmak üzere “Mekânsal Amaçlar” ve “Yatay Amaçlar”
belirlenmiştir.
Mekânsal Amaçlar altında;
•

Metropollerin Küresel Rekabet Gücünün Artırılması,

•

Büyüme Odaklarının Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması,

•

Bölgesel Çekim Merkezleriyle Düşük Gelirli Yörelerin Kalkınmasının Tetiklenmesi,

•

Yapısal Dönüşüm İllerinde Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Ekonominin
Canlandırılması,

•

Öncelikli Gelişme İllerinin Ülke Geneline Yakınsaması,

•

Kırsal Alanlarda Kalkınmanın Hızlandırılması,
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Yatay amaçlar altında ise;
•

Bölgesel Gelişmenin Yönetişiminin İyileştirilmesi ve Kurumsal Kapasitenin
Geliştirilmesi,

•

Kamu Yatırım ve Desteklerinin Bölgesel Gelişme Amaçlarıyla Uyumlaştırılması,

•

Bölgelerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi,

•

Sınır Ötesi ve Bölgeler Arası İşbirliklerinin Geliştirilmesi,

•

Sürdürülebilir Çevre ve Yeşil Ekonominin Desteklenmesi,

•

Ulaşım Ağının ve Erişilebilirliğin Geliştirilmesi

zikredilmiştir.
BGUS ile tüm bölgeler, sosyo-ekonomik yapısına ve ulusal/uluslararası rekabette nasıl
konumlandıklarına göre kategorize edilmiş ve her bir tipoloji için farklı politika araçları
öngörülmüştür.
Aynı dönem içinde, kalkınma ajanslarınca hazırlanan ve 2014-2023 dönemini kapsayan
bölge planlarında BGUS ile uyum ve bütünlük sağlanmıştır. Örneğin BGUS’ta yer alan
“Ankara’nın etkili bir uluslararası siyaset ve yönetim merkezi olması yönünde bir strateji ve
eylem planı oluşturulacak” hedefi, Ankara Bölge Planı 2014-2023’te “Yaşam Kalitesi Yüksek,
Dünya ile Rekabet Eden, Düşünce ve Yeniliğin Başkenti Ankara” vizyonu içinde benimsenmiş;
gerekli tedbirler bölge planında ifade edilmiştir.
BGUS’un bölgesel gelişme politika çerçevesindeki yeri Şekil 1’de görülmektedir.
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Şekil 1 - Bölgesel Gelişme Politikası Çerçevesi

Kaynak: Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023

2.3. Onuncu Kalkınma Planı Döneminin Değerlendirilmesi
Onuncu Kalkınma Planı, dünyadaki genel eğilimin, özel sektörün daha etkin olduğu bir
ekonomik düzeni vurguladığı, bunun planlama yaklaşımlarını da değiştirdiği ön kabulüyle
hazırlanmıştır. Bu kapsamda “Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik” politikaları
Planın “Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre” başlığı altında zikredilmiştir.
Onuncu Kalkınma Planı’nın “Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik” başlığı
altında amaç; “Bölgesel gelişme politikalarıyla, bir taraftan bölgesel gelişmişlik farkları
azaltılarak refahın ülke sathına daha dengeli yayılması sağlanacak, diğer taraftan tüm
bölgelerin potansiyeli değerlendirilip rekabet güçleri artırılarak ulusal büyümeye ve
kalkınmaya katkıları azami seviyeye çıkarılacaktır” şeklinde ifade edilmiş, bu amaca hizmet
edecek politikalar sıralanmıştır:
•

Bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik açısından ulusal düzeyde öncelik ve
hedefleri belirlemek, mekânsal gelişme ve sosyo-ekonomik kalkınma politikaları
arasındaki uyumu güçlendirmek ve alt ölçekli plan ve stratejilere genel çerçeve
oluşturmak üzere, BGUS yürürlüğe konulacaktır.
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•

Düşük gelirli bölgelerde ekonomik faaliyet kolları çeşitlendirilecek, bu bölgelerin
ulusal pazarla ve diğer bölgelerle bütünleşme düzeyi yükseltilecektir.

•

Sosyo-ekonomik gelişme ve altyapı imkânları bakımından çevrelerine hizmet verme
potansiyeli

bulunan

merkezleri

destekleyen

programlar

güçlendirilerek

sürdürülecektir.
•

Orta gelirli bölgelerde üretim yapısının dönüşümü, sektörel çeşitliliğin artırılması,
girişimcilik ortam ve kültürünün geliştirilmesi ve yeni istihdam alanlarının
oluşturulması sağlanacaktır.

•

Sınırda yer alan bölgelerin sınır ötesiyle ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirilecektir.

•

Ulaştırma ağları güçlendirilecek, şehirlerin erişilebilirliği artırılacak, bölgesel
havayolu işletmeciliği özendirilecektir.

•

Yoğun göç alan şehirlerde sosyal uyum güçlendirilecektir.

•

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, özellikle düşük gelirli ve coğrafi açıdan dezavantajlı
bölgelerin kalkınmasında etkili şekilde kullanılmasını sağlamak üzere altyapı
geliştirilecektir.

•

Yenilikçi ve yüksek katma değerli küme oluşumları teşvik edilecek, mevcut
kümelerdeki işletmeler arası işbirlikleri artırılacak, kümelerin uluslararası piyasalarla
bütünleşmeleri güçlendirilecektir.

•

Metropollerin küresel ölçekte rekabet edebilmelerini teminen, Ar-Ge kapasiteleri ile
yeniliğe dayalı yüksek teknolojili ürün ve nitelikli hizmet üretme, kaliteli yaşam ve
çalışma imkânları sunma kabiliyetleri artırılacaktır.

•

Endüstriyel merkezlerin rekabet üstünlüğüne sahip olduğu alanlarda uzmanlaşması
desteklenecektir.

•

Şehirlerin; potansiyeller ve imkânları dikkate alınarak markalaşmalarını sağlayacak
şartlar oluşturulacak, coğrafi işaretler desteklenecektir.

•

Bölgelerin rekabet edebilirlikleri ile iş ve yatırım ortamının mukayeseli olarak analiz
edilmesine yönelik kurumsal ve beşeri altyapı geliştirilecektir.

•

OSB’ler ve küçük sanayi siteleri başta olmak üzere üretimin mekânsal organizasyonu
üretim ve ihracat kapasitesinin artırılmasına dönük olarak etkinleştirilecektir.

•

Bölgesel düzeyde yenilikçi finansal destek mekanizmaları oluşturulacak, bölgesel
girişim sermayesi ve kredi garanti fonu uygulamaları başlatılacaktır.

•

Bölgesel yatırım destek ve tanıtım stratejileri hazırlanacaktır.
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•

Bölgesel gelişmeye yönelik destekler arasında tamamlayıcılık ve koordinasyon
sağlanacaktır.

•

Kalkınma ajanslarının hem kendi aralarındaki hem de bölgelerindeki paydaşlarla
arasındaki ağ bağlantıları güçlendirilecektir.

•

STK’ların mali yönetim ve teknik kapasiteleri artırılacaktır.

•

IPA kapsamındaki fonlar etkili bir şekilde yönetilecektir.

Onuncu Kalkınma Planı’nda, stratejik bakış açısını merkeze alarak ekonomik, sosyal,
sektörel ve bölgesel alanları kapsayan kritik reform alanları için 25 “Öncelikli Dönüşüm
Programı” tasarlanmıştır. Öncelikli Dönüşüm Programları, 2023 hedeflerine ve Onuncu
Kalkınma Planı’nın amaçlarına ulaşılabilmesi açısından önem taşıyan, temel yapısal sorunlara
çözüm olabilecek, dönüşüm sürecine katkıda bulunabilecek, kurumlar arası etkin koordinasyon
gerektiren reform programlarıdır.
Tasarlanan

öncelikli

dönüşüm

programlarından

“İş

ve

Yatırım

Ortamının

Geliştirilmesi Programı”, bölgesel kalkınmada özel sektör dinamikleriyle doğrudan ilgilidir.
Programda iş ve yatırım ortamının öncelikli sorunlarına odaklanılarak, yatırımcının karşılaştığı
belirsizliklerin giderilmesi ve sorunların hızla çözülmesi, bunun için mevcut mekanizmaların
iyileştirilerek yatırımların artırılması amaçlanmıştır. Programın performans göstergeleri Tablo
2’deki gibi belirlenmiştir.
Tablo 2 - İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı Performans Göstergeleri
GÖSTERGE ADI

2013

2014

2015

2016

2017

2018

51

55

52

48

45

40

Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi (Milyar USD)

10,4

10,3

11,9

16,8

25,5

28,3

Özel yatırımların GSYH içindeki payı (%)

15,6

15,7

16,0

16,6

17,5

19,3

İş Yapma Kolaylığı Endeksinde Türkiye’nin sırası

Kaynak: Onuncu Kalkınma Planı İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı

Bölgesel gelişme politikasının özel sektör ayağı; bölgelerin “girişimcilik ve yenilik
ekosistemleri” ile “üretim altyapıları ve organizasyonlarını” geliştirerek “rekabet güçlerini
artırma”yı hedeflemektedir.
Bu alanda gerçekleştirilen faaliyetlerle;
•

Yenilik üretmenin yanında, yenilikleri daha hızlı özümseyen ve daha ileriye taşıyan,
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•

Kendi girişimcisini yetiştiren ve girişimcisine ölçek atlatan,

•

Yerli ve yabancı yatırımcıyı bir “yatırım stratejisi” çerçevesinde bölgesine çeken ve
yatırım ortamını sürekli iyileştiren,

•

Üretim organizasyonunu kümelenme yaklaşımı çerçevesinde geliştiren ve dünya ile
kolektif bir şekilde rekabet eden,

bölgelere ulaşılması hedeflenmiştir.
Onuncu Kalkınma Planı döneminde “bölgesel rekabet edebilirlik” kavramına analitik bir
çerçeve kazandırma, bu alanda çalışacak insan kaynağı yetiştirme, kurumsal kapasiteyi artırma
ve On Birinci Kalkınma Planı dönemi için de nitelikli altlık oluşturmayı amaçlayan ve yukarıda
zikredilen politikalara hizmet eden çalışmalar beş temel başlık altında sınıflandırılabilir. Bu beş
başlığın ardından “Onuncu Kalkınma Planı Döneminde Gerçekleştirilen Düzenlemeler”
başlığında ise mevzuat, kurumsal düzenlemeler ve strateji belgelerine kısaca değinilmiştir.
2.3.1. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Analiz Kapasitesinin Geliştirilmesi
Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi
Bölgelerin rekabet edebilirliğini, rekabet gücü ve potansiyeli olan sektörlerini, kümelerini
analiz edebilen altyapı ve kurumsal kapasite geliştirilmesi amacıyla Kalkınma Bakanlığı;
OECD işbirliğinde “Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi”ni hayata
geçirmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından eş finansman ile gerçekleştirilen ve OECD
tarafından yürütülen proje Kasım 2014 – Eylül 2016 tarihleri arasında uygulanmıştır. İBBS
Düzey-2 bölgelerinin tamamını kapsayan projede birincil ve ikincil veri toplama, analiz, atölye
ve eğitim çalışmaları yürütülmüş, 600’den fazla katılımcıdan nitelikli girdi elde edilen proje şu
dört bileşen üzerine kurgulanmış, her bir bileşen için 4 tematik rapor yayımlanmıştır:
• Bileşen 1: Bölgelerin rekabet edebilirliğinin özelleşmiş bir gösterge seti aracılığıyla
ölçülmesi, karşılaştırılması ve izlenmesi.
• Bileşen 2: Bölgelerdeki hâkim ve dinamik sektörlerin standartlaştırılmış bir çerçeve
yoluyla belirlenmesi.
• Bileşen 3: Merkezi kurumlar ile kalkınma ajansları arasındaki koordinasyonun
geliştirilmesi.
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• Bileşen 4: Ulusal sektör rekabet edebilirlik stratejilerindeki mekansal boyutun
güçlendirilmesi.
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Endeksi
Projenin birinci bileşeni kapsamında geliştirilen endeks, İBBS-2 (NUTS II) düzeyinde
çalışılmıştır. Bölgesel profiller ekonomik performans (2 boyut, 10 gösterge) ve rekabet
edebilirliğin belirleyicileri (6 boyut, 24 gösterge) olmak üzere iki temel eksen etrafında
yapılandırılmıştır (Şekil 2).
Şekil 2 - Bölgesel Rekabet Edebilirlik Endeksi
BİLEŞİK ENDEKS
1. Eksen: Ekonomik performans

2. Eksen: Rekabet gücünün belirleyicileri

Gelir ve verimlilik

KOBİ'ler ve girişimcilik

Üretim yapısı

Teknoloji ve yenilikçilik
Eğitim ve beceriler
İşgücü piyasası
Altyapı
Sağlık ve çevre

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi, 2016

Bölgesel düzeyde sektörel analize imkân tanıyan çalışma sonucunda en rekabetçi bölge
8,57 endeks değeri ile TR10 (İstanbul) bölgesi olurken rekabet gücü en düşük bölge 1,05 endeks
değeri ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesi olmuştur. (Tablo 3).
İlerleyen dönemlerde analizin il düzeyine indirilmesine, mali ve teknik desteklerle bu
endeksin temel parametrelerinin geliştirilmesine çalışılacaktır.
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Tablo 3 - Bölgesel Rekabet Edebilirlik Endeksi'nde Bölgelerin Performansı

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi, 2016

Birinci bileşen için yayımlanan “Türkiye’de Bölgesel Rekabet

Edebilirliğin

Değerlendirilmesi” başlıklı raporda; ekonomik performans temeli ve rekabet edebilirlik
belirleyicileri temelinde yapılandırılan endeks sonucunda bölgelerin rekabet edebilirlik durumu
Harita 1’de gösterilmiştir.
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Harita 1 - Bölgesel Rekabet Edebilirlik Endeksinin İBBS-2 Bölgeler İtibarıyla Sonuçları

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi, 2016

Raporda yer alan temel bulgular kısaca şöyledir:
•

Rekabet edebilirlik, ülke çapında büyük ölçüde farklılık göstermektedir. İç Anadolu
bölgelerinin birçoğu orta düzeyde performans gösterirken, ülkenin doğusunda yer
alan bölgeler genellikle sıralamanın altındadır.

•

Konum, Türkiye’deki bölgesel rekabet edebilirlik açısından önemli bir faktördür. En
iyi performans gösteren bölgelerin tümü (TR10, TR51, TR41, TR42 ve TR31) OECD
tarafından ağırlıklı olarak kentsel ya da en azından orta düzeyde kentsel olarak
sınıflandırılan illerden oluşmaktadır. Rapora göre bu durum önemli ölçüde, büyük
kentsel şehirlere olan yakınlıktan faydalanan büyük şehirler veya bölgelerde ortaya
çıkan kümeleşme ekonomileriyle açıklanabilir. Özellikle ülkenin doğusunda yer alan
kırsal bölgeler, zayıf bağlanırlık ve piyasaya erişim sorunlarıyla mücadele etmektedir.

•

Ekonomik performans temelinde, en iyi performans gösteren bölgelerin yüksek gelir
ve üretkenlik düzeyleri, tarım sektöründen daha güçlü bir üretim, uluslararası ticarete
açıklık ve yüksek derecede ekonomik çeşitlilik ve yabancı yatırımla karakterize
edilmektedir.

•

Rekabet edebilirliğin belirleyicileri temelinde en iyi performans gösterenler ise
oldukça yüksek KOBİ oranı, düşük kayıt dışılık oranı ve sağlam iş dinamikleriyle
karakterize edilen, KOBİ’ler ve girişimcilik için uygun bir ortam geliştiren
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bölgelerdir. Bunlar ayrıca yüksek veya orta-yüksek teknoloji sektörlerinde yenilikçi
kapasite ile faaliyet göstermektedir.
Rekabetçi Sektörlerin Belirlenmesi Analizi
“Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi”nin ikinci bileşeni ile bölgelerdeki
hâkim ve dinamik sektörlerin standartlaştırılmış bir çerçeve yoluyla belirlenmesi, bölgelerin
rekabet gücü ve potansiyeli olan sektörlerinin tespit edilmesi imkânı elde edilmiştir. Bu
bileşende kalkınma ajanslarının hem bakanlık ile hem de birbirleri arasında asgari düzeyde
yöntem birliği ve müzakere zemini yakalanması yoluyla ortak bir metodoloji kullanılmıştır
(Şekil 3).
Şekil 3 - Rekabetçi Sektörlerin Belirlenmesi Analizi

YAPISAL ANALİZ
•
•
•
•
•
•
•
•

Sektör ve alt sektör istihdamının payı
İmalat sanayii çeşitliliği (Herfindahl-Hirschman Endeksi)
Sektörün uzmanlaşma seviyesi (Location Quotient)
Yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR)
İmalat sanayii üretiminin sofistikasyon düzeyi (Ar-Ge sınıflaması)
Yatırım oranı
Sektörün küresel ihracatında Türkiye’nin payı
İç talebin gelir esnekliği

SEKTÖRLER ARASI İLİŞKİLER

İNSAN KAYNAĞI

İstihdam çarpanı
Üretim çarpanı
Altsektör bağlantıları

Sektörlere göre ulusal işgücü eğitimi
seviyesi
Bölgesel işgücü eğitimi ve beceriler
İşletmelerin eğitimli personel varlığı üzerine
değerlendirmeleri (BEEPS Anketi)

POLİTİKA ÖNCELİKLERİ

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Ulusal ve bölgesel politika öncelikleri
Ulusal ve bölgesel sektör öncelikleri

Kalkınma ajansları, ticaret ve/veya sanayi
odaları, özel sektör ve üniversite
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen
bölgesel çalıştaylar
Sektör potansiyeli değerlendirme anketi

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi, 2016
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Analizler sonucunda her bölge için “mevcut baskın”, “hâlâ büyüyen”, “durgun”, “yeni
ortaya çıkan” ve “küçülen” sektörler tespit edilmiştir. Bölgesel rekabet endeksinin il düzeyinde
çalıştırılması ve sektörel gelişme ve dönüşüm için eylem planları oluşturulması ile rekabetçi
sektörler için dönüşümün sektörel odaklanma, küresel değer zincirlerine entegrasyon, lider
projeler ve özel tasarım destek programlarına imkan tanıyacağı öngörülmektedir.
Türkiye’de Sektör Stratejilerindeki Mekansal Boyutun Güçlendirilmesi
Projenin dördüncü bileşeni “Türkiye’de Sektör Stratejilerindeki Mekansal Boyutun
Güçlendirilmesi”dir. Sektörel stratejilerde bölgesel boyutun güçlendirilmesi, yöntem birliği ve
müzakere zemininin teminini sağlamayı amaçlamış, mekansal analiz üzerindeki çabaları
yoğunlaştırmak ve diğer imalat sektörleri için de geçerli olan bir metodoloji geliştirmek
amacıyla iki pilot sektör (imalat sektörü; makine ve kimya sektörü) seçilmiştir.
Sektör stratejilerinde mekânsal boyutun güçlendirilmesi; rol ve sorumlulukların daha
tanımlı olması, merkezi ve bölgesel politikalar arası uyumun sağlanması, bölgelere özgü eylem
planlarının oluşturulması ve bölgeler için daha somut ve gerçekçi hedefler ile daha sağlıklı
izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması açılarından önemlidir. Bu kapsamda projenin bu
bileşeni sonucunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için on adımlık bir metodoloji
tasarlanmıştır (Tablo 4).
Tablo 4 - Sektör Stratejilerine Mekansal Boyutun Dahil Edilmesi İçin 10 Adım
1. Şirketlerin yer seçimlerinde sektörel etkenlerin tespiti
2. Bölgesel verilerin kullanımının artırılması
ANALİZ

3. Ürün grubu ve değer zinciri analizlerinin gerçekleştirilmesi
4. Doğrudan yabancı yatırımların ve yabancı işletmelerin dikkate alınması
5. Kümelerin (daha yakından) incelenmesi
6. Ar-Ge faaliyetlerinin ve bölgede mevcut işgücü becerilerinin haritalandırılması

TUTARLILIK
HEDEF

7. Diğer ulusal politikalarla uyumun sağlanması
8. Bölgesel planlar ve/veya sektör raporlarıyla uyumun sağlanması
9. Bölgelerdeki özel sektörün onayının alınması
10. Genel amaçların ve hedeflerin bölgelere/paydaşlara dağılımı
İzleme ve Değerlendirme

Kaynak: Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi, 2016
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2.3.2. Yatırım Ortamı Analiz Kapasitesinin Geliştirilmesi
Ülkelerin iş ve yatırım ortamının değerlendirilmesine yönelik analizler, Dünya Bankası
tarafından küresel ölçekte geçerliliği olan Yatırım Ortamının Değerlendirmesi-YOD
(Investment Climate Assessment-ICA) aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde de YOD
çalışmaları Dünya Bankası tarafından düzenli aralıklarla güncellenmektedir.
Bölgesel Yatırım Ortam Değerlendirmesi Projesi (RICA)
Ülkemizdeki iş ve yatırım ortamının bölge ve hatta il düzeyinde farklılık gösterdiği ve
ulusal düzeydeki analizlerin bölgesel farklılıkları yansıtmadığı bilinmektedir. Bu çerçevede,
Onuncu Kalkınma Planı döneminde bölge düzeyinde yatırım ortamının analizine imkân
verecek ve bu alandaki kurumsal kapasitemizi daha gelişmiş, uluslararası geçerliliği olan ancak
ülkemize özgü unsurları içeren anket ve değerlendirmeler gerçekleştirmeye hazırlayacak bir
projenin bölgesel düzeyde yapılmasına karar verilmiş, bu kapsamda AB finansman desteği ve
Dünya Bankası işbirliği ile “Bölgesel Yatırım Ortam Değerlendirmesi Projesi (RICA)”
uygulanmıştır.
Proje uygulama süreci, bir “yöntem bilgi transferi” olarak değerlendirilmiş ve
önümüzdeki dönemde gerekli güncellemeler yapılarak uygulanabilecek altyapının kurulması
hedeflenmiştir. Proje süresince kalkınma ajanslarında uygulamaya yönelik kurumsal kapasite
geliştirme çalışmaları yürütülmüştür. Kalkınma ajansları özellikle anket tasarımı ve yapılan
anketleri bölgelerindeki daha geniş bir örnekleme taşıma konusunda tecrübe elde etmişlerdir.
Önümüzdeki süreçte düzenli aralıklarla bu anketin tekrarlanması ve çıktılarının kamuoyu ile
paylaşılması öngörülmektedir.
Proje kapsamında imalat ve hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren toplam 6.006 firma
ile anket çalışması yapılmıştır. Uygulama süresince daha önceki anket çalışmalarından farklı
olarak çok daha fazla sayıda firma ile görüşülmüş (2013 yılındaki çalışmada 1.344 işletme ile
anket yapılmıştır) ve Türkiye’nin tüm Düzey-2 Bölgeleri anket çalışmasına dahil edilmiştir.
Proje neticesinde 26 Düzey-2 bölgesi için ve ayrıca ulusal düzeyde yatırım ortamı
değerlendirmesini ve politika önerilerini içeren raporlar hazırlanmış, yatırım ortamı
değerlendirme çalışmalarının önümüzdeki dönemde ülkemizin kendi imkanları ve kurumsal
kapasitesi ile gerçekleştirilmesi amacıyla eğitim ve bilgilendirme programları düzenlenmiştir.
Ayrıca, Türkiye’de merkezi ve yerel düzeyde yatırım destek ve tanıtım hizmetlerinin
değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesine yönelik politika önerilerini içeren bir rapor da
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hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı’na sunulmuştur. Bölgesel Yatırım Ortam Değerlendirmesi
Projesi kapsamında 26 Düzey-2 bölgesi için ayrı ayrı raporlar hazırlanmıştır.
Hazırlanan raporlarda her bir bölge için aşağıdaki başlıklarda analizler yer almıştır:

•

•

İş Ortamındaki Güçlükler ve Fırsatlar


Fiziki Altyapı ve İletişim Altyapısı



Finansmana Erişim



İşletme – Devlet İlişkileri



Suç ve Kayıt Dışılık



İşgücü Piyasası



Firmaların İş Ortamı Algısı

Üretkenlik ve Rekabet Gücü


Pazar Yoğunluğu



Yükselen ve Yüksek Performans Gösteren Sektörler



Bölgesel Üretkenlik



Üretkenlik Dinamikleri



Ticaret

İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı
Onuncu Kalkınma Planının amaç ve hedefleri arasında “uluslararası doğrudan yatırıma
yönelik ulusal stratejileri destekleyecek şekilde bölgesel yatırım destek ve tanıtım stratejileri
hazırlanacak, bu alanda etkinlik ve kurumlar arası koordinasyon artırılacaktır” hedefi yer
almaktadır. Bu hedef doğrultusunda, 2014 yılında yürürlüğe konulan Kalkınma Ajansları
Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinde, Yatırım Destek Ofislerinin (YDO)
görevleri arasında, “analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapma” görevinden söz edilmiştir.
Bu doğrultuda 2016 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından İl Yatırım Destek ve
Tanıtım Stratejisi Hazırlama Rehberi bütün YDO’lara gönderilmiş ve il yatırım destek ve
tanıtım stratejisi (İYDTS) hazırlama süreci başlatılmıştır. Rehbere göre stratejinin amacı; ilin
yatırım destek ve tanıtımı konusunda, ildeki tüm ilgili kurum ve kuruluşları aynı vizyon
etrafında bir araya getirerek kurumlar arası etkileşim ve işbirliğini geliştirmek, kısa ve orta
vadeli ortak öncelik ve faaliyetleri belirlemek, ilin yatırım destek ve tanıtımı konusunda
yaşanılan sorunlara çözümler üretebilmek ve böylece ilin yatırım destek ve tanıtımı konusunda
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yürütülecek faaliyet ve çalışmalara etkinlik kazandırmaktır. Kısaca stratejiler sayesinde, ilin
yatırım destek ve tanıtımına ilişkin özel sektör gündemini, toplu, önceliklendirilmiş ve somut
eylemlere dökülmüş olarak sunmak amaçlanmıştır. Böylece yerelde yürütülen yatırım destek
ve tanıtım çalışmaları bakımından analiz kapasitesinin artırılması ve kurumlar arası
koordinasyonun etkinleştirilmesi beklenmektedir.
İYDTS’ler kapsamında; ilin yatırım destek ve tanıtımına ilişkin mevcut durumu,
hedefleri, sorun alanları ve bu sorun alanlarının çözümüne yönelik olarak ildeki kurum ve
kuruluşların kısa vadede gerçekleştirmeyi düşündükleri çözüm önerileri (eylemler) yer almıştır.
Stratejilerin;
•

Mevcut durum kısmında; ilin öncelikli (rekabet gücü veya gelişme potansiyeli
yüksek) sektörleri, istihdam ve üretim durumu, dış ticaret yapısı gibi ilin yatırım
destek ve tanıtımına ilişkin hâlihazırdaki durumunu ortaya koyacak bilgiler,

•

Hedefler kısmında, ilin strateji döneminin sonunda, yatırım destek ve tanıtım
konusunda somut, ölçülebilir ve stratejinin genel çerçevesine uygun çıktı
göstergelerinden faydalanılarak hangi ilerlemeleri kaydetmesinin beklendiği
hususundaki bilgiler,

•

Sorun alanları kısmında; ilin yatırım destek ve tanıtım konularında ve ilgili olduğu
sektörler itibarıyla, hem hâlihazırda yaşanılan sorun alanları hem de varsa strateji
döneminde meydana gelmesi muhtemel sorun alanları ve bu sorunların ile ve
bölgeye etkisi konularında özet bilgiler,

•

Eylem planı kısmında, stratejinin uygulama adımlarını ifade edecek nitelikte,
sorun alanları bölümünde belirtilen sorunları çözebilmek için başvurulacak
şekilde ve “yöneldiği sorun alanı, “sorumlu kurum ve kuruluş”, “tahmini maliyet”,
“planlanan gerçekleşme zamanı” gibi bilgileri ve neden bu eylemlerin seçildiğini
gösteren gerekçeleri içeren, kısa vadeli (en fazla 1 yıl), somut, basit ve gerçekçi
olan faaliyet, işlem ve yöntemlere ilişkin bilgiler

yer almıştır.
YDO koordinasyonunda ildeki ilgili tüm kurum ve kuruluşların aktif katılımı ve
katkısıyla hazırlanan stratejiler, Kalkınma Bakanlığı görüşünün ardından kalkınma ajansları
yönetim kurullarınca onaylanmıştır.
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2017 yılında ilk uygulamaları başlatılan il yatırım destek ve tanıtım stratejilerinin 2018
yılı için güncellenmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda başta eylem planları olmak üzere stratejinin
ilgili kısımları YDO’lar koordinasyonunda yeniden ele alınmıştır. Ayrıca 2017 yılındaki
eylemlerin uygulanma durumları takip edilerek Kalkınma Bakanlığı’na raporlanmıştır. Söz
konusu raporların incelenmesi sonucunda, 2017 yılı eylem planlarında yer alan eylemlerin
büyük çoğunluğunun tamamlandığı görülmüş, tamamlanmayan eylemler bakımından ise
eylemlerden sorumlu kuruluşların bütçe ve personel yönünden sorunlar yaşadığı anlaşılmıştır.
2.3.3. Yatırım Destek ve Tanıtım Kapasitesinin Geliştirilmesi
Onuncu Kalkınma Planı döneminde YDO mevzuatı geliştirilmiş, personele yönelik
eğitimler tasarlanarak uygulanmış, kalkınma ajansları YDO’lar aracılığıyla önce genel sonra
bölgesel teşvik sisteminde uygulayıcı roller üstlenmiştir.
Yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri, bölgesel kalkınmada özel sektör dinamikleri
arasında önemli bir yer tutmaktadır. Hâlihazırda yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri
konusunda yerelde; Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Yatırım Destek Ofisleri, Küçük
ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Temsilciliği,
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Müdürlüğü, sanayi ve ticaret
odaları gibi pek çok kurum ve kuruluşun yanı sıra İl Yatırım Komiteleri/Kurulları gibi çeşitli
platformlar faaliyet göstermektedir. Ayrıca merkezi düzeyde de başta Kalkınma Bakanlığı
olmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
(TYDTA), KOSGEB gibi pek çok kurum ve kuruluş ile Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
Koordinasyon Kurulu (YOİKK) gibi çeşitli platformlar çalışmaktadır. Görüldüğü üzere yatırım
destek ve tanıtım alanda kurumsal açıdan (organik olarak) önemli bir kapasitenin oluşturulmuş
olduğu görülmektedir. Ancak bu faaliyetler konusunda koordinasyon ve odaklanma eksikliği
bulunması sebebiyle istenilen sonuçlara ulaşılamamaktadır.
Yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve istenen başarının
sağlanabilmesi, bu alandaki çalışmaların birbiri ile uyumlu şekilde yürütülmesine bağlıdır.
Nitekim Onuncu Kalkınma Planı’nın amaç ve hedefleri arasında “bölgesel gelişmeye yönelik
destekler arasında tamamlayıcılık ve koordinasyon sağlanacaktır” hedefinin yer alması, bu
konunun önemini ortaya koymuştur. Bu çerçevede yukarıda bahsedildiği üzere il yatırım destek
ve tanıtım stratejileri uygulamasına geçilmesi, yol haritasının belirlenmesi aşamasından
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başlayarak paydaşlar arasında koordinasyon mekanizmasını güçlendirici bir rol oynamaktadır.
Bunun yanı sıra yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerinin koordinasyonu bağlamında merkezde
YOİKK ve devlet desteklerinin koordinasyonu çalışmaları artarak devam ettiği gibi yerelde de
İl Yatırım Komiteleri/Kurulları gibi çeşitli platformlar öne çıkmaktadır. İl Yatırım
Komiteleri/Kurullarının sayısı ve işlevi gün geçtikçe artmakta, bu platformlarda özel sektör ve
ilgili kamu kesimi temsilcileri bir araya getirilerek, uygulamada yatırım aşamalarında yaşanılan
sorunlara somut ve hızlı çözümler üretilmektedir.
Yatırım destek ve tanıtım çalışmalarının koordinasyonu bakımından yerelde YDO’lar
önemli bir misyon ve vizyon ortaya koymaktadır. Nitekim Onuncu Kalkınma Planı döneminde,
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun
çerçevesinde, kalkınma ajansları bünyesinde her ilde kurulan YDO’ların kurumsal kapasiteleri
güçlendirilmiştir. Bu kapsamda YDO’ların hukuki altyapısı yeniden düzenlenmiş ve görev
tanımı yeniden belirlenerek açıklığa kavuşturulmuştur. Bu çerçevede 27/08/2014 tarihli ve
29101 sayılı Resmi Gazete’de Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği
yayımlanarak yürürlüğe girmiş, ardından bu yeni konseptin getirdiği görev ve yetkilerin
uygulama detayları konusunda usul ve esaslar yürürlüğe konulmuştur.
Yeni mevzuata göre YDO’lar, ilin iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi konusunda
çalışan ve yatırımcıların ihtiyaç duyduğu her alanda faaliyet gösteren birimler olarak yeniden
ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede;
•

Yatırımcılara bilgi sağlamak ve onları yönlendirmek görevi vurgulanmıştır. YDO’lar
başta merkezi veya yerel düzeyde uygulanan devlet destekleri olmak üzere, ildeki
öncelikli sektörler, yatırım süreci ve bu süreçte karşılaşılan iş ve işlemler, yatırım
yeri temini gibi pek çok konuda yatırımcıları bilgilendirmekte ve onları
yönlendirmektedir. 2018 Yılı Programına göre, YDO’lar bugüne kadar yaklaşık 42
bin bilgilendirme ve danışmanlık faaliyeti gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda her YDO
bilgilendirme kılavuzları hazırlamış, destekler başta olmak üzere güncel gelişmeler
www.yatirimadestek.gov.tr internet sitesine işlenmiştir.

•

İlin iş ve yatırım ortamının tespiti bakımından analiz, araştırma, raporlama, strateji
ve envanter çalışmaları yürütme gibi faaliyetler yeni dönemde YDO’ların ön plana
çıkan işleri arasında sayılmıştır. Nitekim YDO koordinasyonunda sektör raporları, il
yatırım destek ve tanıtım stratejileri, ilde uygun yatırım yerlerinin tespitine ve
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yatırımcının istifadesine sunulmasına yönelik raporlama ve sistem oluşturma
çalışmaları gibi faaliyetler yapılmıştır. 2018 Yılı Programına göre YDO’lar bugüne
kadar yaklaşık 3.800 araştırma ve analiz faaliyeti gerçekleştirmiştir.
•

Ayrıca Onuncu Kalkınma Planı’nın amaç ve hedefleri arasında yer alan ve “kalkınma
ajanslarının merkezi ve yerel düzeydeki kurum ve kuruluşlarla daha yakın ve
koordinasyon içinde çalışmaları ve uzmanlık kuruluşlarıyla işbirliği mekanizmaları
oluşturmaları”nı öngören hedef doğrultusunda, YDO’ların ilin iş ve yatırım
ortamının geliştirilmesi bağlamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar
yapması hususu vurgulanmış, bu çerçevede ilde kurulan kurul ve komisyonlara
YDO’ların da katılım sağlamasının önü açılmıştır. Nitekim bu dönemde İl Yatırım
Komiteleri/Kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmüş olan YDO’lar, İl İstihdam
ve Mesleki Eğitim Komisyonu ve İl Koordinasyon Kurulu gibi çeşitli kurullarda
görev almıştır.

•

Bunun yanı sıra ilin iş ve yatırım ortamının tanıtılması ve ile yatırımcı çekilmesi
hususunda da YDO’lar yetkilendirilmiştir. Bu çerçevede YDO’lar ulusal ve
uluslararası pek çok fuar ve faaliyete katkı ve katılım sağlamıştır. 2018 Yılı
Programı’na göre YDO’lar bugüne kadar yaklaşık 11 bin tanıtım faaliyeti
gerçekleştirmiştir. Ayrıca YDO’lar yerli ve yabancı yatırımcıların ülkemize
çekilmesi amacıyla ve TYDTA ile işbirliği içerisinde, doğrudan yatırımcılar ve ilgili
kuruluşlar nezdinde çeşitli ve etkin çalışmalar yürütmüş ve ildeki ilgili taraflarla
yatırımcılar arasında arayüz vazifesi görmüştür.

•

Diğer taraftan ilgili devlet yardımları mevzuatı ile YDO’lara verilen görev ve
yetkilerin ajans mevzuatı ile yeknesaklığı sağlanmış ve bu alanda YDO’ların daha
rahat hareket edebilmeleri mümkün kılınmıştır. Bu kapsamda 2012/3305 sayılı
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile kalkınma ajanslarına verilen
görevler çerçevesinde YDO’lar yeni teşvik sisteminde yerelde aktif rol almış ve
teşvik belgesi düzenleme, teşvik izleme ziyaretleri ve teşvik belgesi kapatma
işlemlerini yürütmüştür. Bu süreçte, Kalkınma Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı
tarafından ajans personeline yönelik eğitimler verilmiş, oluşturulan e-posta grubu
etkin bir şekilde kullanılmıştır.

•

Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerinin takibi,
koordinasyonu ve sonuçlandırılması konusunda da çalışmalara hız verilmiştir. 5449
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sayılı Kanun incelendiğinde YDO’lara başka görevler de verilmiş olmakla birlikte
YDO’ların esas itibarıyla “izin ve ruhsat işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması”
konusunda görevlendirildiği anlaşılmaktadır. Buna göre YDO’lar illerinde, özel
kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren
izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini sonuçlandırmak üzere tek elden
takip ve koordine edeceklerdir. Ancak geçmişten günümüze YDO uygulamaları
incelendiğinde, izin ve ruhsat işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması konusunda
YDO’lara başvuran yatırımcı sayısının çok az olduğu görülmektedir. Bu sonucun,
YDO’ların izin ve ruhsat işlemini yapan merci değil, aracılık eden merci olması gibi
başka sebepleri olmakla birlikte temel sebebi, yatırımcıların yatırım yeri temini ve
danışmanlık gibi diğer konularda YDO’lara daha fazla ihtiyaç duymasıdır. Buna
rağmen izin ve ruhsat işlemlerinin takibi, koordinasyonu ve sonuçlandırılması
konusu, YOİKK ve Sanayi Stratejisi Belgesi gibi merkezi çalışmalardaki yerini
korumuş, ancak bu alanda yeterli ilerleme sağlanamamıştır.
Bununla birlikte bu hususta YDO koordinasyonunda yeni bir açılım başlatılarak,
yatırımcıların yatırım sürecindeki iş ve işlemlerinin kolaylaştırılarak bürokrasi ve
kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla, pilot uygulama olacak şekilde “tek durak ofis” yapısı
hayata geçirilmiştir. Buna göre, İstanbul’da iş kurmayı planlayan uluslararası yatırımcılara
destek olmak, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat
işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak
üzere tek elden takip ve koordine etmek ve böylece iş yapma ve yatırım ortamının
geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla, 2017 yılının Haziran ayında İstanbul Kalkınma
Ajansı Yatırım Destek Ofisi bünyesinde “Invest in İstanbul” adıyla tek durak ofis hizmet birimi
faaliyete geçmiştir. Yabancı yatırımcılar şirket kurulumuna ilişkin her türlü işlemlerini başka
hiçbir yere gitmeden bu ofis vasıtasıyla gerçekleştirebildikleri gibi, devlet yardımları mevzuatı
ve İstanbul yatırım olanakları hakkında da bilgilendirilmektedir. Söz konusu birimde, İstanbul
Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda, Valilik talebiyle ildeki ilgili kurum
ve kuruluşlardan görevlendirilen nitelikli personel görev yapmaktadır. Görevlendirilen
personelin birlikte aynı fiziki ortamda hizmet vermesi, kurumlar arası etkileşimi artırmış,
süreçlerin iyileştirilmesi ve hızlandırılmasına yönelik işbirliği ortamı oluşturulmuştur.
Görüldüğü üzere bu yeni dönemde artık YDO’lar yalnızca izin ve ruhsat işlemlerinin
takip ve sonuçlandırılması konusunda değil, ilin iş ve yatırım ortamının geliştirilerek
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yatırımcıların ihtiyaç duyduğu her konuda cevap verebilen yapılar olarak ortaya çıkmaktadır.
Şüphesiz bu yeni modelin başarıya ulaşabilmesi, YDO’ların kapasitesinin bu yeni yapıya uygun
hale getirilmesine bağlıdır. Bu çerçevede YDO’ların ajans içerisinde ve ilde prestiji yüksek bir
birim haline getirilmesi, YDO’larda çalışan personel sayısının artırılması, personelin
niteliklerinin geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, YDO’larda kurumsal hafızanın
oluşturulması ve çalışan personel konusunda istikrar ve sürekliliğin sağlanması gibi hususlar
büyük önem taşımaktadır. Nitekim bu bağlamda Kalkınma Bakanlığınca yürütülen çalışmalar
sonucunda, YDO’lar başlı başına birer çalışma birimi kabul edilmiş, YDO’lardaki personel
sayısının ve niteliğinin artırılması konusunda kalkınma ajansları teşvik edilmiş, personelin
eğitim ihtiyaçları belirlenerek çeşitli eğitimler düzenlenmiş, ayrıca Dünya Bankası’nca
yürütülen Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi hayata geçirilmiştir.
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınan verilere göre Aralık 2017
itibarıyla YDO’lar; 5.107.967.198 TL’lik yatırım ve bunun sonucu oluşan 48.334 kişilik
istihdama gerek bilgi ve danışmanlık sağlayarak ve gerekse izin ve ruhsat işlemlerini bizzat
yürüterek destek sağlamıştır.
2.3.4. Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi
Akıllı Uzmanlaşma
Akıllı uzmanlaşma (smart specialisation) kavramı son yıllarda Avrupa Birliği’nin
gündeminde önemli bir yer tutmuş; 2010 yılında Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilerek
Lizbon Stratejisi’nin yerini alan “Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı
Büyüme için Avrupa Stratejisi”nde ayrıca vurgulanmıştır.
Avrupa 2020 Stratejisi, ekonominin yapısal zayıflıklarını üç öncelik alanında ilerleme
sağlayarak aşmayı amaçlamaktadır:
•

Bilgi ve yeniliğe dayalı “akıllı büyüme”,

•

Kaynaklarını etkin kullanan, çevre dostu ve rekabetçi ekonomiye dayalı
“sürdürülebilir büyüme”

•

Ekonomik, sosyal ve bölgesel uyumun arttığı yüksek istihdam sağlanan “kapsayıcı
büyüme”.

“Akıllı ihtisaslaşma” kavramının arkasında bilgi kaynaklarının yoğunlaştırılması ve
bunların öncelikli ekonomik faaliyetlerle ilişkisinin kurulması yoluyla ülke ve bölgelerin
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küresel ekonomi içerisinde rekabetçiliğinin artırılması fikri vardır. Bu tür bir ihtisaslaşma
bölgelere bilgi üretimi ve kullanımındaki ölçek, kapsam ve dışsallıklardan faydalanma ve
böylece kalkınmaya katkı sağlama imkanı sunmaktadır.
Avrupa Komisyonu yapısal fonların daha odaklı kullanımı ve tüm bölgelerde akıllı
büyüme potansiyeli ve bilgi ekonomilerinin koordinasyonu için bir araç olarak gördüğü akıllı
ihtisaslaşma için ulusal/bölgesel yenilik stratejilerinin (Research and Innovation Strategies for
Smart Specialization - RIS3) hazırlanmasını teşvik etmektedir.
Akıllı uzmanlaşma "her bölgenin ekonomik ve rekabetçilik avantajlarını değerlendirerek
inovasyon odaklı bir gelişme stratejisi belirlemek" olarak da tanımlanabilir. Avrupa 2020
Stratejisinin ve Akıllı İhtisaslaşma Platformu (S3 Platform) temel amacı bölgeler arası öğrenme
ilişkilerinin kurulması ve bölgesel yenilik sistemlerinin oluşturulmasını teşvik etmektir.
Akıllı İhtisaslaşma Platformunun amacı ülke ve bölgelere akıllı ihtisaslaşma
stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması süreçlerinde rehberlik hizmeti vermek, iyi
örneklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak, strateji ve politika danışmanlığı sağlamak, veri
sağlamak ve eğitim vermek yoluyla destek olmaktadır. Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın en
büyük 10 ekonomisinden biri olması hedeflenmektedir. Onuncu Kalkınma Planı’nda Ar-Ge ve
yenilik konularında kapasite geliştirmek üzere teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör
odaklı olarak artırılması, araştırma sonuçlarının ticarileşmesine hız kazandırılması, teknoloji
yoğun ürünler geliştirilerek küresel ölçekte rekabet gücünün artırılması amaçlanmıştır.
Plan döneminde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı olacak şekilde
artırılması ve elde edilecek çıktıların ticarileşme ve markalaşma süreçlerinin hızlandırılması ile
katma değer artışının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür.
Türkiye’de GSYH’den Ar-Ge’ye ayrılan pay son dönemde sürekli bir artış
göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan AraştırmaGeliştirme Faaliyetleri Araştırması 2016’ya göre 2004 yılında bu oran 0,50 iken 2016 yılında
0,94 olarak gerçekleşmiştir. Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2016 yılında bir önceki yıla göre
%19,5 artışla 24 milyar 641 milyon TL’ye yükselmiştir. Sektörler itibarıyla en yüksek oran
%54,2 ile mali ve mali olmayan şirketlere aittir (Şekil 4).
Tam zaman eşdeğeri cinsinden toplam Ar-Ge personeli sayısına bakıldığında ise 2004
yılında 39.960 iken 2016 yılında bu rakam 136.953 olmuştur. Bu rakamın yaklaşık %53’ü mali
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ve mali olmayan şirketlerde çalışmaktadır. Kadın Ar-Ge personeli oranı 2016 itibarıyla
%31,4’tür.
Şekil 4 - Sektörlere Göre Ar-Ge Harcaması

Mali ve Mali Olmayan Şirketler

%36,3
%54,2

Genel Devlet
Yükseköğretim

%9,5

Kaynak: TÜİK, 2017

Ar-Ge ve yenilik konusunda ilerleme sağlanması amacıyla etkin olan bütün unsurların
incelenerek, zincirin tüm halkalarında eşgüdüm içinde iyileştirmeler yapılarak, “yenilik
ekosistemi”nin gelişmeye uygun hale getirilmesi konusunda da çalışmalar devam etmektedir.
Bölgesel Yenilik Stratejileri
Türkiye’deki Düzey-2 Bölgelerinin daha yüksek katma değerli üretim yapılarına geçiş
yapabilmesi amacıyla Kalkınma ajansları eliyle bölgelerin rekabet gücünü artıracak, yenilikçi,
ekonomik ve toplumsal gelişmeyi hızlandırıcı, istihdam artırıcı projeler hayata geçirilmektedir.
Bu projeler ile bölgelerin mevcut potansiyelinin değerlendirilmesi, ekonomik ve sosyal
kalkınmanın hızlandırılması ve her bir bölgemizin 2023 yılı hedeflerine katkısının azami
düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.
Bu noktada; kalkınma ajansları tarafından Ar-Ge ve yeniliğin desteklenmesi ve
ticarileşmesi konularında önemli çalışmalar yapılmaktadır. Kalkınma ajansları temel olarak
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Ar-Ge ve yenilik ekosistemine yönelik strateji geliştirmekte, yenilikçi girişimciliği geliştirmeye
yönelik faaliyetler yürütmekte ve Ar-Ge ve yenilik projelerine mali ve teknik destek
sağlamaktadır.
Kalkınma ajansları tarafından Ar-Ge ve yenilik ekosistemine yönelik strateji geliştirme
faaliyetleri kapsamında yenilik konusunu yerel ve bölgesel düzeyde ele alarak bölgelerinde
yeniliğe dayalı ekonomilerin gelişimine yol gösterecek olan bölgesel yenilik stratejilerini
hazırlamaktadırlar. Bu çerçevede 11 kalkınma ajansı, bölgesel yenilik stratejisi çalışmalarını
tamamlamıştır:
•

TR21: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

•

TR31: İzmir

•

TR32: Aydın, Denizli, Muğla

•

TR33: Afyon, Kütahya, Manisa, Uşak

•

TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova

•

TR52: Karaman, Konya

•

TR72: Kayseri, Sivas, Yozgat

•

TR81: Bartın, Karabük, Zonguldak

•

TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat

•

TR90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon

•

TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis

Önümüzdeki dönemde bölgeleri için yenilik stratejisi hazırlanmasını gerekli gören
kalkınma ajansları bölgesel yenilik stratejisi çalışmalarını devam ettirecektir. Yenilik stratejisi
hazırlamış olan kalkınma ajanslarından Zafer Kalkınma Ajansı (TR33 - Afyon, Kütahya,
Manisa, Uşak), Mevlana Kalkınma Ajansı (TR52 – Karaman, Konya) ve Doğu Marmara
Kalkınma Ajansı (TR42 - Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova) ayrıca Akıllı İhtisaslaşma
Platformu (S3 Platform) üyesidir.
Bölgesel yenilik stratejilerinin hazırlanması ile her bölgenin rekabetçi olduğu alanların
ekonomik olarak değerlendirilmesi ve bölgelerde inovasyon odaklı bir gelişme stratejisinin
hayata geçirilmesi öngörülmektedir.
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Genç Girişimci Merkezleri
Onuncu Kalkınma Planı’nın Bilim, Teknoloji ve Yenilik politikaları alanında belirtildiği
gibi, üniversite ve özel sektör işbirliğinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi amacıyla faaliyet
gösterecek ara yüz niteliğinde kurumların oluşturulması önem taşımaktadır. Aynı zamanda
yükseköğretim kurumlarında akademisyenlerin ve öğrencilerin Ar-Ge ve girişimcilik
faaliyetlerini teşvik edecek bir yapılanma tesis edilmesi yönünde çalışmalar yapılmasına önem
verilmektedir.
Girişimcilik kültürünün

yaygınlaştırılması, girişimcilerin her türlü ihtiyacının

karşılanması, girişimcilerin desteklenmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla Kalkınma
Bakanlığı ve kalkınma ajansları çalışmalarını sürdürmektedir.
Kalkınma ajansları önceki plan döneminde olduğu gibi Onuncu Kalkınma Planı
döneminde de farklı programlar kapsamında girişimciliğe destek vermiştir. Bu kapsamda
kalkınma ajansları; kuluçka merkezi, hızlandırıcı, proje pazarı organizasyonları ve mentorluk
programları ile erken aşama girişimciliği ve teknolojik girişimlerin uluslararasılaşmasını
desteklemiş, bu alandaki desteklere yönelik bilgilendirme ve yönlendirme yapmıştır.
Bu alanda kalkınma ajanslarının destekleri veya işbirlikleri ile kurulan farklı örnekler
mevcuttur. Bu örneklerden iki tanesi aşağıdadır:
TechAnkara Girişimcilik Merkezi
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Operasyonel Programı (İKG-OP) kapsamında uygulanan “Genç İstihdamının Artırılması için
Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi” ile Ankara Kalkınma Ajansı
bünyesinde “TechAnkara Girişimcilik Merkezi” kurulmuştur. Merkez bünyesinde, proje ile
tasarlanan ürünlerin ilk denemelerinin gerçekleştirildiği, teknoloji odaklı girişimcilere yönelik
fiziki mekan, bilişim altyapısı, genç girişimci geliştirme programı, mentor havuzu, teknoloji
ticarileştirme programı ve tüm süreçlerin takip ve koordine edildiği girişimcilik portalı yer
almaktadır. Girişimcilik merkezi, Ankara’daki tüm paydaşların ortak markası olan ve Ankara
Kalkınma Ajansı tarafından koordine edilen TechAnkara markası altında faaliyet
göstermektedir.
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İTÜ Çekirdek
İstanbul Kalkınma Ajansı mali destek programlarıyla kurulan “İTÜ Çekirdek Erken
Aşama Kuluçka Merkezi”; teknolojik, yenilikçi iş fikirlerine sahip, fikrinin inovatif ve ticari
faaliyete dönüştürülebilir olduğuna inanan girişimciler ve “start-up”lara hizmet vermektedir.
İTÜ Çekirdek’in resmi internet sitesinde yer alan verilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) ve İTÜ ARI Teknokent tarafından 2012 yılında İTÜNOVA TTO işbirliğinde kurulan
İTÜ Çekirdek’te 1.150 girişime ve 3.450 girişimciye destek sağlanmıştır.
İTÜ Çekirdek bünyesinde ayrıca yine İstanbul Kalkınma Ajansı mali destek
programlarıyla desteklenen İTÜ Arı Teknokent; Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik
Üniversitesi Teknopark ve Teknopark İstanbul ortaklığında INNOGATE Uluslararası Girişim
Hızlandırma Programı hayata geçirilmiştir.
Benzeri yapıların diğer illerde yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülmekte olup
Erzurum, Malatya ve Mersin’de üniversiteler içinde genç girişimci merkezlerinin kurulması
yönünde hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda Erzurum Teknik Üniversitesi, İnönü
Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi ile çalışmalar tamamlanmıştır.
Genç girişimci merkezleri ile genç girişimcilerin;
•

İşyeri, toplantı salonu ve ofis hizmetleri ihtiyacının karşılanması,

•

Sermaye bulma ve strateji geliştirme konularında ihtiyaç duyacakları eğitim,
bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri ile her türlü teknolojik imkânın sağlanması,

•

İş dünyası işbirliği ve ortaklıkların geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin
düzenlenmesi

öngörülmektedir.
Aynı zamanda; bölgedeki girişimci profilinin tanınması, projenin hedef kitlesinin
belirlenmesi ve programların hedef kitleye göre uyarlanması amacıyla “Girişimci Profili
Analizi” çalışması yapılması planlanmaktadır. Böylelikle, mezunların kariyer hedefleri, iş
tercihleri ve nerede işe girdikleri, kendi işlerini kurup kurmadıkları, kurmak isteyip de
kuramadılarsa bunun nedenleri gibi hedef kitleyi ve eğilimlerini tespit etmeye yönelik bilgiler
derlenebilecek ve karşılaştırmalı olarak takip edilebilecektir.
Uygulamanın diğer illerde de yaygınlaştırılması planlanmaktadır.
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2.3.5. Bölgesel Özel Sektör Destek Kapasitesinin Geliştirilmesi
Bölgelerinde analiz kapasitesi, mali ve teknik destek araçları ve nitelikli insan kaynağı ile
ön plana çıkan kalkınma ajansları; gerek bölgelerinde özel sektör destek programlarının
geliştirilmesi ve gerekse ulusal ölçekte geliştirilen destek mekanizmalarına nitelikli geribildirim
sağlaması açısından önemli bölgesel yapılardır.
Kalkınma ajansları, bölgelerinde bulunan özel sektörün potansiyelini tespit etmek ve bu
potansiyeli harekete geçirmek amacıyla mali ve teknik destek araçlarını kullanmakta ve
operasyonel faaliyetler yürütmektedir. Kalkınma ajansları analiz çalışmalarıyla sektörlere yol
göstermekte, tanıtım çalışmalarıyla da yeni yatırımcı ve girişimciler başta olmak üzere “yaratıcı
sınıf”ı bölgelerine çekmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda, yatırım destek ofisleri marifetiyle,
yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik saha bilgisini toplamak, analiz etmek, lobi
faaliyetleri yürütmek ve yatırımcıların iş ve işlemlerini takip ederek, danışmanlık ve hatta
mentorluk yapmak vazifelerini yerine getirmektedir.
2012 yılında çıkarılan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında
Bakanlar Kurulu Kararı (Teşvik Kararnamesi) ile YDO’lar ilk kez “yerel birimler” arasında
zikredilmiştir. Kararname ile YDO’lara aşağıdaki görev ve yetkiler verilmiştir:
•

Yerel birimlere yapılan teşvik belgesi müracaatlarından uygun görülenler için yerel
birim tarafından teşvik belgesi hazırlanır ve değerlendirilmek üzere Ekonomi
Bakanlığı’na iletilir. Bakanlıkça uygun görülen teşvik belgeleri onaylanarak ilgili
yerel birimlere gönderilir.

•

9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile 22 nci ve 23 üncü maddeleri
dışındaki işlemler, teşvik belgesini düzenleyen ilgili yerel birimlerce sonuçlandırılır.

•

Tamamlama vizesi yapılacak yatırımlarla ilgili olarak yerel birimler, söz konusu
yatırımların gerçekleşmelerini tespit ederek tebliğle belirlenecek formatta Ekonomi
Bakanlığı’na bildirir. Bakanlığın uygun görüşü alınmadan tamamlama vizesi
işlemleri tekemmül etmiş sayılmaz.

•

Yerel birimler, teşvik belgeleri ile ilgili yapılacak işlemleri kadrolarında tam süreli
olarak çalışan teknik/uzman personel aracılığıyla yürütmek zorundadırlar.

•

Bu Karar hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen yerel birimlerin yetkilerine
Ekonomi Bakanlığınca son verilir ve gerekli tedbirleri alıncaya kadar yeni görev
verilmez.
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•

Kalkınma

ajansları,

Ekonomi

Bakanlığınca

düzenlenen

teşvik

belgeleri

kapsamındaki yatırımların gerçekleşmelerini izleyerek gerçekleşme durumlarını
altışar aylık dönemler halinde Bakanlığa bildirirler.
Kümelenme Çalışmaları
Türkiye’deki mevcut kümelenme desteklerine bakıldığında ulusal düzeyde Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Kümelenme Destek Programı ile Ekonomi
Bakanlığı tarafından uygulanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE) Programı ve bölgesel düzeyde ise kalkınma ajansları tarafından yürütülen münferit
kümelenme destekleri görülmektedir.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan program ile seçilen kümelere
5 yıl süresince toplam 25 milyon TL hibe desteği sağlanmaktadır. Programda bugüne kadar
toplam 6 küme destek almaya hak kazanmıştır. Programın ilk teklif çağrısında Eskişehir Bilecik
Kütahya Seramik İş Kümesi, ikinci teklif çağrısı ile Gemi İnşa Sanayi Kümelenmesi, İstanbul
Sağlık Endüstrileri Kümelenmesi, Nükleer Sanayi Kümelenmesi, OSTİM Temiz Teknolojiler
Kümelenmesi, Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümelenmesi destek alamaya hak kazanmışlardır.
Kalkınma ajansları tarafından başvuru yapacak tüm kümeler için referans mektubu
verilmektedir.
Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanan UR-GE desteği kapsamında ihracatçı birlikleri,
ticaret ve sanayi odaları, OSB’ler, sektörel dernekler, kooperatifler gibi işbirliği kuruluşlarının
analiz, danışmanlık, tanıtım, yurt dışı pazarlama, alım heyeti ve istihdam gibi odak ihtiyaçlarına
destek sağlanmaktadır.
Kalkınma ajansları tarafından bölgesel düzeyde kümelenme analizleri yapılmakta ve
güdümlü proje ve teknik destekler ile kümelenme oluşumları desteklenmektedir. Kalkınma
ajansları tarafından yürütülen bazı çalışmalar şunlardır;
•

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme Soğutma
Kümesi için 2012 yılında güdümlü proje desteği uygulanmış ve Akredite Test ve Analiz
Laboratuvarı kurulmuştur.

•

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Süs Bitkileri Geliştirme ve Uygulama
Güdümlü Projesi kapsamında “Saksılı Süs Bitkileri Üreticileri Derneği ve Yalova
Garden AŞs Kümesi”ndeki 44 KOBİ’ye destek sağlanmıştır.
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•

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından Klasik Mobilya Kümesi için küme tanımlama ve
strateji dokümanı hazırlanmıştır.
Kümelenme Yönetişim Modeli
Kümelenme konusunda farklı kurumlar tarafından farklı uygulamalar eş zamanlı olarak

devam etmektedir. Böyle bir yapıda mali desteklerde odaklanmanın sağlanması ve kaynak
tahsisinin politika ölçeğinde rasyonalizasyonunun sağlanması konusu önem kazanmakta ve
kümelere verilen desteklerin tek elden takibinin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle
kurumlar arası işbirliğinin, koordinasyonun ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi amacıyla
Kalkınma Bakanlığı tarafından “Kümelenme Yönetişim Modeli” hazırlanmıştır.
Bu modelin amacı özet olarak kümelenmeye yönelik uygulanan KOBİ, sanayi, bilim ve
teknoloji, yenilik ve farklı sektörel strateji ve politikaların etkin bir şekilde uygulanmasıdır.
Böylece, ulusal kümelenme politikaları çerçevesinde paydaşlar arasındaki ilişkilerin ve
kullanılacak araçların net olarak tanımlanacağı bir yapı kurulacaktır.
Küme Tanılama Rehberi
2013 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile
işbirliği halinde küme analizi ve veri tabanı oluşturma çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışma
kapsamında "Küme Tanılama Rehberi" hazırlanmış ve kalkınma ajansları tarafından bu
rehber kullanılarak bölgelerindeki kümeler tespit edilmiştir. Yöntem olarak Porter’ın elmas
modeli temel alınmış ve bölge, küme, önem, son 5 yıllık performans ile sınır değerleri için 44
alt değişken ile puanlama yapılmıştır. Çalışma sonucunda 81 kümeden oluşan kümelenme
listesi oluşturulmuştur.
2016 yılında bölgesel düzeyde kümelenme listesinin güncellenmesi kararlaştırılmıştır. Bu
nedenle kalkınma ajansları tarafından 2013 yılında yapılan çalışmada yer alan kümeler ile
bölgelerde öne çıkan diğer kümelerin analiz edilmesi istenmiştir. Bu çalışmada da ajanslar
tarafından toplam 109 kümenin analizi yapılmıştır. Bu iki çalışma mevcut kümelerin nasıl bir
gelişme seyri izlediğini takip etme fırsatı vermektedir.
Kümelenme konusunda çalışmalar farklı kurum ve kuruluşların koordinasyonunda
devam etmekte olup tüm bu çalışmaların eşgüdüm halinde yürütülmesine ihtiyaç
bulunmaktadır.
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Bölgesel Girişim Sermayesi
Onuncu Kalkınma Planı’nın Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik politika
alanlarında belirtildiği üzere, bölgesel düzeyde yenilikçi finansal destek mekanizmaları
oluşturulacak, bu kapsamda bölgesel girişim sermayesi ve kredi garanti fonu uygulamaları
başlatılacaktır. Bu kapsamda, Onuncu Kalkınma Planı döneminde bölgesel girişim sermayesi
uygulamasını hayata geçirmek amacıyla çalışmalar yapılmıştır.
Ajanslar tarafından birçok kuluçka merkezi ve hızlandırıcı programı desteklenmiştir. Bu
merkezlerden ve kurulacak Genç Girişimci Merkezlerinden çıkacak girişimcilerin iş kurmak
için finansman ihtiyacı olacaktır. Bu doğrultuda, birbirini tamamlayan bir mekanizma
oluşturulması öngörülmüştür.
Girişim sermayesi finansman ihtiyacı olan ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten
işletmeleri ortaya çıkarmak ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak üzere kalkınma ajansları
işbirliği ile bölgesel düzeyde uygulanacaktır.
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışmaları
Bilgi tabanlı bir ekonomide üniversite ve sanayi arasındaki ilişki; yeniliğin, ekonomik
gelişmenin ve bölgesel kalkınmanın anahtar unsurlarındandır. Bu bağlamda, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı uhdesinde yürütülen KÜSİ çalışmaları kapsamında illerin mevcut
durumunun ortaya çıkarılarak, il bazında KÜSİ endeksinin oluşturulması ve politika
önerilerinin geliştirilmesi amacıyla yeni bir KÜSİ modeli tasarlanmıştır. Bu yeni modelde iki
endeks oluşturulmuştur.
KÜSİ Ar-Ge ve Yenilik Ekosistem Endeksi; illerin KÜSİ kapsamındaki potansiyel
durumlarını ortaya koymaktadır. KÜSİ Uygulama Endeksi ise illerin KÜSİ kapsamındaki
potansiyellerini ne ölçüde kullandıklarını belirlemektedir. İki ayrı endeks oluşturulmasının
nedeni, illerin KÜSİ kapsamında girdi değişkenleri ile çıktı değişkenlerini ayrı ayrı yorumlama
gereksiniminden kaynaklanmaktadır. Model kapsamında oluşturulan endekslerde, 81 ilin KÜSİ
konusundaki potansiyeli ve uygulanabilirliği ortaya konulmuştur.
KÜSİ çalışmaları kapsamında illerde Vali başkanlığında İl Planlama ve Geliştirme
Kurulları toplanmaktadır. Bu kurullar, KÜSİ faaliyetlerinin il geneline yayılmasını sağlamak,
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KOBİ’lere yönelik bilgilendirici ziyaretlere katılım sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlar
arasında koordinasyonu temin etmek, illerdeki KÜSİ sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri
geliştirmek görevlerini icra etmektedir.
Öte yandan; 64. Hükümet 2016 yılı Eylem Planı, Onuncu Kalkınma Planı, Ulusal Bilim,
Teknoloji ve Yenilik Stratejisi, Türkiye Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Stratejisi ve Eylem
Planı, Biyoteknoloji Strateji Belgesi ve YOİKK Eylem Planı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’na bir portal oluşturma görevi verilmiştir. Portalın amacı; Ar-Ge ve yenilik
kültürünün yaygınlaştırılması, Ar-Ge ve yenilik ekosistemindeki paydaşlar arasında iletişim ve
işbirliğinin artırılmasıdır. Bu doğrultuda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca “KamuÜniversite-Sanayi

İşbirliği

Portalı”

(KÜSİP),

2017

yılı

başında

tamamlanarak

www.kusip.gov.tr internet adresi üzerinden kullanıma açılmıştır.
2.3.6. Onuncu Kalkınma Planı Döneminde Gerçekleştirilen Düzenlemeler
Onuncu Kalkınma Planı döneminde mevzuat, kurumsal düzenlemeler ve strateji belgeleri
açısından diğer gelişmeler kısaca aşağıdaki gibidir:
•

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK): Özel sektörün dış ekonomik ilişkilerini
yürütme, yurt içi ve yurt dışında yatırım imkânlarını araştırma, ihracat ve iş
geliştirme kapasitesini artırma çalışmalarını koordine etmekle sorumlu olarak 1986
yılında kurulan DEİK, 2014 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile Ekonomi
Bakanlığı’na bağlanmıştır.

•

BGUS 2014-2023: “Daha Dengeli, Topyekûn Kalkınma” vizyonuyla Kalkınma
Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan BGUS, Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu
(BGYK) tarafından 30/12/2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

•

Yerel

Aktörlerin

Katılımıyla

Yerel

Yatırım

Planlama

Kapasitesinin

Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi: Türkiye Cumhuriyeti ile AB
tarafından eş-finansman ile 2014-2016 yılları arasında uygulanmıştır. BGUS’ta yer
alan “kamu yatırım ve destek uygulamalarıyla özel sektörün bölgelerdeki bu
potansiyelleri harekete geçirmesi sağlanmalıdır” ifadesi kapsamında, kamu
yatırımları bağlamında hayata geçirilen projenin, özel sektör dinamiklerine katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
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•

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı: 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On
Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü
maddesi ile 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun
geçici 12 nci maddesine dayanılarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
04/04/2014 tarihli ve 28962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.

•

Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023): 6 Mayıs 2014 tarihinde Yüksek Planlama
Kurulu tarafından kabul edilen strateji belgesi, 30/05/2014 tarihli ve 29015 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eğitim-İstihdam İlişkisinin
Güçlendirilmesi, İşgücü Piyasasında Güvence ve Esnekliğin Sağlanması, Özel
Politika Gerektiren Grupların İstihdamının Artırılması, İstihdam-Sosyal Koruma
İlişkisinin Güçlendirilmesi temel eksenleri etrafında bilişim, finans, inşaat, sağlık,
tarım, tekstil ve hazır giyim ve turizm sektörleri için ayrı ayrı stratejiler ve eylem
planları ortaya konulmuştur.

•

KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP) 2015-2018: 2015-2018 dönemini
kapsayan ve 6 Mayıs 2016 tarihli KSEP İzleme ve Yönlendirme Komitesi Kararları
ile güncellenen KSEP, beş stratejik alan üzerine konumlandırılmış 15 stratejik hedefi
içermektedir.

•

Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (GİSEP) (2015-2018): GİSEP ile
dünyada girişimcilik konusunun kalkınma stratejileri içinde giderek daha önemli bir
yer tutması ve Onuncu Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarında girişimcilik
konusunun KOBİ’lerden ayrı bir özel ihtisas komisyonunda ele alınması ışığında
KSEP’ten ayrı, girişimcilik konusuna odaklanan bir strateji ve eylem planı ortaya
konulmuştur. Genel amacı, “ülkemizde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, güçlü
bir ekosistem oluşturmak ve girişimciliği geliştirmek” olan plan genel amaca ulaşmak
üzere belirlenen altı müdahale alanındaki stratejik hedefler ve bu hedefler
çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca 2015-2018 döneminde yürütülecek eylem
ve projeleri kapsamaktadır.

•

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018): “Orta-yüksek ve yüksek teknolojili
ürünlerde Afro-Avrasya’nın tasarım ve üretim üssü olmak” vizyonuyla ortaya
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konulan belgenin genel amacı “Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve
verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak
yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip
ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü
hızlandırmak”tır. Belgede belirlenen üç stratejik hedef, politika alanları ve eylem
planıyla uyumlu; yerli, yenilikçi ve yeşil üretimi teşvik edecek şekilde
kurgulanmıştır.
•

Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Stratejisi ve Eylem Planı (20152018): “Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği’ni en üst düzeyde vurgulayarak ülkemizi
ileri teknoloji üssü haline getirmek” vizyonuyla ortaya konulan KÜSİ Stratejisi ve
Eylem Planı’nın genel amacı “Ülkemizde Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği’nde
paydaşlar arasındaki sinerjiyi artırmak, ulusal inovasyon ekosisteminde bu
işbirliğini geliştirmek, sanayimizi rekabet gücü ve katma değeri yüksek yenilikçi
ürünler üretebilen ileri teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak”
olarak belirlenmiştir. e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020): “e-İhracatı
ihracatçılarımız için daha kolay ve erişilebilir kılarak, ülkemizin uluslararası
ticaretteki payını artırmak ve ülkemizi bölgesel bir e-ticaret merkezi haline getirmek”
vizyonuyla 2018 yılında yürürlüğe girmiştir.

•

Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Planı (GİTES) (2017-2019): GİTES, Türkiye’nin
2023 hedeflerine yönelik “Sürdürülebilir İhracat Artışının Sağlanması” vizyonu
çerçevesinde, üretim yapısını katma değerli ve teknolojik çıktıları sağlayacak şekilde
dönüştürme, yeni pazarlara açılma gibi stratejilerin yanı sıra küresel dış ticarette
ortaya çıkan trendlerin de yakından takip edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. GİTES
Eylem Planlarında yer alan hedefler 2013-2015 uygulama döneminde büyük ölçüde
hayata geçirilmiş, başta Kalkınma Planı ve Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP),
Sanayi Sektör Strateji Belgeleri olmak üzere pek çok çalışmaya “girdi tedarik
yaklaşımı” dâhil edilmiştir.

•

Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (VSEP) 2015-2018: VSEP, Türkiye’nin
ortaya koyduğu ekonomik büyüme performansının sürdürülebilir kılınması ve
yüksek katma değerli, yüksek teknolojili üretime dayalı sanayi yapısına dönüşümü
yönlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. “Sanayinin verimlilik temelli yapısal
dönüşümünü hızlandırmak” temel amacı doğrultusunda hazırlanan VSEP ile genel
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strateji çerçevesi oluşturulmuş, öncelikler ve dönüşüm alanları belirlenmiş,
başvurulacak başlıca politika araçları tanımlanmıştır.

2.4. Özel Sektör Dinamiklerine Yönelik Destek, Faaliyet ve Kurumsal Yapılar
2.4.1. Yatırım Teşvik Sistemi
2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile yürürlüğe giren
yatırım teşvik sistemi “yeni teşvik sistemi” olarak adlandırılmaktadır. Sistem 2023 vizyonuyla
vurgulanan üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisine hizmet etmek üzere ve aşağıdaki
amaçları hayata geçirmek için tasarlanmıştır:
•

Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek,

•

Üretimi ve istihdamı artırmak,

•

Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük
ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek,

•

Uluslararası doğrudan yatırımları artırmak,

•

Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,

•

Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek.

Yeni Teşvik Sistemi; bölgesel teşvik uygulamaları, öncelikli yatırımların teşviki, büyük
ölçekli yatırımların teşviki, stratejik yatırımların teşviki ve genel teşvik uygulamaları olmak
üzere beş ana bileşenden oluşmaktadır (Tablo 5).
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Tablo 5 - Yeni Teşvik Sistemi
Genel Teşvik
Uygulamaları

Bölgesel
Teşvik
Uygulamaları

Öncelikli
Yatırımların
Teşviki

Büyük Ölçekli
Yatırımların
Teşviki

Stratejik
Yatırımların
Teşviki

KDV İstisnası

+

+

+

+

+

Gümrük
Vergisi
Muafiyeti

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Faiz Desteği**

+

+

Yatırım Yeri
Tahsisi

+

+

Destek
Unsuru

Vergi İndirimi
Sigorta Primi
İşveren Hissesi
Desteği
Gelir Vergisi
Stopajı
Desteği*
Sigorta Primi
(İşçi
Hissesi)
Desteği*

+

+
+

KDV İadesi***

+
+

* Yatırımın 6. Bölgede, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci
bölge illerindeki OSB’lerde ve Kilis ili OSB’lerinde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
** Yatırımın Bölgesel Teşvik Uygulamalarında 3., 4., 5. veya 6. bölgelerde gerçekleştirilmesi
halinde sağlanır.
*** Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır.
2017-2018 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara
ilişkin bina-inşaat harcamaları da KDV iadesinden yararlanabilmektedir.
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

Bu desteklerin tamamından veya bir bölümünden yatırımın büyüklüğüne, bölgesine ve
konusuna bağlı olarak değişen oran ve sürelerde yararlanılması mümkündür.
20 Haziran 2012 tarihinden Aralık 2017 sonuna kadar 1.426’sı yabancı sermaye olmak
üzere 27.819 yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş, bu belgelerle 580,58 milyon TL sabit yatırım
ve 944.935 istihdam gerçekleşmiştir (Tablo 6).
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Tablo 6 - Teşvik Belgeleri, Yatırım Tutarı ve İstihdam (20.06.2012-31.12.2017)
Yabancı Sermaye
1.426
196.538
93.161

Belge Adedi
Sabit Yatırım (Milyon TL)
İstihdam

Yerli Sermaye
26.393
383.940
851.774

Toplam
27.819
580.479
944.935

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

Teşvik belgelerinin bölgelere göre dağılımı Tablo 7‘te görüldüğü gibidir.
Tablo 7 - Teşvik Belgelerinin Bölgesel Dağılımı (20.06.2012-31.12.2017)
Bölgeler
Belge Adedi
Sabit Yatırım
(Milyon TL)
İstihdam

Toplam

I
9.300

II
4.935

III
4.095

IV
3.430

V
2.903

VI
3.051

Muhtelif*
105

198.996

84.692

142.333

52.085

30.394

23.759

48.220

580.479

366.168

137.838

106.163

82.905

86.753

161.024

4.084

944.935

27.819

* Birden fazla ili kapsayan yatırımlar
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

Aynı dönemde düzenlenen 27.819 teşvik belgesinin 18.769’u komple yeni yatırım,
6.703’ü tevsi ve 2.347’si modernizasyon, entegrasyon gibi diğer mahiyetteki yatırımlar olarak
gerçekleşmiştir (Tablo 8).
Tablo 8 - Teşvik Belgelerinin Mahiyetlerine Göre Dağılımı (20.06.2012-31.12.2017)
Komple Yeni Yatırım
Belge Adedi
Sabit Yatırım (Milyon TL)
İstihdam

Diğer

Tevsi

18.769
407.339
713.482

6.703
129.709
194.587

2.347
43.431
36.866

Toplam
27.819
580.479
944.935

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

Gerçekleşen yatırımların 14.361’i bölgesel, 83’ü büyük ölçekli, 13.336’sı genel ve 39’u
stratejik yatırım teşvik belgesi almışlardır (Tablo 9).
Tablo 9 - Teşvik Belgelerinin Türlerine Göre Dağılımı (20.06.2012-31.12.2017)
Bölgesel
Belge Adedi
Sabit Yatırım (Milyon TL)
İstihdam

Büyük Ölçekli

14.361
230.163
727.749

83
59.479
23.689

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
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Genel
13.336
165.607
182.110

Stratejik
39
125.230
11.387

Toplam
27.819
580.479
944.935

Yatırımların %48,83’ü imalat, %27,93’ü hizmetler, %19,70’i enerji ve nihayet %3,54’ü
madencilik sektörlerinde gerçekleştirilmiştir.
2.4.2. Kalkınma Ajansları
Bir manifesto niteliği taşıdığı söylenebilecek 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının
Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un genel gerekçesinde “Ajanslar yerel
aktörler ve dinamikler arasında sinerji oluşturacak bütün kaynakları harekete geçirecek ve
yerel/bölgesel kalkınma çabalarının etkisini artıracaktır” ifadeleri yer almaktadır. Ayrıca
kalkınma ajanslarının uygulayıcı kuruluş ve yerel aktörleri destekleyecek ve bunlar arasında
koordinatör, organizatör ve katalizör konumunda bulunacak yapılar olarak planlandığı ve özel
sektör temsilinin önemsendiği belirtilmektedir.
Kalkınma ajansları karar mercii (yönetim kurulu) ve danışma organında (kalkınma
kurulu) bölgenin karar alıcıları ile önemli kurumsal temsilcilerini barındırmaktadır (Şekil 5).
Şekil 5 - Kalkınma Ajansları Organizasyon Yapısı

YÖNETİM
KURULU

KALKINMA
KURULU

DANIŞMA

Tavsiye, İzleme,
Değerlendirme
KARAR

Faaliyet ve
Denetim Raporları

GENEL
SEKRETERLİK
YATIRIM
DESTEK
OFİSİ

YATIRIM
DESTEK
OFİSİ

DANIŞMA
Kaynak: BGUS
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İlk pilot uygulamalardan bugüne bölgelerin kapasiteleri, öncelikleri ve gündemleri daha
iyi analiz edilip nitelikli, sağlıklı ve sistematik iletişim ve koordinasyon kanalları
oluşturulmuştur. Paydaş ilişkileri yönetimi konusunda önemli yollar kat eden kalkınma
ajansları artık yalnızca politika uygulayıcısı değil, politika geliştirme süreçlerine ve gündem
oluşturma platformlarına katkı sağlayan yapılar haline gelmiştir. On Birinci Kalkınma Planı
özel ihtisas komisyonlarında kalkınma ajansı personeline daha fazla yer verilmiş olmasının
bunun bir sonucu olduğu düşünülmektedir.
2017 yılı Aralık ayı itibarıyla kalkınma ajanslarında toplam 26 genel sekreter (11’i
vekaleten), 3 iç denetçi, 10 hukuk müşaviri, 632 uzman (ve birim başkanı) ve 164 destek
personeli görev yapmaktadır.
Ankara, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, Güney Marmara, İpekyolu, İstanbul, Orta
Anadolu ve Zafer kalkınma ajanslarının kurumsal stratejik planları yürürlüktedir. İlk dönem
bölge planlarının küçük bir kısmında bulunan bölge ve ajans misyon ve vizyon kargaşası, 20142023 yıllarını kapsayan yeni dönem bölge planlarında giderilmiştir. Burada kalkınma
ajanslarının kurumsal stratejik planlarının hazırlanmış olmasının büyük etkisi olduğu
düşünülmektedir.
Bölgelerinde gerçekleştirdikleri analiz çalışmaları ile il düzeyinde detaylı ve güncel
bilgiye sahip olan kalkınma ajansları; bu bilgiler ışığında bölgelerine özel destek programları
uygulamaktadır.
Bölgelerde öne çıkan sektör ve alanlarda, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan
potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak projelerini
sundukları proje teklif çağrıları kapsamındaki istatistikler Tablo 10’da gösterilmiştir.
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Tablo 10 - Kalkınma Ajansları Proje Teklif Çağrıları Özeti
Yıllar

Başvuru Sayısı

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOPLAM

1.129
2.576
8.255
6.109
3.814
3.466
5.724
5.139
3.477
0
294
39.983

Sözleşme
İmzalanan
Proje Sayısı
240
390
1.546
1.540
963
890
1.449
1.186
720
0
0
8.924

Destek Tutarı
(TL)

Eş-Finansman
Dahil Tutar (TL)

41.086.918
88.726.632
351.286.689
351.571.255
347.260.363
220.407.355
523.844.340
421.127.595
271.075.199
0
0
2.616.386.345

88.741.853
174.221.268
682.282.513
666.660.034
565.132.645
380.210.748
930.580.166
705.810.664
443.929.866
0
0
4.637.569.757

Kaynak: Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi, Mart 2018

Kalkınma ajansları bulundukları bölgelerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan proje teklif
çağrıları ile bugüne kadar 8.924 projeye 2.616.386.345 TL destek sağlamış, eş-finansmanlarla
birlikte toplam 4.637.569.757 TL’lik proje kapasitesi geliştirmiştir.
Bölgelerindeki önemli fırsatlardan yararlanmak, bölge ekonomisine acil tedbirleri almak,
kritik araştırma ve planlama çalışmaları ile yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin
artırılmasına yönelik yapıları kurmak için fizibilite benzeri ön çalışmalar yapmak amacıyla
kalkınma ajanslarınca doğrudan faaliyet desteği programları uygulanmıştır (Tablo 11).
Tablo 11 - Kalkınma Ajansları Doğrudan Faaliyet Desteği Programları Özeti
Yıllar
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOPLAM

Başvuru
Sayısı
0
0
518
1.141
762
730
933
724
709
0
0
5.517

Sözleşme İmzalanan
Proje Sayısı
0
0
105
374
229
272
329
247
263
0
0
1.819

Kaynak: Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi, Mart 2018
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Destek Tutarı Eş-Finansman
(TL)
Dahil Tutar (TL)
0
0
0
0
4.632.188
5.238.512
18.694.923
20.894.347
12.202.590
13.277.021
14.353.408
15.347.350
19.999.560
21.935.185
15.049.169
16.645.767
16.451.393
18.246.864
0
0
0
0
101.383.230
111.585.046

Doğrudan Faaliyet Desteği programları, 15/09/2017 tarihli ve 30181 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile “Fizibilite Desteği” olarak değiştirilmiş, kapsamı
ve uygulanması güncellenmiştir.
Kalkınma ajansları, bölgelerindeki kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla teknik
destek programları uygulamaktadır. Teknik destekler; eğitim, program ve proje hazırlanmasına
katkı, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık, lobi faaliyetleri ve uluslararası
ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler için sağlanabilir.
Ajanslar, bölgelerindeki kurumsal kapasite geliştirmeye yönelik ihtiyaçları karşılamak
adına toplam 50.622.551 TL destek sağlamıştır (Tablo 12).
Tablo 12 - Kalkınma Ajansları Teknik Destek Programları Özeti
Yıllar

Başvuru Sayısı

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOPLAM

0
0
632
1.548
1.762
1.578
1.567
1.743
1.480
2.128
49
12.487

Sözleşme İmzalanan
Proje Sayısı
0
0
436
915
690
902
900
876
747
1.029
10
6.505

Destek Tutarı (TL)
(Teknik Destek Maliyeti)
0
0
2.867.367
7.208.594
5.259.782
7.140.244
7.228.085
7.388.594
6.432.899
6.959.658
137.328
50.622.551

Kaynak: Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi, Mart 2018

Kalkınma ajansları destek programları içinde güdümlü proje desteği mekanizması
tasarlanmıştır. Bu destekler; bölgesel gelişmeyi hızlandırmaya ve bölgedeki girişimcilik ve
yenilikçilik kapasitesini geliştirmeye katkıda bulunacak projelere, proje teklif çağrısı yöntemi
uygulamadan doğrudan mali ve teknik destek sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.
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Tablo 13 - Kalkınma Ajansları Güdümlü Proje Destekleri Özeti
Yıllar
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOPLAM

Sözleşme İmzalanan
Proje Sayısı
0
0
2
4
4
8
14
22
11
17
0
82

Destek Tutarı (TL)
0
0
3.159.000
17.250.000
16.451.900
19.370.709
60.460.339
92.312.562
43.544.585
81.912.838
0
334.461.933

Eş-Finansman Dahil
Tutar (TL)
0
0
3.710.000
25.692.315
24.382.338
27.723.112
126.098.909
162.807.116
66.337.075
110.475.218
0
547.226.083

Kaynak: Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi, Mart 2018

Kalkınma ajansları ayrıca bugüne kadar toplam 82 projeye güdümlü proje desteği
kapsamında toplam 334.461.933 TL destek sağlamıştır (Tablo 13).
15/09/2017 tarihli ve 30181 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje
ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile daha önce
doğrudan faaliyet desteği olarak ifade edilen destek, fizibilite desteği olarak değiştirilmiş ve
“Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik
kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek
verebilir” hükmüyle genel çerçevesi çizilmiştir.
Öte yandan 2017 yılı sonunda ve 2018 çalışma programlarıyla kalkınma ajanslarının
Sonuç Odaklı Program yönetimine geçiş süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda ajanslar, belirli bir
sektör, tema veya mekânda kalkınma sonuçları elde etmek amacı taşıyan alt program, proje ve
faaliyetleri içeren, nitelikli analize dayanan, ilgili kurumlarla işbirliği halinde hazırlanan, bölge
planları ile uyumlu, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedeflerini içeren, orta vadeli sonuç odaklı
programlar hazırlayacaktır. Sonuç odaklı programlarla bölgenin rekabet gücünün yüksek
olduğu alanlara odaklanarak orta vadede somut ve ölçülebilir sonuçlar alınması
planlanmaktadır.
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Kalkınma ajansları başta olmak üzere sanayi ve ticaret odalarında istihdam edilen nitelikli
insan kaynağının diğer yerel kurum ve kuruluşlardaki insan kaynağına göre daha az değiştiği
dikkate alındığında; kalkınma ajanslarının yerelde “bölgesel kurumsal hafıza” olarak önemli
bir boşluğu doldurduğu değerlendirilebilir.
Bölgelerinde ortak iş yapma kültürüne katkı sağlama noktasında kalkınma ajanslarının
etkileri azımsanmayacak derecededir. Ankara Kalkınma Ajansı ile Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı (MARKA) işbirliğinde sürdürülen İpekyolu Turizm Koridoru çalışmaları ile GAP
İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Karacadağ Kalkınma
Ajansı işbirliğinde uygulanan 2015 Yılı GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları
Mali Destek Programı, başarılı uygulama örnekleri arasında yer almaktadır.
3194 Sayılı Türkiye İmar Kanunu’nun 8 inci maddesi gereğince bölge kalkınma
planlarını yapma veya yaptırma yükümlülüğü Kalkınma Bakanlığı’nın olup, Bakanlık bölge
planlarının hazırlanması görevini kalkınma ajansları eliyle yürütmektedir.
2010 yılında tüm kalkınma ajanslarının faaliyete geçmiş olmasıyla birlikte hem destek
programları hem de faaliyet çerçevesini belirleyici başucu kaynağı olan bölge planları
tamamlanmış, ardından 2014 yılında 2014-2023 dönemini kapsayan bölge planları hazırlanmış,
Kalkınma Bakanlığı ve Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından onaylanan 26 bölge planı
yürürlüğe girmiştir. Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi’nin 3. Bileşeni
kapsamında tüm bölge planları incelenmiş, bölge kalkınma planlarının bulundukları bölgenin
kalkınma düzeyinden etkilenmeden asgari kaliteyi yakaladığı tespit edilmiştir.
Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi’nin 3. Bileşeni kapsamında, bölge
kalkınma planlarında (BKP) öne çıkan sektörler analiz edilmiş, belirlenen bu sektörlerin ulusal
strateji dokümanlarıyla uyumu, yoğunluğu ve alt sektörleri incelenmiştir. Söz konusu analize
dair özet durum Tablo 14’te yer almaktadır.
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Tablo 14 - Bölge Planlarındaki Öncelikli Sektörlerin Analizi

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi, 2016

Temel ulusal stratejiler doğrultusunda, bölge planlarının genel olarak eğilimleri; tarım da
dahil olmak üzere yüksek katma değerli sektörlere, ihracat için yüksek ve orta teknoloji ve
teknolojik bilgi transferini teşvik etmek için ulusal ve çok uluslu şirketler arasında ortaklıklara
yöneliktir. Buna ek olarak, markalaşma birçok planda çeşitli sektörlerde yinelenen temel sektör
stratejisidir.
Söz konusu projenin üçüncü bileşeninde gerçekleştirilen analiz sonucunda, kalkınma
ajanslarınca hazırlanan bölge planlarında referans alınan ulusal ve sektörel plan ve strateji
belgeleri Tablo 15’te gösterilmektedir.
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Tablo 15 - Bölge Planlarında Referans Alınan Üst Ölçekli Plan ve Stratejiler

Kaynak: OECD, 2016

2.4.3. Bölge Kalkınma İdareleri
Bölge Kalkınma İdareleri, uygulamaları yerinde koordine etmek ve kalkınma projelerinin
uygulandığı illerde yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme,
izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerini yerine getirerek projelerin kapsadığı
bölgelerin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla kurulmuştur.
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı “GAP kapsamına giren yörelerin süratle
kalkındırılması, yatırımların gerçekleştirilmesi için plan, altyapı, ruhsat, konut, sanayi, maden,
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tarım, enerji, ulaştırma ve diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak, yöre halkının eğitim
düzeyini yükseltmek için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyonu sağlamak” üzere 1989 yılında kurulmuştur. GAP Bölge Kalkınma İdaresi
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak illerini
kapsamaktadır.
Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi
Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya,
Muş, Tunceli ve Van olmak üzere 14 ili kapsayan DAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin merkezi
Erzurum’dadır.
Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi
Merkezi Giresun olan DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Artvin, Bayburt, Giresun,
Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon olmak üzere 8 ili kapsamaktadır.
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi
KOP Bölge Kalkınma İdaresi; Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir,
Niğde ve Yozgat illerini kapsamakta olup merkezi Konya’dadır.
Plan döneminde GAP, DAP, DOKAP ve KOP eylem planları yürürlüğe konularak
uygulanmıştır.
2.4.4. KOSGEB Destekleri
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB),
küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) ve girişimcilerin rekabet güçlerini artırmak amacıyla
çeşitli destekler ve hizmetler vermektedir. KOSGEB’in verdiği geleneksel desteklere
bakıldığında;
•

Kendi işini kurmak isteyenler için “Girişimci Destek Programı”

•

Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden
faydalanabilmesi için “Genel Destek Programı”

•

İşbirliği yaparak ortak sorunlarına ortak çözümler arayan KOBİ’ler için “İşbirliğiGüçbirliği Destek Programı”

•

KOBİ’lerin kurumsallaşma ve büyüme yolundaki ihtiyaçlarını karşılayabilmek için
“KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı”
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•

KOBİ’lere Ar-Ge ve inovasyon perspektifi kazandırabilmek için “Ar-Ge, İnovasyon
Destek Programı”

•

“Ar-Ge, İnovasyon Destek Programı” ile Ar-Ge sürecini tamamlamış projelerin seri
üretime geçebilmeleri için “Endüstriyel Uygulama Destek Programı”

•

Borsa İstanbul’da Gelişen İşletmeler Piyasasında yer almak isteyen KOBİ’ler için
“Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı”

•

Yurt dışına açılmak isteyen işletmeler için “Uluslararası Kuluçka Merkezi ve
Hızlandırıcı Destek Programı”

•

Teknolojik ürünlerini pazarlamak isteyen KOBİ’ler “Teknolojik Ürün Tanıtım ve
Pazarlama Destek Programı”

•

Kredi faiz desteği

•

Laboratuvar hizmetleri

gibi çok geniş bir portföy görünmektedir.
Öte yandan KOSGEB, özellikle Onuncu Kalkınma Planı döneminde destek
mekanizmalarında önemli değişiklikler gerçekleştirmiş; katma değer üretme, ithalatı azaltma,
ihracatı artırma, yerlileştirme ve teknoloji odaklı planlanan yeni destek modeller geliştirmiştir.
Bu kapsamda;
•

İthalat oranı yüksek teknolojik ve stratejik ürünlerin yerli üretimi için “Stratejik Ürün
Destek Programı”

•

Öncelikli teknoloji alanlarında gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu
ortaya çıkan yeni ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak,
uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için “KOBİ
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı”

tasarlanmıştır.
Diğer desteklerle karşılaştırıldığında, hem destek yapısı ve miktarı, hem de destek içeriği
olarak KOSGEB, KOBİ’leri daha çok teknoloji ve katma değer üretmeye yönlendirmekte ve
teşvik etmektedir. Özellikle Stratejik Ürün Destek Programı; yerlileştirme projelerinde “ithal
ikame” yaklaşımının benimsendiği ve bir program olarak ön plana çıkmaktadır.
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2.4.5. TÜBİTAK Destekleri
Bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları
oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek,
bilim ve teknoloji kültürü oluşturmak hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK); akademi, sanayi, kamu, girişimcilik, bilim ve
toplum özelinde birçok ayni ve nakdi destek sunmaktadır.
TÜBİTAK destek mekanizmalarının dönüşümü odak oluşturma özelinde bir değişime
uğramıştır. Bu duruma en önemli örnek “Teknogirişim Sermayesi Desteği”nin “1512 Bireysel
Genç Girişimci Desteği (BİGG)”ne dönüşümü olmuştur. Mentorlük desteği ile güçlendirilen ve
pazar odaklı yeni girişimcilerin yaratılmasına fırsat veren bu dönüşüm ile başlangıç
aşamasındaki girişimcilere yönelik sağlanan desteklerin etkisi önemli ölçüde artırılmıştır.
Diğer taraftan akademi ve sanayi desteklerinde ise TÜBİTAK, öncelikli alanlar
belirleyerek teknoloji odakları geliştirmiştir. Toplumsal bilim ve teknoloji kültürünün
oluşmasına yönelik birçok faaliyet gerçekleştiren TÜBİTAK, verdiği desteklerle gelecek
vizyonunu güçlendirmektedir.
Harita 2 - İller Bazında Genel Akademik Destek İstatistikleri (2007-2016 Yılları Toplamı)

Kaynak: TÜBİTAK, 2017
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TÜBİTAK BİGG 1512 kapsamında; 1.354 iş fikri başvurusunun 551 iş planı ile
değerlendirilmesi sonucu toplam 221 iş planının desteklendiği dönemin iller bazında dağılımı
Harita 3’te gösterilmiştir.
Harita 3 - Bireysel Genç Girişimci Desteği (BİGG) İller Bazında Dağılımı

Kaynak: TÜBİTAK, 2017

2.4.6. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)
Kavram olarak 1885’te ABD’de yayımlanan bir raporda, ilk planlı uygulama olarak
1896’da İngiltere’de ortaya çıkan organize sanayi bölgesi kavramı; Türkiye’de planlı kalkınma
döneminde sanayinin lokomotif sektör olarak görülmesi ile eş zamanlı 1961 yılında Bursa
OSB’nin kurulmasıyla vücut bulmuştur.
Planlı ekonomik bölgeler arasında değerlendirilen OSB’ler, özel sektörde önemli bir paya
sahip KOBİ’lere altyapı başta olmak üzere çeşitli hizmetleri sunmaktadır. Öte yandan OSB’ler
kamu-üniversite-sanayi işbirliği alanında önde gelen bir platform olup, girişimcilik
ekosisteminin prototip geliştirme gibi aşamalarında önemli bir ortam sunmaktadır.
Mart 2018 itibarıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB Bilgi Sistemi’nde 310
OSB bulunmaktadır.
Türkiye’de OSB’ler 4562 sayılı OSB Kanunu’nun 2 inci maddesi hükümlerine dayanarak
“OSB’lerin kendi aralarında yardımlaşmaları ve ortak sorunlarını çözüme kavuşturmalarını
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sağlamak” amacıyla kurulan OSB Üst Kuruluşu (OSBÜK) çatısı altında faaliyet
göstermektedir.
2.4.7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)
Dünyada 1960’lı yıllarda gelişmiş ülkelerde kurulmaya başlanan teknokentler, 1980’li
yıllarda gündemde yer almıştır. 1990’lı yıllarda KOSGEB-üniversite-kurumlar/kuruluşlar
işbirliğinde kurulan Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER), TGB’lere giden yolda
önemli bir adım olmuştur. 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent’in
ilk binası hizmete açılmış, 2001 yılında 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
yürürlüğe girmiş, yasa koyucu bu kurumsal yapıları “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olarak
tanımlamıştır.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, fikirlerin ürünlere, ürünlerin de katma değere dönüştüğü
özel yapılar olarak ifade edilebilir. Temel kuruluş amaçları;
•

Girişimciliğin desteklenmesi

•

Akademik bilgini ticarileştirilmesi

•

Üniversite-Sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi

olarak ifade edilebilecek olan TGB’ler, ülkemizdeki Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin önemli
bir unsurudur.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan verilere göre Nisan 2018 itibarıyla
toplam 77 TGB (Ankara’da 8, İstanbul’da 11, Kocaeli’de 5, İzmir’de 4, Konya’da 2,
Gaziantep’te 2, Antalya’da 2, Mersin’de 2ve Kayseri, Trabzon, Adana, Erzurum, Isparta,
Eskişehir, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Tokat, Sakarya, Bolu, Kütahya,
Samsun, Malatya, Urfa, Düzce, Çanakkale, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Van, Çorum, Manisa,
Niğde, Burdur, Yozgat, Kırıkkale, Balıkesir, Hatay, Karaman, Muğla, Afyonkarahisar, Uşak,
Aydın, Batman, Osmaniye, Zonguldak, Karabük ve Nevşehir’de 1’er adet) bulunmaktadır
(Harita 4). Ayrıca Uşak ve Bilecik illerinde ek alan olarak kurulmuş olan TGB’ler de dahil
olmak üzere ülkemizde 51 ilde TGB bulunmaktadır. 77 TGB’deb 56’sı faaliyetine devam
etmektedir Faaliyette olan TGB’lerde toplam 4.846 firmada 47.333 personel istihdam
edilmektedir. Bu personelin 38.762’si Ar-Ge personelidir.
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Harita 4 - Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin İller İtibarıyla Dağılımı

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2018

Ayrıca ülkemizde sanayinin önemli bir parçası olan OSB’ler içerisinde de TGB’ler
kurulmakta ve bu sayede sanayinin ihtiyaç duyduğu teknoloji ve yeniliklerin daha etkin bir
biçimde geliştirilmesi ve bu sayede sanayicilerin bu gelişmelere daha kolay erişmesi
sağlanmaktadır. Şubat 2018 sonu itibarıyla OSB’ler içerisinde kurulmuş ve/veya ek alanlarıyla
yer alan TGB sayısı 19’a, bu TGB’lerin bulunduğu il sayısı ise 14’e ulaşmıştır.
2.4.8. Araştırma Üniversiteleri
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından hayata geçirilen "Misyon
Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında Türkiye'deki 10 devlet üniversitesi
"araştırma üniversitesi" olarak belirlenmiştir. Araştırma misyonunu ve stratejik yol haritasını
belirlemiş, eğitim, bilgi üretimi, aktarımı ve paylaşımında da önemli hedefleri olan üniversiteler
bu kapsama girmiştir.
Türkiye’de 58 devlet üniversitesi, araştırma üniversitesi vasfını kazanmak için niyet
beyanında bulunmuştur. Niyet beyanında bulunan üniversiteler, dünyadaki araştırma
üniversiteleri kriter ve göstergeleriyle puanlanarak ilk 25 üniversite belirlenmiş, ardından
üniversitelerce hazırlanan “Araştırma Üniversitesi Olma Talebi Kapsamında Hazırlamış
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Olduğu Öz Değerlendirme Raporu”na göre bu sayı 19’a indirilmiştir. Son olarak Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, Kalite Kurulu, Devlet ve Vakıf
Üniversite temsilcilerinden oluşan bir jüri, rektörler ve üniversitelerin üst yönetimi ile
mülakatlar gerçekleştirmiş ve nihayet 10 üniversite, araştırma üniversitesi olarak belirlenmiştir.
•

Ankara Üniversitesi

•

Boğaziçi Üniversitesi

•

Erciyes Üniversitesi

•

Gazi Üniversitesi

•

Gebze Teknik Üniversitesi

•

Hacettepe Üniversitesi

•

İstanbul Üniversitesi

•

İstanbul Teknik Üniversitesi

•

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi

•

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma üniversiteleri ve barındırdıkları enstitü, araştırma merkezi ve TGB’lere özel
tasarlanacak muhtemel programlar, bu üniversitelerin Ar-Ge fonksiyonlarının yanı sıra
üniversite-sanayi işbirliğine de katkı sağlayabilecektir. Araştırma üniversiteleri küresel
eğilimleri yakından takip etmenin yanı sıra bulundukları ili ve bölgeyi de yakından tanımakta
olup, bu sayede özel sektöre ve ilgili yerel birimlere nitelikli danışmanlık sağlayarak yol
gösterici rol üstlenebilecektir.
2.4.9. “OFFSET” Uygulamaları
Dünyada, yerli sanayinin ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kamu
alımları önemli bir politika aracı olarak öne çıkmaktadır. Bu noktada; sanayi işbirliği, sanayi
katılımı, “offset”, sanayi dengesi, yerli katkı gibi farklı kavramların kullanıldığı ve 130 ülkede
savunma sanayii başta olmak üzere çeşitli sektörlerde uygulanan “offset” uygulamalarının
toplam ticaretin yaklaşık %12’sini kapsadığı ifade edilmektedir (Kılıçaslan, 2015).
Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) Sanayileşme Portalı’nda “offsett”; yurtdışından
yapılan kamu alım ve yatırımlarında yerli sanayiye iş payı verilmesi, ürün ve hizmet ihracatı
sağlanması ve teknoloji kazanımı ve yatırım yapılması uygulamalarıyla, yapılan harcamaların
ulusal ekonomiye belli oranda geri dönüşünün sağlanması olarak tanımlanmaktadır.
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Üretim ve istihdamın artırılması, yeni teknoloji ve yetenek kazanımı, ihracatın
geliştirilmesi ve yabancı yatırım sağlanması gibi başlıca faydalarının sıralanabileceği “offset”
uygulamalarının amacı kısaca şöyle özetlenebilir:
•

Sanayi ve teknolojide yerlileşme, yenileşme ve teknoloji transferinin sağlanması

•

Kamu harcamalarının bir bölümünün telafi edilerek cari açığın azaltılması

•

Ürün ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesi

•

Yerli sanayinin ihracat potansiyelinin artırılması,

•

Yeni istihdam alanlarının oluşturulması

•

Uluslararası karşılıklı işbirliği ve yatırım imkanlarının oluşturulması

Türkiye’de “offset”, savunma alanında etkin bir şekilde uygulanmakta olup sivil alanda
da benzeri yapıların uygulanması amacıyla Sanayi İşbirliği Programı (SİP) ile ilgili önemli
adımlar atılmıştır.
Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın Şekil 6’da görselleştirilen verilerine göre toplam 18,36
milyar USD’lik “offset” yükümlülüğünün 10,16 milyar USD’lik kısmı gerçekleştirilmiştir.
Şekil 6 - Sanayi Katılımı ve Offset Gerçekleşmeleri

Kaynak: Savunma Sanayi Müsteşarlığı
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2.4.10. Sanayi İşbirliği Programı (SİP)
Sanayi İşbirliği Programı (SİP), Kamu Alımlarında SİP Konferansı Hazırlık Çalıştayları
Sonuç Raporu’nda özetle; Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018) ile ortaya konulan
“orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde Afro-Avrasya’nın tasarım ve üretim üssü olmak”
vizyonuyla, yüksek teknolojili kamu alımlarında yerli sanayiye iş payı verilerek, yerli sanayinin
iş yapabilme yeteneği ve teknoloji yoğunluğunun artırılmasına yönelik bir teknoloji transfer
mekanizması olarak tanımlanmaktadır.
SİP mevzuat alt yapısı 17/02/2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile kurgulanmıştır.
2.4.11. Kredi Garanti Fonu (KGF)
KGF, 14 Temmuz 1993 tarihli ve 93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ve
halen “Başta gelecek vadeden işletmeler olmak üzere tüm işletmelerin finansmana erişimini
kolaylaştırarak, Türkiye’nin büyüme ve kalkınmasına stratejik destek sağlamak” misyonu ve
“Ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile tüm KOBİ’ler ve KOBİ dışı işletmelerin krediye erişimini
sağlayan, Türkiye için vazgeçilmez bir finansal destek kurumu olmak” vizyonu ile faaliyetlerini
yürütmektedir. Kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak KGF, teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli
kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin,
“müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır.
2016 yılsonu itibarıyla 39 ilde şubesi bulunan KGF’nin kaynakları; öz kaynaklarının yanı
sıra Hazine Müsteşarlığı Fonu, Avrupa Yatırım Fonu ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi
(BTC Co.) katkısından oluşmaktadır. KGF bu kaynaklarını aşağıdaki ürünleri ile işletmelerin
istifadesine sunmaktadır:
•

KOSGEB Geri Ödemeli Destekler

•

TÜBİTAK Transfer Ödemeleri

•

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

•

EximBank Kredileri

•

TTGV KOBİ Destekleri

•

Banka Kredileri (Kefalet, Kadın Girişimci, Genç Girişimci, Seyahat Acentesi,
Gemi İnşaa Sektörü, Havayolu İşletmesi destekleri)
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KGF resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre; 30.11.2017 tarihi itibarıyla
364.025 işletme, 199.500 milyon TL kefalet hacmi ve 220.800 milyon TL kredi hacmine sahip
olan KGF’nin hazine destekli kefaletlerinin 2010-2017 yılları arasındaki gelişimi Şekil 7’de
gösterilmektedir.
Şekil 7 - Hazine Destekli Kefaletlerin Gelişimi (2010-2017) (Eylül 2017)

Kaynak: Kredi Garanti Fonu

2016 yılı faaliyet raporuna göre KGF, yalnızca 2016 yılında 25 yılda ulaşılan işletme
sayısı ve kefalet tutarının iki katına ulaşmıştır.
2.4.12. Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO)
Üniversite-sanayi işbirliğinde önemli bir arayüz olarak faaliyet gösteren Teknoloji
Transfer Ofisleri (TTO) iki ayrı yönetmelikte ayrı ayrı tanımlanmaktadır.
07/12/2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim
Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği’nde TTO “Yükseköğretim kurumlarının, arge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör işbirliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan
buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak üzere
Yükseköğretim Kurulundan önceden izin almak kaydıyla yükseköğretim kurumu yönetim
kurulunun kararıyla kurabilecekleri sermaye şirketi” olarak ifade edilmektedir.
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Öte yandan 10/08/2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde ise TTO “Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum
ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum
ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge
şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının
korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin
yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapı” olarak tanımlanmıştır.
Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği’nde TTO’ların görevleri
aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
•

Üniversite Ar-Ge stratejilerinin tanımlanmasına katkı vermek.

•

Üniversitenin Ar-Ge politika ve stratejilerine uyumlu olarak çalışmak.

•

Üniversite içerisinde ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonlarının tanıtımını yapmak ve bu
fonlardan daha fazla yararlanabilmek adına eğitim, seminer, çalıştay ve benzeri
etkinlikler düzenlemek, proje hazırlama, başvuru, yürütme ve izlemede destek
olmak.

•

Üniversite içerisinde proje yazma ve yönetme kültürünün geliştirilmesine katkı
sağlamak.

•

Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör ile işbirliği yapmak.

•

Üniversite içinde ve dışında teknoloji transferi ile ilgili konularda tanıtım,
bilgilendirme ve eğitim hizmetleri vermek.

•

Üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek adına üniversite ve sanayi tarafında
potansiyeli, fırsatları ve benzerlerini ortaya koyan analiz, tanıtım, etkinlik ve benzeri
çalışmalar yapmak ve ayrıca kontratlı projelere aracılık etmek.

•

Üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve
uygulamaya aktarmak.

•

Üniversite içi şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri vermek ve bu kapsamda destek
olmak.

•

Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve her yılın ocak ayı sonuna kadar senatonun
uygun görüşüyle birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak.
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•

Uluslararası

üniversitelerin

TTO’lar

ile

işbirliği

içerisinde

çalışarak

ulusal/uluslararası paydaşların (yerli/yabancı şirket, üniversite gibi) olduğu çalışma
ortamları hazırlamak.
•

Yükseköğretim kurumlarında yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda oluşturulan
bilginin korunması için fikri ve sınai haklar hakkında bilgilendirme çalışmaları
yapmak.

•

Yürütülen faaliyetlere ilişkin üç yıllık stratejik plan yaparak her yıl stratejik plan
ilerleme raporu hazırlamak.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde ise TTO’ların görevleri
şunlardır:
•

Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge veya tasarım kurum ve kuruluşları ile bölge firmaları,
girişimcileri, teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri, kamu kurumları veya diğer
teknoloji ya da Ar-Ge veya tasarım kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme,
koordinasyon ve araştırma arz ve talebini yönlendirme çalışmalarının yürütülmesi.

•

Yeni Ar-Ge ve tasarım şirketlerinin kurulmasının teşvik edilmesi, desteklenmesi ve
işbirliğinin sağlanması.

•

Fikri mülkiyet haklarına konu araştırma sonuçlarının tespiti, teknik olgunluk ve
zamanlamasının değerlendirilmesi, hakların korunması, değerinin belirlenmesi,
transfer modelinin belirlenmesi, pazarlanması, lisanslanması, lisanslamadan elde
edilen gelirlerin yönetilmesi.

•

Üniversiteler ile firmalar arasında sözleşmeli veya ortak Ar-Ge ve yenilik veya
tasarım projelerini teşvik edecek çalışmaların yürütülmesi.

•

Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında öğretim elemanlarının ve şirketlerin araştırma
ve geliştirme çalışmalarının organizasyonel yönüyle desteklenmesi.

•

Bilimsel bulguların, buluş ve teknolojilerin en kısa zamanda ve verimli şekilde ürüne
dönüşmesinin ve ticarileştirilmesinin desteklenmesi.

•

Üretilen ürünün yurtiçinde ve dışındaki potansiyel alıcılara tanıtılmasına,
pazarlamasına ve ulusal ve uluslararası alanlarda ticarileştirilmesine yönelik
desteklerin sağlanması ve ilgili hizmetlerin sunulması.

•

Fikri mülkiyet hakları ile ilgili lisanslama çalışmaları esnasında gizlilik taahhüdü,
bilgi değişimi ve gizlilik anlaşması gibi tedbirlerle alakalı faaliyetlerin yürütülmesi.
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•

Strateji ve hedefler çerçevesinde orta ve uzun vadeli teknoloji transfer strateji ve
politikalarının oluşturulması.

TTO’lar faaliyetlerini 5 modülde ifa etmektedir:
•

Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri,

•

Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler,

•

Proje geliştirme/yönetim hizmetleri Üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri,

•

Fikri sınai hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri,

•

Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri

BTYK’nın 2011/104 sayılı Üniversitede Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin Tetiklenmesi
Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi kararı ile TTO’ların desteklenmesiyle görevli olan
kurum TÜBİTAK’tır.
Nisan 2017’de hazırlanan TÜBİTAK TEYDEB istatistiklerine göre; 2013-2016 yılları
arasında TÜBİTAK tarafından “1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı”
çerçevesinde 41 üniversite, “1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına
Yönelik Destek Programı” çerçevesinde 16 üniversitenin TTO hazırlık süreci desteklenmiştir.
Bu dönemde toplam 41 TTO’ya 73 milyon TL destek sağlanmıştır.
Tablo 16 - TÜBİTAK 1513 Kapsamında Desteklenen TTO'lar
İlgili Üniversite Adı
Ankara Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
ODTÜ
TOBB ETÜ
Uludağ Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi

İl
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Bursa
Eskişehir
Gaziantep
İstanbul
İstanbul

İlgili Üniversite Adı
İstanbul Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Şehir Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Erciyes Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi

Kaynak: TÜBİTAK TEYDEB İstatistikleri, 2016

63

İl
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İzmir
İzmir
İzmir
Kayseri
Konya
Sakarya

2.4.13. Serbest Bölgeler
Serbest bölgeler, ihracata yönelik üretim ve yatırımı teşvik etmek, doğrudan yabancı
yatırımı ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası
ticareti geliştirmek amacıyla kurulmaktadır. Ekonomi Bakanlığı’nca serbest bölgeler “ülkede
geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı
veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki
olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler” şeklinde tanımlanmaktadır.
Türkiye’de 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde işleyen
serbest bölgeler ve istihdam rakamları Tablo 17’de verilmiştir. Konumlarının genellikle
uluslararası pazara yakınlıklarına göre belirlendiği serbest bölgeler ve kuruluş yılları Harita 5’te
gösterilmiştir.
Tablo 17 - Türkiye'de Serbest Bölgeler ve İstihdam Rakamları (31.12.2014)
SERBEST BÖLGE ADI
Ege
Bursa
Mersin
Antalya
İstanbul Endüstri ve Ticaret
Kocaeli
TÜBİTAK-MAM Tek.
Avrupa
Kayseri
İzmir
İstanbul Trakya
İstanbul Atatürk Havalimanı
Adana-Yumurtalık
Samsun
Gaziantep
Trabzon
Denizli
Mardin
Rize
TOPLAM

İŞÇİ SAYISI
13.900
8.200
7.792
3.739
3.213
1.188
1.022
2.836
3.185
1.209
1.568
494
1.778
351
94
34
24
3
1
50.631

BÜRO
DİĞER
PERSONELİ PERSONEL
TOPLAM
SAYISI
SAYISI
2.720
422
17.042
990
81
9.271
910
632
9.334
739
0
4.478
1.154
0
4.367
105
65
1.358
385
9
1.416
486
0
3.322
299
78
3.562
271
63
1.543
468
11
2.047
687
65
1.246
97
2
1.877
50
0
401
61
0
155
6
7
47
9
0
33
1
0
4
1
0
2
9.439
1.435
61.505

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
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Harita 5 - Türkiye'de Serbest Bölgeler ve Kuruluş Yılları

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

2.4.14. Endüstri Bölgeleri
4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu’nda endüstri bölgeleri “ülke ekonomisini
uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak, teknoloji transferini sağlamak, üretim ve
istihdamı artırmak, yabancı sermaye girişini hızlandırmak ve özellikle üretim maliyetleri
açısından büyük ölçekli yatırımlar için uygun sanayi alanı oluşturmak üzere bu Kanun uyarınca
kurulacak üretim bölgeleri” olarak tanımlanmaktadır.
2.4.15. Küçük Sanayi Siteleri (KSS)
Küçük Sanayi Siteleri; genellikle aynı üretim kolunda çalışan atölye ve küçük fabrika
ünitelerine altyapı ve sosyal-teknik hizmet imkanlarını sunan işyeri toplulukları olarak
tanımlanabilir. Üretim yapıları, ürün yelpazeleri ve satışları genel olarak küçük ölçeklidir.
En az yirmi iş yerinden oluşan bu yapılarda alt yapı ve sosyal imkanlar ile sanayinin az
gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması, bölgesel kalkınmanın sanayi dinamikleri ile harekete
geçirilmesine yönelik işbirliklerinin oluşturulması amaçlanmaktadır.
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Tablo 18 - Plan Dönemleri İtibarıyla KSS, İşyeri ve İstihdam Sayıları
PLAN DÖNEMİ

BİTEN KSS
SAYISI

I. Kalkınma Planı Dönemi (1965–1969)

İŞYERİ
ÇALIŞAN
SAYISI
SAYISI
9
1.759
8.795

II. Kalkınma Planı Dönemi (1970–1974)

32

6.671

33.355

III. Kalkınma Planı Dönemi (1975–1979)

25

5.569

27.845

IV. Kalkınma Planı Dönemi (1980 – 1984)

42

11.171

55.855

V. Kalkınma Planı Dönemi (1985 – 1989)

46

11.458

57.290

VI. Kalkınma Planı Dönemi (1990 – 1994)

91

21.264

106.320

1995

14

1.865

9.325

VII. Kalkınma Planı Dönemi (1996 – 2000)

54

14.364

71.820

VIII. Kalkınma Planı Dönemi (2001 – 2005)

80

13.224

66.120

IX. Kalkınma Planı Dönemi (2006-2009)

44

4.578

22.890

438

92.138

460.690

TOPLAM
Kaynak: Cansız, 2010

Sanayileşme potansiyeli ve ihracat yapma gayreti içinde orta ve büyük ölçekli üretime
yönelen işletmeleri de barındıran KSS’lere yönelik uygulamalar, KSS sayılarının yeterli düzeye
erişmesiyle birlikte altıncı plan döneminden itibaren azalmaya başlamıştır.
2.4.16. Cazibe Merkezleri Programı
Cazibe Merkezleri Programı, “Görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını
canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının
azaltılmasına yönelik yatırımların desteklenmesi” amacıyla 25/01/2018 tarihli ve 30312 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11201 sayılı Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında
Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar ile uygulamaya konulmuştur.
Program kapsamında Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis,
Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin,
Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van olmak üzere 23 ilde Cazibe Merkezi Programı
kapsamındaki yatırımlara; enerji desteği ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
kapsamında altıncı bölge için öngörülen destekler sağlanmaktadır.
Program kapsamında desteklerden faydalanmak için Ekonomi Bakanlığı’na başvurularak
desteklenmesine karar verilen projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.
İmalat sanayi yatırımları için; Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır ve Erzincan’da 2
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milyon TL; Hakkari, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak’ta 4 milyon TL; diğer illerde 5
milyon TL asgari sabit yatırım tutarı aranmaktadır. Desteklerden yararlanabilmek için çağrı
merkezi yatırımlarında asgari 200 kişilik istihdam sağlanması, veri merkezi yatırımlarının ise
asgari 5.000 metrekare beyaz alan ihtiva etmesi gerekmektedir.
2.4.17. Sanayi Tezleri (San-Tez) Programı
KOBİ’lerin Ar-Ge ve inovasyon kültürü kazanmaları ve üniversitelerdeki bilgi birikimini
kullanarak sorunlarını işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini amaçlayan Sanayi Tezleri
Programı (SAN-TEZ), 27/02/2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sanayi
Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında yürütülmeye başlanmış
bir destek mekanizmasıdır.
Yönetmeliğin 5 inci maddesinde ifade edildiği üzere “Konusu ülke sanayisinin ihtiyaçları
doğrultusunda belirlenen, teknoloji tabanlı yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi,
mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik ile sonuçlanacak ve ülkemizin uluslararası
pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak temel araştırma aşamasını
tamamlamış, uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme aşamasında olan projeler”in
desteklendiği programın hedefleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı resmi internet sitesinin
San-Tez Programı sayfalarında aşağıdaki gibi ifade edilmiştir:
•

Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak,

•

Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi
desteklenerek küresel rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak,

•

KOBİ'lerin teknoloji ve Ar-Ge kültürü edinmelerini sağlamak,

•

Özellikle KOBİ'leri teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya
cesaretlendirmek,

•

İşletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri Ar-Ge, teknoloji ve
inovasyona yönelik çalışmaların hem üniversite hem de devlet desteği ile
gerçekleştirilmesini sağlamak,

•

Üniversitede üretilen akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak,

•

Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü
yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak,
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•

Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören
öğrencilerin tez konularının KOBİ'ler tarafından talep edilen, imalat sanayine
yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve Ar-Ge tabanlı ihtiyaçlara
yönelik olarak belirlenmesini sağlamak,

•

Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin
desteklenmesini sağlayarak nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak,

•

Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin işletmelerde Ar-Ge personeli olarak istihdam
edilmesinin önünü açmaktır.

San-Tez projelerinde proje ortağı firma; mikro işletme ise en az %15, küçük işletme ise
en az %20, orta büyüklükteki işletme ise en az %25 ve büyük işletme ise en az %35 oranında
proje katkı payını üstlenmektedir. Kalan tutar program kapsamında Bakanlıkça hibe olarak
desteklenmektedir.
Sanayi Tezleri (San-Tez) programı; “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından
Yürütülen Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile Sanayi Tezleri (San-Tez) Programının
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tarafından Yürütülmesine İlişkin Protokol”
uyarınca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’a devredilmiştir.
TÜBİTAK’a devredilen San-Tez projelerinin yıllar itibariyle bütçeleri Tablo 19’da
gösterilmiştir.
Tablo 19 - TÜBİTAK’a Devredilen San-Tez Projelerinin Yıllar İtibariyle Bütçeleri (TL)
Yıllar*

Proje Sayısı**

Bakanlık Desteği

2014

10

5.979.983,40

2.094.280,60

8.074.264,00

2015

48

14.821.033,41

6.798.149,04

21.619.182,45

2016

29

9.545.138,40

5.992.526,09

15.537.664,49

Toplam

87

30.346.155,21

14.884.955,73

45.231.110,94

Firma Ödemesi

Toplam Proje Bütçesi

* Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TÜBİTAK'a devredilen projelerin başlangıç yıllarına göre
yapılan sınıflandırmadır.
** Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TÜBİTAK'a devredilen 93 adet projenin 6 adedi muhtelif
nedenlerle yürürlükten kaldırılmış olup, 87 adet projenin süreçleri devam etmektedir.
Kaynak: TÜBİTAK, 26 Şubat 2018
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3. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ
Bölgesel kalkınmada özel sektör dinamikleri, bölgesel rekabet edebilirlik çerçevesinde
aşağıdaki başlıklarda ele alınarak plan dönemi perspektifi yine bu ana başlıklar altında
konumlandırılmış, politika önerileri ortaya konulmuştur (Şekil 8).
•

Bölgesel Rekabet Gücü

•

Rekabetçi Sektörler İçin Dönüşüm

•

Akıllı İhtisaslaşmaya Dayalı Bölgesel Yenilik

•

Kümelenme

•

Yatırım Destek ve Tanıtım

•

Genç Girişimci Merkezleri

•

Bölgesel Girişim Sermayesi

Şekil 8 - Bölgesel Rekabet Edebilirlik Çerçevesi ve Plan Dönemi Perspektifi

Bölgesel
Rekabet Gücü
Bölgesel
Girişim
Sermayesi

Genç Girişimci
Merkezleri

Rekabetçi
Sektörler İçin
Dönüşüm

BÖLGESEL
REKABET
EDEBİLİRLİK

Yatırım Destek
ve Tanıtım

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı

69

Kümelenme

Akıllı
İhtisaslaşmaya
Dayalı Bölgesel
Yenilik

3.1. Vizyon ve Uzun Vadeli Hedefler
On Birinci Kalkınma Planı döneminde uzun vadeli hedefler; plan döneminin sonunun
Cumhuriyetin yüzüncü yılına da tekabül etmesi dolayısıyla ayrı bir önemi haizdir. Bu bağlamda
Cumhuriyetin yüzüncü yılına tekabül eden 2023 için bölgesel kalkınma ve en önemli
araçlarından özel sektör dinamikleri bir “vizyon” cümlesi etrafında uzun vadeli perspektifle
değerlendirilmektedir.

Vizyon
“Dönüşümü Yönetebilen Bölgeler”
Bu vizyon etrafında uzun vadeli hedef;
“Bütün bölgelerin, özel sektörün gelişimine ve dönüşümüne ilişkin stratejilerini,
kendilerini Türkiye’de ve Dünyada konumlandırarak belirlemesi ve bu stratejileri
gerçekleştirmek üzere gerekli organizasyon, kurumsal kapasite ve kaynak planlamasını
gerçekleştirmesi”
olarak belirlenmiştir.

3.2. Vizyon ve Hedefe Yönelik Temel Politikalar
Plan dönemine ilişkin politikalar; plan dönemi perspektifi olarak kullanılan Bölgesel
Rekabet Edebilirlik Çerçevesi alt başlıklarında sınıflandırılmıştır:
3.2.1. Genel Politika Önerileri
Ulusal ve bölgesel strateji belgeleri arasındaki uyum ve eşgüdümün artırılması
sağlanacaktır.
Kamu için zorunluluk arz eden, özel sektör için ise tavsiye niteliği taşıyan strateji
belgeleri; strateji, hedef ve eylemleri dünyadaki eğilimleri dikkate alarak belirlemektedir.
Bu bağlamda, sahip olduğu potansiyelleri harekete geçirmek isteyen yenilikçi özel sektör
oyuncuları, eğilimleri ve bu eğilimler ışığında sektörlerin/bölgelerin/ülkenin yol haritasını
yakından takip etmektedirler. Ancak ortaya konulan strateji dokümanları arasında bölgesellikulusallık ve zamanlama açısından uyumsuzluklar Şekil 9’da görülmektedir.
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2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Şekil 9 - Kalkınma Planları ve Strateji Belgeleri Zaman Çizelgesi

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI
ONUNCU KALKINMA PLANI
ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI
BÖLGE PLANLARI

BÖLGE PLANLARI
BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS)
YATIRIM DESTEK VE TANITIM STRATEJİLERİ
KOBİ SEP
ULUSAL KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ

SANAYİ STRATEJİSİ

SANAYİ STRATEJİSİ
E-İHRACAT SEP
KÜSİ SEP

TÜBİTAK UBTYS

Bölgesel strateji belgelerinin sahiplenme ve farkındalık düzeylerinin artırılması
sağlanacaktır.
Bölgesel strateji belgelerinin kamu kurum ve kuruluşları tarafından daha fazla
sahiplenilmesi, özel sektör tarafında yüksek farkındalık sağlanması temin edilecektir.
Ulusal stratejilerde merkezi yönetimin yakın takibi ve izleme-değerlendirmeye yönelik
yapılar vasıtasıyla bu belgelerde ortaya konulan stratejiler ve yol haritalarının sahiplenme
düzeyi bölgesel dokümanlara göre daha iyi bir noktadadır. Ancak bölgesel strateji dokümanları
ve yol haritaları, hem bölgesel düzeyde daha az sahiplenilmekte, hem de ulusal düzeyde
hazırlanan dokümanlarda düşük seviyede dikkate alınmaktadır.
Bu kapsamda stratejilerin geliştirilmesi süreçlerinde etkin rol oynayan ulusal ve bölgesel
uzmanların sahada uygulamaya koydukları stratejileri “eylem araştırması” (action research)
olarak tasarlamaya özendirilmeleri durumunda, bu alandaki yayınlar ile uygulama ve izleme
süreçlerinin kalitesinin artacağı düşünülmektedir.
Ulusal strateji belgelerinin hazırlanması süreçlerine yerel katkı artırılacak, strateji
belgelerinin etki değerlendirilmesi yapılacaktır.
Ulusal stratejiler ile bölgesel veya sektörel stratejiler arasında uyum ve eşgüdümün
artırılması gerekmektedir. Ulusal strateji belgelerinin hazırlık çalışmalarında; yerel bilgiye
sahip, bölge içinde paydaş ilişkileri yönetiminde tecrübeli, etkili iletişim ağları içinde yer alan
bölgesel kurumsal yapıların ve insan kaynağının katılım düzeyinin düşük olduğu
görülmektedir.
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Bölgesel yapıların etkin katılım sağlayamaması, bilhassa bölgelerinde kurulu özel
sektörün bakış açısının ve beklentilerinin belgelere yansıtılmaması sonucunu doğurmaktadır.
Öte yandan strateji belgelerinin etki değerlendirmesinin yapılmadığı ve temel performans
göstergelerinde ortak bir dil (uyum) bulunmadığı görülmektedir.
3.2.2. Bölgesel Rekabet Gücünün Artırılmasına Yönelik Politika Önerileri
Bölgesel Rekabet Bilgi Yönetim Sistemi kurulmasına yönelik altyapı kurulacaktır.
Bölgesel rekabet edebilirlik çerçevesinde yer alan alt başlıkların her birisi için gerekli
nitelikli veriye, farklı kurumsal yapılar üzerinden erişilebilmektedir. Ortak veri platformu, anlık
veriye erişim, nitelikli veri kaynağının doğru tespiti konularında zaman ve maliyet tasarrufu
sağlayacak sistem ile alt başlıkların tamamının tek ve çevrimiçi bir platformda takip ve
koordine edilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve göstergeler bazında raporlanabilmesi
amaçlanmaktadır.
Kurulacak sistemin bilgiye erişim, takip ve koordinasyonda verimliliği sağlaması için
bölgesel rekabet edebilirlik alt başlıklarında müdahil kurum ve kuruluşların veri toplama
metodolojisi ve yöntemi ile veritabanı standardizasyonu sağlanması elzemdir. Sistem etkin bir
izleme ve değerlendirme alt yapısı sunacak, izlemelerin denetimden öte rehberlik vasfını
kazanmasına katkı sağlayacaktır.
Kalkınma ajanslarının ortak platformlar kurması ve ortak destek programları
tasarlaması teşvik edilecektir.
Kalkınma ajansları kurumsallaşma süreçlerini çok yüksek oranda tamamlamışlardır.
Bölgelerinin nitelikli durum analizlerini yapma, bölgeye özel destek ve faaliyetler tasarlama
noktasında önemli bir kurumsal hafıza oluşturulmuştur.
Destek ve faaliyetlerin, bölgelerin yanı sıra birbirini doğrudan ve dolaylı etkileyen komşu
bölgelerden de etkilendiği dikkate alınarak kalkınma ajansları arasındaki işbirliğinin önemi
artmaktadır. Kalkınma ajansları arasında işbirliklerinden öteye geçerek ortak çalışmalar
yürütülmesinin katma değerinin çok daha fazla olacağı aşikârdır.
Bölgelerinde koordinatör ve katalizör rol üstlenen kalkınma ajansları dikey ve yatay
ilişkilerin geliştirilmesiyle işbirliği platformlarının kurulması ve ortak hareket noktasında diğer
yerel kurum ve kuruluşlara da öncülük edebilecek ve örnekler ortaya çıkarabilecek konumdadır.
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Kalkınma ajansları teknik destek programlarının uygulama kapsamı genişletilecektir.
Yerelde kurumsal kapasitenin, bölgeler arası ve uluslararası rekabet şartlarına yönelik
olarak artırılması amacıyla kalkınma ajanslarınca teknik destek programları uygulanmaktadır.
Mevzuatta eğitim, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel
görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma teknik
destek programları kapsamında zikredilmektedir. Uygulanan teknik destek programları ise daha
çok eğitim üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Uygulamada teknik destek programlarının diğer başlıklarda da etkin olarak kullanılması,
bölgelerdeki kurumsal kapasiteye katkı sağlayacaktır.
Teknik destek programlarının muhtemel yararlanıcıları arasında kâr amacı güden kurum
ve kuruluşlar bulunmamaktadır. Ancak mevzuatta zikredilen diğer tüzel kişilikler, kâr amacı
güden yapıların da içinde yer alabildiği ve/veya doğrudan istifade edebildiği kurum ve
kuruluşlardır. Teknik destek programları böylelikle, paydaşlar arasında işbirliği platformlarının
kurulmasına da hizmet edebilecektir.
Bölgelerdeki “arayüz” yapıların kapasiteleri geliştirilecektir.
BGUS’ta da ifade edildiği üzere; bölgesel gelişmenin tüm sektörlerle ilişkili olması
nedeniyle sektörler arası etkileşimin bölgesel gelişme amaçları bakımından ele alınması,
merkezi ve yerel düzeyde politika geliştirme ve uygulamada koordinasyon mekanizmalarının
güçlendirilmesi önem taşımaktadır.
Bölgelerde teşkilatlanmış yerel birimler “arayüz” nitelikleriyle, bulundukları bölgede yer
alan kurumsal yapılar arasında koordinatör rol üstlenmektedir. Ayrıca bu yapılar gerek
politikaların uygulanması ve gerekse politika geliştirme süreçlerine nitelikli girdi sağlanması
hususlarında ön plana çıkmaktadır.
Bölge potansiyellerinin nitelikli tespiti ve değerlendirilmesi ile bölgelerinde yer alan özel
sektöre uygun mekanizmaların harekete geçirilmesi için arayüz yapıların etkili iletişim
kanalları ve ağları sağlıklı bir süreç yönetimi için kullanılmalıdır. Mevcut arayüz yapıların yanı
sıra bölgelerde ihtiyaç duyulan veya eğilimlere uygun gereklilikleri karşılamak üzere muhtemel
yeni arayüz platformlarının tespiti de önem arz etmektedir. Kurumsal ve finansal kapasiteleri
yetersiz işletmelerden dış ticaret potansiyeli arz edenlere hizmet edebilecek “ticareti
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kolaylaştırma merkezleri” ve benzeri yapılar, yerel birimlerce tespit edilerek hayata
geçirilmelidir.
KOSGEB desteklerinin İBBS Düzey-2 ve İBBS Düzey-3 bazında tasarlanması teşvik
edilecektir.
Geleneksel destek programlarının yanı sıra KOSGEB, Plan döneminde katma değer
üretme, ithalatı azaltma, ihracatı artırma, yerlileştirme ve teknoloji odaklı yeni destek modelleri
de tasarlamıştır. Ancak tasarlanan programlar tematik veya sektörel tabanlı olmaktadır.
On Birinci Kalkınma Planı döneminde KOSGEB desteklerinin, İBBS Düzey-2 ve İBBS
Düzey-3 bazında tasarlanması teşvik edilecektir. Bu noktada bölgesel stratejilerin ve analiz
dokümanlarının dikkate alınması, bölgelerdeki KOBİ’lerin potansiyellerinin değerlendirilmesi
için önemli bir katkı sağlayabilecektir.
Akıllı uzmanlaşma odaklı bölgesel yenilik stratejileri bu bağlamda yol haritalarına önemli
katkılar sunabilecektir. Bu amaçla, özellikle katma değeri yüksek alanlarda faaliyet gösteren
özel sektör işletmelerini bünyesinde barındıran bölgelerden birkaçında pilot uygulama
gerçekleştirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.
KOBİ’lerle büyük firmaların işbirliği yapmalarına yönelik destek programları
geliştirilecektir.
Büyük firmaların KOBİ’lerle, KOBİ’lerin de kendi aralarında rekabet öncesi işbirliği
yapmalarını teşvik edecek destek programları geliştirilecektir. İşbirliği kapsamının yalnızca
ortak iş/ürün geliştirme değil aynı zamanda KOBİ’lerin büyük tedarik zincirlerine dahil olma
süreçlerine katkı sağlama alanında da olması önem arz etmektedir.
3.2.3. Rekabetçi Sektörler İçin Dönüşümün Sağlanmasına Yönelik Politika
Önerileri
Sektörel gelişme ve dönüşüm eylem planları hazırlanacaktır.
Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi’nin ikinci bileşeninde bölgelerdeki
hâkim ve dinamik sektörlerin standartlaştırılmış bir çerçeve yoluyla belirlenmesi çalışması
gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda geliştirilen metodoloji ve çıktılar kullanılarak Düzey-2 ve/veya Düzey-3
bazında rekabetçi ve bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlama potansiyeli olan
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sektörlerin tespit edilmesi ve bu sektörlerin bağlantılı alt sektörleri ile mevcut gelişme
eğilimlerinin ötesinde bir atılım göstermesi için uygulama mekanizmalarının tanımlı olduğu
sektörel gelişme ve dönüşüm eylem planları hazırlanacaktır.
Plan dönemindeki uygulamalarla;
•

Özel sektör gelişimini ivmelendirmeye yönelik, kamunun kolaylaştırıcılığı ve
desteğiyle özel sektör tarafından hayata geçirilebilecek somut önerileri içeren
sektörel gelişme ve dönüşüm eylem planları hazırlanması,

•

Söz konusu eylem planlarına ek olarak öne çıkan sektörlerde bölgelerin küresel
rekabet gücünü artıracak ve sektörü ileriye taşıyacak projelerin tasarlanması ve

•

Bu süreçlerle ilgili olarak merkezi ve yerel paydaşlarda kapasite geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.

Üniversite-sanayi işbirliğini tesis etmeye yardımcı destek programları uygulanacaktır.
Üniversite-sanayi

işbirliğini

hayata

geçirmek

amacıyla

birçok

faaliyet

gerçekleştirilmekte, destek programları çalıştırılmakta ve platformlar kurulmaktadır.
Örneğin, destek programlarından birisi olan San-Tez Programı üniversitede üretilen
bilginin sanayiye aktarılması, nitelikli insan kaynağı kapasitesinin artırılması ve özel sektörün
yüksek katma değerli, ileri teknoloji ürün ve üretim yöntemlerine geçiş gibi amaçlarla 2014
yılından bu yana uygulanmaktadır. San-Tez Programının etki değerlendirmesinin yapılması,
sonuçların programın geliştirilmesi ve ihtiyaç olan alanlarda/bölgelerde yeni programların
tasarlanması için kullanılmasının; üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlayarak, özel sektörün
dönüşümüne katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
Aile şirketleri için kurumsallaşma modeli geliştirilecektir.
Geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin ve özellikle aile şirketlerinin önemli
bir kısmı, değişen ekonomik koşullar ve rekabet şartlarında ihracat, teknoloji transferi, katma
değerli ürün geliştirme, girişimcilik gibi konulara daha ılımlı yaklaşmaktadır.
Uyum kabiliyeti ve risk alma potansiyeli yüksek, yeniliğe açık, ikinci nesil ve üzeri ile
yönetilen işletmelerin tespit edilerek; özellikle KOBİ’lerin kurumsallaşması, teknik ve idari
kapasitelerinin artırılması yoluyla, rekabetçi sektörlerde yer alabilmelerini sağlayacak teşvik ve
destek mekanizmaları tasarlanması amaçlanmaktadır.
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KOBİ’lerin inovasyona yönlendirilmesi ve yeni bölgesel rekabet politikalarının
geliştirilmesi ile “yüksek büyüme etkisi” odaklı kalkınma ve KOBİ dönüşüm altyapısı
oluşturulabilecektir.
Bölgelerin genel amaçlı teknolojilere uyumu sağlanacaktır.
Üç boyutlu yazıcılar, yapay zeka, ve robotik, “blockchain”, “Sanayi 4.0”, biyoteknoloji,
nanoteknoloji ve benzeri genel amaçlı teknolojiler, özel sektör için inovasyon ve fırsat dalgaları
başlatan bir niteliktedir.
Bu teknolojilerin özel sektör tarafından takibi ve uygulanması, rekabet için bir zorunluluk
haline gelmiştir. Dönüşümü yönetmeye aday bölgelerin, rekabetçiliğini korumak ve geliştirmek
için genel amaçlı teknolojilerin oluşturduğu fırsatları değerlendirmeleri elzemdir.
Bölgelerdeki firmaların bu değişime uyum sağlayabilmesi amacıyla bölge seviyesinde
politikalar geliştirilmesi ve akıllı uzmanlaşma için genel amaçlı teknolojilerin oluşturduğu
fırsatlardan yararlanılması sağlanacaktır.
Bölgelerde sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomiye geçiş süreci desteklenecektir.
Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısında endüstriyel gelişimin hızlanmasına bağlı
olarak çevresel değerlerin tahribi ve yenilenemeyen kaynakların tükenmesi, günümüzde artarak
devam etmektedir. Bu durum, son 20-30 yılda çevre duyarlılığının artmasına ve özellikle
gelişmiş ülkelerde tüketicilerin üretim, kullanım ve kullanım sonrası süreçlerde çevreye daha
az zarar veren ürün ve süreçleri tercih etmelerine neden olmuştur.
Öte yandan iklim değişikliği insanlığın karşılaştığı en ciddi tehditlerden ve sürdürülebilir
kalkınmanın temel mücadele alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İklim
değişikliğiyle mücadeleye yönelik faaliyetlerin artması öngörülürken, ekonomide yeni
yaklaşımlar ortaya çıkmaya, özellikle döngüsel ekonomi (circular economy) yaklaşımı dünya
gündeminde önemli bir yer tutmaya başlamıştır.
Kaynakların bol, ulaşılabilir ve atık bertarafının ucuz olduğu varsayımıyla “al-yap-at”
esasına dayalı “doğrusal ekonomi” modelinde, tüketimin artmasıyla hammadde kullanımı da
giderek artmaktadır. Doğal kaynakların sınırlı olması, çevrenin korunması ve atık üretimin
azaltılması ihtiyacı, çevresel ve ekonomik açıdan daha sürdürülebilir olan “döngüsel ekonomi”
modelini öne çıkarmaktadır. Bu modelde; hammadde ve ürünlerin sistemde daha uzun süre
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kalması, atık üretiminin en aza indirilmesi esastır. Amaç, döngüden dışarıya çıkacak kaynakları
azaltmak ve sistemin optimum şekilde çalışmasını sağlamaktır.
Bölgesel ve kentsel düzey, döngüsel ekonomiye geçişin başlaması için en uygun ölçek
olarak görülmektedir. Bu bağlamda endüstriyel ve tarımsal üretimde verimlilik ve
sürdürülebilirlik, temiz teknoloji kullanımı gibi öncelikler, başta KOBİ’ler olmak üzere
yaygınlaştırılacak, üretimde çevreye duyarlı teknoloji değişim ihtiyacı ortaya konarak,
endüstriyel simbiyoz, geri dönüşüm ve kazanım gibi yöntemler yaygınlaştırılacaktır.
3.2.4. Akıllı İhtisaslaşmaya Dayalı Bölgesel Yenilik Politika Önerileri
Bölgesel yenilik stratejileri, ihtiyaç duyulan tüm bölgeler için hazırlanacaktır.
2017 yılı sonu itibarıyla 11 bölgede, bölgesel yenilik stratejisi çalışması tamamlanmıştır.
2018 yılı içinde hazırlık çalışmalarını devam ettiren bölgelerle birlikte 2018 yılı sonunda birçok
bölgenin, yenilik strateji belgeleri tamamlanmış olacaktır.
Bölgeleri için akıllı ihtisaslaşmaya dayalı bölgesel yenilik stratejisi hazırlanmasını gerekli
ve anlamlı bulan kalkınma ajansları, şimdiye kadar hayata geçirilen çalışmalarda elde edilen
bilgi birikimi ve tecrübeyi de dikkate alarak strateji çalışmalarını tamamlayacaktır.
Stratejilerin hazırlık sürecinde bölgenin ekonomik ve sosyal nitelikleri göz önünde
bulundurularak, bir yöntem belirlenmesi, sürecin katılımcı olarak tasarlanması ve gelişmiş
bölgelere yönelik “yaratıcı kesim” ve “yaratıcı şehir” kavramları üzerinden bölgesel yenilik
stratejilerinin değerlendirilmesi önem arz etmektedir.
Bölgesel yenilik stratejilerinin hazırlanma sürecinde kurumlar arası eşgüdüm
sağlanacaktır.
Yenilik stratejilerinin hazırlanması süreçlerine ilişkin tecrübe paylaşımı yapılması,
hazırlık süreçlerinin iyileştirilmesi ve çalışmalarda bölgeler arası öğrenme ilişkilerinin
kurulmasına yönelik fikir alışverişi gerçekleştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Bölgesel
yenilik stratejilerinin kalkınma ajansları koordinasyonunda hazırlandığı da dikkate alındığında
eşgüdüm Kalkınma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.
Bölgesel yenilik stratejileri güncellenecek, Bölgesel Rekabet Bilgi Yönetim Sistemi’ne
entegre edilecektir.
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Hâlihazırda bölgeleri için yenilik stratejilerini hazırlamış olan kalkınma ajansları, strateji
hazırlık çalışmaları devam eden bölgelere yönelik tecrübe paylaşımı ve kılavuzluk
faaliyetlerinde bulunacaktır. Ayrıca bu süreçte kendi kapasitelerini de artırarak gerekli
durumlarda bölgelerine ait yenilik stratejilerini güncelleyeceklerdir.
Tüm bölgesel yenilik stratejileri çevrimiçi bir platformda izlenebilir, takip ve koordine
edilebilir bir altyapıyla “Bölgesel Rekabet Bilgi Yönetim Sistemi”ne dahil edilebilecek şekilde
tasarlanacaktır.
Yenilik odaklı destek programları tasarlanacak ve faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Kalkınma ajansları, farklı tematik alanlarda mali destek programları uygulamaktadır.
Önümüzdeki dönemde kalkınma ajansları desteklerinin, yenilik odaklı, başta KOBİ’ler olmak
üzere, farklı aktörlerin yenilik ve Ar-Ge faaliyetlerini teşvik edecek yapıda tasarlanması, özel
sektörün dönüşümüne önemli bir katkı sağlayacaktır.
Hazırlanan ve hazırlanacak olan stratejilerle söz konusu desteklerin bölgenin
kalkınmasına ve rekabet gücünün artırılmasına azami faydayı sağlayacak sektörlerde daha
odaklı ve etkin kullanımı mümkün olacaktır.
Destek programları dışında ayrıca bizzat kalkınma ajanslarınca gerçekleştirilebilecek
faaliyetler ile bölgesel kurumsal kapasite gelişimi ivmelendirilebilecektir.
Ar-Ge ve yenilik odaklı yatırımların artırılması teşvik edilecektir.
Türkiye’de Ar-Ge ve yenilik için yapılan yatırımlar artarken, bir yandan da mevcut
araştırma ve yenilik altyapısının bölgelerin ve ülkenin ekonomik kalkınmasına azami katkıyı
sağlayacak şekilde kullanılması önem arz etmektedir.
Bu çerçevede bölgesel kalkınmaya en çok katkıyı sağlayacak, bölgelerin rekabet
edebilirlikte öne çıkan sektörlerine odaklanılması, gerçekleştirilecek çalışmalarda gözetilmesi
gereken bir konu olarak öne çıkmaktadır. Diğer yandan söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren
özel sektörün Ar-Ge ve yenilik konusundaki talepleri de göz önünde bulundurularak, talep
odaklı bir yaklaşım gözetilecektir.
Yenilikçi proje fikirlerinin hayata geçirilmesi ve ticarileştirilmesi, teşvik edilecek ve
desteklenecektir
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Plan döneminde hayata geçirilen çalışmaların önemli bir kısmının genel amacı; yeniliğe
dayalı bir ekosistem oluşturulması, temel bilimlerde çalışılan araştırma sonuçlarının
ticarileştirilmesidir. Ayrıca teknoloji yoğun ürünlerin markalaşması ile ülkemizin küresel
ölçekte yüksek rekabet gücüne erişmesine katkı sağlanması da amaçlar arasındadır.
Bu nedenle özellikle KOBİ’lerin markalaşmaları, kurumsallaşmaları ve yenilikçi iş
modelleri geliştirmeleri desteklenmeye devam edilecektir.
Özel sektörle doğrudan muhatap olunan alanlarda, taşra teşkilatlarında kariyer
uzmanlık yapısı kurulacaktır.
Kariyer uzmanlık yapısı, birkaç istisna dışında, yalnızca kamunun merkezi teşkilatı için
yapılandırılmıştır. Oysaki bölgelerde bilhassa özel sektör için danışmanlık görevi ifa eden yerel
teşkilatlarda nitelikli insan kaynağının bulunması önemli bir noktadır.
Özel sektöre yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerinin niteliğinin artırılması
amacıyla bölgelerde kurumsal kapasitenin ve insan kaynağı niteliğinin artırılması faydalı
olacaktır. Bu amaçla “kariyer uzmanlık” yapısının taşra teşkilatları için de uygulanması ve
merkezi kurumların taşra teşkilatında daha nitelikli insan kaynağının istihdam edilmesi ile
bölgelerdeki kurumsal kapasitenin artırılmasına katkı sağlanacaktır.
3.2.5. Kümelenmeye Yönelik Politika Önerileri
Ulusal Kümelenme Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacaktır.
Kümelenme yapılarıyla ilgili ulusal düzeyde; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından uygulanan Kümelenme Destek Programı ve Ekonomi Bakanlığı tarafından
uygulanan UR-GE Programı; bölgesel düzeyde ise kalkınma ajansları tarafından yürütülen
kümelenme destekleri bulunmaktadır.
Kümelerin gelişimi, takip ve koordinasyonu ile desteklenmesi noktasında "Kümelenme
Yönetişim Modeli"nin hayata geçirilmesi, kümeler ve kümelenme konusunda çalışan farklı
kurumsal yapıların ve kümelerin eşgüdümünün sağlanması amacıyla Ulusal Kümelenme
Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacaktır.
Kalkınma ajansları başta olmak üzere bölgesel kurumlar, küme oluşumlarında etkin
rol alacaktır.
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Kümelerin karşılaştığı en önemli sorunların başında kurumsal kapasite eksikliği ve
sürdürülebilirlik gelmektedir. Bu sorunların aşılması, kümelenme yapılarının daha nitelikli
çalışmalar ortaya koyabilmesi amacıyla küme oluşum süreçlerinde ve yönetimlerinde,
kalkınma ajanslarının ve ticaret-sanayi odalarının yer alması teşvik edilecektir.
Bu husus BGUS’ta da ayrıca vurgulanmakta, “Kalkınma ajansları, bölgesel düzeyde
kümelenme analizleri yapılmasından, küme desteklerinin bölgesel düzeyde uygulanmasından,
izlenmesinden ve koordinasyonundan sorumlu olacaktır. Kümelerin gelişimi sürecinde ajanslar
bölgelerindeki yerel yönetimler, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör
temsilcileri arasında işbirliği ve koordinasyonun tesisi için teknik destek verecektir” şeklinde
ifade edilmektedir.
3.2.6. Yatırım Destek ve Tanıtıma Yönelik Politika Önerileri
Yeni Teşvik Sistemi farklı endeksleri ve bölgesel stratejileri dikkate alarak
güncellenecektir.
Yeni teşvik sisteminde bölgeler, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) dikkate
alınarak belirlenmiştir.
Yeni dönemde sistem, tek bir endekse göre değil, farklı endeksleri de dikkate alacak
şekilde güncellenecek, bölgesel teşviklerden istifade edilmesi bölgesel strateji belgeleri ile
ilişkilendirilecektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı temsilciliklerinde “yatırım tanıtım” alanında
da hizmet verebilmeleri teşvik edilecektir.
Kamu

kurum

ve kuruluşlarının

yurtdışında

çeşitli

düzeylerde temsilcilikleri

bulunmaktadır. Bu temsilciliklerin görev tanımları içine “yatırım tanıtım” misyonunun da
eklenmesi, ayrıca bu konuda YDO’larla iletişim kanalları oluşturulması, hedefe yönelik yatırım
tanıtım faaliyetlerine katkı sağlayacaktır.
İl yatırım destek ve tanıtım stratejileri geliştirilerek güncellenecektir.
İl yatırım destek ve tanıtım stratejileri, oluşturulacak bir bilgi yönetim sistemi dâhilinde
yeniden ele alınarak geliştirilecek ve stratejiler kapsamında yer alan eylem planlarının
uygulanması hususu gözetilecektir.
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Stratejilerin tüm aşamalarında ilgili kurum ve kuruluşların sahiplenme ve katılım düzeyi
artırılacaktır.
YDO’ların kurumsal kapasiteleri ve bilinirlikleri artırılacaktır.
YDO’lar başta olmak üzere, yereldeki kurumsal yapıların beşeri, mali, kurumsal ve teknik
kapasiteleri artırılacaktır.
YDO’ların il içerisindeki konumu netleştirilecek ve etkinliği artırılacak, yerelde
yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri konusunda koordinatör kuruluş niteliği ön plana
çıkarılacaktır. Yabancı yatırımcıların ülkemize çekilmesi ve teşvik sisteminin uygulanması
başta olmak üzere, yerelde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri konusunda, yerel
paydaşlar ve merkezi kurumlar arasında iletişim ve koordinasyon güçlendirilecek, ortak
çalışmalar özendirilecek, karar alma ve uygulama süreçlerinde katılımcılık gözetilecektir.
Yatırım

destek

ve

tanıtım

faaliyetleri

iyi

uygulama

örnekleri

tanıtılıp

yaygınlaştırılacaktır.
Kalkınma ajansları, bulundukları bölgelerde yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri
gerçekleştirirken bölgelerine özgü modeller ve uygulamalar geliştirmektedir. Bu modeller ve
uygulamaların büyük bir kısmı diğer bölgelerde de uygulanabilecek yapıdadır. Aynı zamanda
bu uygulamaların, tecrübe edilmiş ve zaman içerisinde iyileştirilmiş olması da önemli bir
avantaj sağlamakta, iyi uygulama örneği olarak değerlendirilebilmektedir.
Yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili tüm kesimlerin bir araya getirileceği, hem
hâlihazırda yürütülen hem de gelecekte yürütülmesi düşünülen faaliyet ve uygulamaların
istişare edileceği düzenli toplantılar organize edilecektir.
Yatırım danışmanlık, takip ve koordinasyon süreçleri için bilgi sistemi altyapısı
kurulacaktır.
Yatırım yeri konusunda Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) altyapısını da içerecek şekilde yerel
düzeyde elektronik bir bilgi sistemi oluşturulacaktır. Ayrıca devlet destekleri konusunda
YDO’ların danışmanlık fonksiyonu güçlendirilecek ve tüm desteklere ilişkin süreçlerin
(başvuru, değerlendirme, sözleşme, uygulama, izleme, değerlendirme, denetim) ortak bir
yazılım ya da tüm kurumların uygulamalarını adapte edebileceği ortak bir arayüz üzerinde
gerçekleştirilmesi için bir bilgi sistemi kurulacaktır.
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Yatırımcıların yatırım sürecindeki izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerinin
takibi, koordinasyonu ve sonuçlandırılması konusunda, ilgili kurum ve kuruluşlar uhdesinde
yürütülen süreçler, entegre bir elektronik sisteme aktarılacaktır.
Tek durak ofis uygulaması tüm bölgelerde yaygınlaştırılacaktır.
İstanbul Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi bünyesinde 2017 yılında “tek durak ofis”
uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulamadan edinilen tecrübeler ışığında, her ilin potansiyeli ve
ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle, “tek durak ofis” yaklaşımı içerisinde alternatif modeller
geliştirilecek ve uygulanacaktır. İller bazında özgün tek durak ofis modelleri tasarlanırken eDevlet platformunun kullanılması ve geliştirilmesine özen gösterilecektir.
“Tek adımda yatırım büroları” ve benzeri fiili uygulamalar ile mükerrer yapılar
kaldırılarak bu alandaki görev ve yetki çatışmalarının önüne geçilecektir. Yatırım destek ve
tanıtım faaliyetleri bakımından, ilgili kurum ve kuruluşların görev ve yetkileri yeniden gözden
geçirilerek, gerek kurumsal gerekse işlevsellik açısından mükerrerlikler ortadan kaldırılacak,
ekosistem yaklaşımı çerçevesinde kurumların birbiri ile uyumlu ve tamamlayıcı şekilde hareket
etmeleri gözetilecektir.
Ulusal ve bölgesel düzeyde yatırım komiteleri/kurulları etkinleştirilecektir.
İl yatırım destek ve tanıtım stratejilerinin ve ilin özel sektör gündeminin ilgili taraflarca
düzenli ve güncel olarak takibi ve sorunların giderilmesi konusunda İl Yatırım
Komiteleri/Kurullarının altyapı eksiklikleri giderilecek ve işlevleri artırılacaktır
Yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri konusunda merkezi düzeyde koordinasyonu
sağlamak, merkez-yerel bağlantılarını güçlendirmek ve politika, karar alma ve uygulama
süreçlerine ilişkin hususları istişare ederek ilgili taraflara görüş ve tavsiyelerde bulunmak
amacıyla bir üst kurul oluşturulacaktır.
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları yerel
paydaşların görüş ve talepleri doğrultusunda etkinleştirilecektir. Yatırım destek ve tanıtım
faaliyetleri konusunda TYDTA ile merkezi ve yerel düzeydeki kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyon güçlendirilecektir.
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Danışmanlık hizmetlerine ilişkin düzenleme hayata geçirilecektir.
Yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri başta olmak üzere, bilhassa özel sektörle doğrudan
ilişkili alanlarda danışmanlık hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişilere yönelik standartlar
belirlenecektir.
3.2.7. Genç Girişimci Merkezlerine Yönelik Politika Önerileri
Genç girişimci merkezi uygulamaları artırılacaktır.
Genç girişimci merkezleri, Ankara ve İstanbul’da farklı modellerle denenmiş, özgün ve
bölgelere göre uyarlanmış girişimcilik merkezleri kurulmuştur.
Plan döneminde Girişimcilik Merkezleri ile birlikte düşünülmesi gereken İŞGEM
modelinin de mevzuat altyapısının oluşturulması ve burada yer alacak olan firmalara verilecek
teşvik ve hibelerin belirlenmesi önem arz etmektedir. Kuluçka ve ön kuluçka merkezleri de
aynı kapsamda değerlendirilmelidir.
Özgün hızlandırıcı programları uygulanacaktır.
Girişimcilerin proje fikirlerini hayata geçirerek ticarileştirmeleri ve daha da önemlisi
ürünlerini uluslararasılaştırmaları amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarca hızlandırıcı
programları düzenlenmektedir. TGB’ler, kuluçka merkezleri ve girişimcilik merkezlerinde
uygulanan hızlandırıcı programlarının, genç girişimci merkezlerinde, kuruldukları bölgenin
ihtiyaç ve potansiyellerini dikkate alacak şekilde, ihtiyaçlara göre tasarlanması programların
etkinliklerini artıracaktır.
İller düzeyinde girişimcilik yol haritaları hazırlanacaktır.
Her bölgenin yenilik kavramı ile harmanlanmış “etkin girişimcilik” yaklaşımının tespiti
ile il düzeyinde hazırlanacak “girişimcilik yol haritaları”, illerde kurulacak genç girişimci
merkezlerinin özgün yapılara sahip olmasını sağlayacaktır.
3.2.8. Bölgesel Girişim Sermayesine Yönelik Politika Önerileri
Bölgesel girişim sermayesi altyapıları kurulacaktır.
Kalkınma ajansları desteklerinin, bölgelerde kurulacak genç girişimci merkezlerinde
veya TTO’lar, kuluçka merkezleri gibi mevcut kurumsal yapılarda “arayüz” yaklaşımıyla
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bölgesel girişim sermayesi olarak çalıştırılabilmesi için gerekli yasal düzenleme
gerçekleştirilecektir.
Ayrıca kitlesel fonlama mevzuatının uygulanmasına yönelik ikincil mevzuat
düzenlemelerinin tamamlanması ve sosyal girişimciliği de içine alacak uygulamaların hayata
geçirilmesi bölgelerdeki girişim sermayesi kapasitesini harekete geçirecektir.

3.3. Plan Hedeflerini Gerçekleştirmek İçin Yapılması Önerilen Araştırmalar
3.3.1. İlçe Kalkınma Yol Haritaları
Kalkınma ajanslarının sorumlu oldukları illerde; ilçe düzeyinde mevcut durum analizi,
gelişme eksenleri, öne çıkan projeler, yerel birimler ve kalkınma ajansları tarafından önerilen
ve geliştirilen proje fikirlerini içeren “İlçe Kalkınma Yol Haritaları” çalışmalarının hayata
geçirilmesi önerilmektedir.
İlçe Kalkınma Yol Haritaları çalışmasının bölgedeki ve ildeki ilgili paydaşların
katılımıyla ve mümkün olduğunca saha ziyaretleri ve derinlemesine mülakatlar yoluyla
gerçekleştirilmesinin;
•

İlçe düzeyinde strateji ve eylemlerin farkındalığının ve sahiplenmenin artırılması,

•

Her türlü araştırma faaliyetini desteklemek için ilçe düzeyinde standart ve düzenli
veri üretilmesinin sağlanması amacına yönelik ön fizibiliteye altlık oluşturulması,

•

Kamu yatırımları teklifleri için nitelikli proje fikirlerinin toplanması ve geliştirilmesi,

•

Kalkınma ajansları koordinasyonunda hazırlanan ve uygulama dönemi 2023 yılında
bitecek olan bölge planlarının bir sonraki dönemi için ön hazırlık olması

gibi katkılarının olacağı düşünülmektedir.
3.3.2. YDO ve TTO’lar İçin Olgunluk Modeli Oluşturulması
Yatırım Destek Ofisleri ve Teknoloji Transfer Ofisleri için bir “olgunluk modeli
oluşturulması” ile YDO’ların ve TTO’ların yeniden modellenmesi ve/veya mevcut yapılarının
güncellenmesi amaçlanmaktadır.
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3.3.3. İl ve İlçe Düzeyinde Gayrisafi Bölgesel Hasıla ve İhracat Verileri
Çalışması
İl ve ilçe düzeyinde gayrisafi bölgesel hasıla ve dış ticaret verilerinin tespit edilmesi;
gerçekleştirilecek analizlere önemli katkılar sağlayacak, bölgesel kalkınmada özel sektör
dinamiklerini doğru yönlendirmeyle harekete geçirecek bir altlık oluşturabilecektir. Özellikle
mevcut dış ticaret verilerinin firma bazlı olması, il ve ilçe düzeyinde sağlıklı analizlerin
gerçekleştirilmesine engel teşkil etmektedir.
Özellikle farklı kamu kuruluşlarının ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasında
kullanmış oldukları farklı sınıflama yöntemleri, verileri entegre etmeye izin vermemektedir.
Kamu kuruluşları tarafından temel veri setlerinde kullanılan ekonomik faaliyetleri
sınıflandırma yöntemlerinin uyumlu hale getirilmesi için çalışılacaktır.
Plan döneminde bölgesel rekabet gücünün anlaşılabilmesi ve ölçülebilmesi için
ulusal/bölgesel verilerin konsolidasyonu veya reform projesi gibi bir çalışmanın başlatılması
faydalı olacaktır.
3.3.4. Sektörler Arası Sabit Yatırım ve Değişken Maliyetler Açısından GirdiÇıktı Analizi
Kümelenme ve değer zinciri çalışmaları, yerel paydaşlarla yakınlık, iletişim ve etkileşim
imkanları açısından taşıdıkları avantajlar nedeniyle kalkınma ajanslarının önemli müdahale
alanları arasındadır.
Ülkemizde kümelenme çalışmalarında genellikle, ortak lobicilik, ortak ihtiyaç analizi,
ortak pazarlama, ortak test laboratuvarı faaliyetlerinin öne çıktığı görülmektedir. Ancak ortak
proje tekliflerinde ihtiyaç duyulan veri setlerinin üretilmesi, değer zinciri analizine dayalı
olarak değer üretiminde iyileştirilmesi gereken kilit unsurların tespit edilmesi ve optimize edici
desteklerin sağlanması gibi derinleşme gerektiren hususlarda yeterince yol alınamadığı
gözlemlenmektedir. Bu derinleşmenin sağlanması amacıyla özellikle akademisyenlerin de
katıldığı kümelenme çalışmalarında küme üyeleri ile birebir görüşmelerle bilgi alınmaya
çalışılmaktadır. Ancak alınan verilerin doğrulanma imkanı bulunmadığı gibi istatistiksel analiz
yerine bilgiyi sağlayan kişinin genel geçer fikri ve yargılarına dayanmaktadır. Bu sorun,
ülkemizde KOBİ düzeyindeki işletmelerin büyük çoğunluğunda kurumsallık düzeyinin işletme
faaliyetlerine dair bu tür analiz, rapor ve etütler yürütecek seviyede olmamasından
kaynaklanmaktadır.
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4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Özel sektörün gelişimi, Türkiye’nin “Dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer almak”
hedefine hizmet edecek en önemli faktörlerden biridir. İleri teknolojili ürünler ve yüksek katma
değerli üretim ile ulaşılabilecek olan bu hedef, özel sektör dinamiklerinin bölgesel düzeyde,
ancak eşgüdüm içinde harekete geçirilmesiyle mümkündür.
Bu noktada önemli bir rolü olan özel sektörün, değişime uyum sağlayabilmesi için
bölgelerin bu değişim sürecini doğru yönetmesi ve yönlendirmesi gerekmektedir. Komisyon
çalışmalarında bu dönüşümün yönetilebilmesi için bölgelerin durumu analiz edilerek, gerekli
görülen alalarda politika önerileri geliştirilmiştir. Geliştirilen politikalar da “dönüşümü
yönetebilen bölgeler” vizyonu altında sınıflandırılmıştır.
Komisyon çalışmalarında öncelikle ulusal, bölgesel ve sektörel strateji belgeleri ve yol
haritaları değerlendirilmiştir. Strateji belgeleri, kamu kurum ve kuruluşları için uyulması ve
uygulanması zorunlu belgelerdir. Öte yandan özel sektör içinse tavsiye niteliği taşımaktadır.
Ancak komisyon çalışmalarında strateji belgeleri; bölgelerdeki arayüz görevi ifa eden kurum
ve kuruluşları doğrudan ilgilendirmesi kapsamında irdelenmiş ve politika önerileri
geliştirilmiştir.
Endüstri 4.0, yapay zeka, yüzyıl yetenekleri gibi kavramların konuşulduğu ve bu
kavramlar etrafında yeni eğilimlerin ortaya çıktığı günümüzde bölgesel rekabet edebilirliğin
güçlendirilmesinin önemi ortadadır. Özellikle üretim sektörlerinde faaliyet gösteren özel
sektörün bu eğilimleri yakalayabilecek yetenekleri kazanabilmesi için ortaya konulması
gereken analiz çalışmaları, yenilikçi destek programları ve kurumsal yapılar, bölgesel rekabet
gücünün artırılması ve rekabetçi sektörler için dönüşüm eksenlerinde değerlendirilmiştir.
Akıllı uzmanlaşma kavramı çerçevesinde akıllı ihtisaslaşmaya dayalı bölgesel yenilik
çalışmalarına girdi sağlayabilecek politika önerileri geliştirilmiştir. Geliştirilen politika
önerileri Avrupa 2020 Stratejisi’nde de vurgulanan akıllı büyüme, sürdürülebilir büyüme ve
kapsayıcı büyüme kavramlarını da içermektedir.
Farklı kurum ve kuruluşlar tarafından çeşitli desteklerle teşvik edilen kümelenme
yapılarına ilişkin mevcut durum tespiti yapılmış, kümelenme özelinde politika önerileri ortaya
konulmuştur. Ortaya konulan politika önerileri, işbirliği ve değer zincirleri açısından önemli bir
araç olan kümelenme yapılarının eşgüdümü açısından önem arz etmektedir.

86

Kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofisleri, bulundukları illerin
yatırım tanıtım ve destek kapasitesinin güçlendirilmesi için geliştirilen model önerilerine,
yatırım destek ve tanıtıma yönelik politika önerileri bölümünde yer verilmiştir.
Farklı bölgelerde kendilerine özgü modellerle kurulan genç girişimci merkezlerinin,
diğer illerde de hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca bu merkezler başta olmak üzere
diğer özel sektör oyuncularını da desteklemek üzere bölgesel girişim sermayesi çalışmalarına
ilişkin politika önerilerine de ilgili bölümde yer verilmiştir.
Bu çerçevede, Bölgesel Kalkınmada Özel Sektör Dinamikleri Özel İhtisas Komisyonu
aşağıdaki genel politikaları belirlemiştir:
Genel Politika Önerileri
•

Ulusal ve bölgesel strateji belgeleri arasındaki uyum ve eşgüdümün artırılması
sağlanacaktır.

•

Bölgesel strateji belgelerinin sahiplenme ve farkındalık düzeylerinin artırılması
sağlanacaktır.

•

Ulusal strateji belgelerinin hazırlanması süreçlerine yerel katkı artırılacak, strateji
belgelerinin etki değerlendirilmesi yapılacaktır.

Komisyon genel politikalardan sonra, bölgesel rekabet edebilirlik çerçevesinde ele alınan
eksenlere göre sınıflandırılmış politikaları ortaya koymuştur (Tablo 20).
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Tablo 20 - Bölgesel Kalkınmada Özel Sektör Dinamikleri: Vizyon, Eksenler ve Politikalar
VİZYON

EKSENLER

BÖLGESEL REKABET
GÜCÜNÜN ARTIRILMASI

REKABETÇİ SEKTÖRLER
İÇİN DÖNÜŞÜM

DÖNÜŞÜMÜ
YÖNETEBİLEN
BÖLGELER

AKILLI İHTİSASLAŞMAYA
DAYALI BÖLGESEL
YENİLİK

KÜMELENME

YATIRIM DESTEK VE
TANITIM

POLİTİKALAR
Bölgesel Rekabet Bilgi Yönetim Sistemi kurulmasına yönelik altyapı
kurulacaktır.
Kalkınma ajanslarının ortak platformlar kurması ve ortak destek programları
tasarlaması teşvik edilecektir.
Kalkınma ajansları teknik destek programlarının uygulama kapsamı
genişletilecektir.
Bölgelerdeki “arayüz” yapıların kapasiteleri geliştirilecektir.
KOSGEB desteklerinin İBBS Düzey-2 ve İBBS Düzey-3 bazında tasarlanması
teşvik edilecektir.
KOBİ’lerle büyük firmaların işbirliği yapmalarına yönelik destek programları
geliştirilecektir.
Sektörel gelişme ve dönüşüm eylem planları hazırlanacaktır.
Üniversite-sanayi işbirliğini tesis etmeye yardımcı destek programları
uygulanacaktır.
Aile şirketleri için kurumsallaşma modeli geliştirilecektir.
Bölgelerin genel amaçlı teknolojilere uyumu sağlanacaktır.
Bölgelerde sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomiye geçiş süreci
desteklenecektir.
Bölgesel yenilik stratejileri, ihtiyaç duyulan tüm bölgeler için hazırlanacaktır.
Bölgesel yenilik stratejilerinin hazırlanma sürecinde eşgüdüm sağlanacaktır.
Bölgesel yenilik stratejileri güncellenecek, Bölgesel Rekabet Bilgi Yönetim
Sistemi’ne entegre edilecektir.
Yenilik odaklı destek programları tasarlanacak ve faaliyetler
gerçekleştirilecektir.
Ar-Ge ve yenilik odaklı yatırımların artırılması teşvik edilecektir.
Yenilikçi proje fikirlerinin hayata geçirilmesi ve ticarileştirilmesi, teşvik
edilecek ve desteklenecektir.
Özel sektörle doğrudan muhatap olunan alanlarda, taşra teşkilatlarında
kariyer uzmanlık yapısı kurulacaktır.
Ulusal Kümelenme Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacaktır.
Kalkınma ajansları başta olmak üzere bölgesel kurumlar, küme oluşumlarında
etkin rol alacaktır.
Yeni Teşvik Sistemi farklı endeksleri ve bölgesel stratejileri dikkate alarak
güncellenecektir.
Kamunun yurtdışı temsilciliklerinde “yatırım tanıtım” alanında da hizmet
verebilmeleri teşvik edilecektir.
İl yatırım destek ve tanıtım stratejileri geliştirilerek güncellenecektir.
YDO’ların kurumsal kapasiteleri ve bilinirlikleri artırılacaktır.
Yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri iyi uygulama örnekleri
yaygınlaştırılacaktır.
Yatırım danışmanlık, takip ve koordinasyon süreçleri için bilgi sistemi altyapısı
kurulacaktır.
Tek durak ofis uygulaması tüm bölgelerde yaygınlaştırılacaktır.
Ulusal ve bölgesel düzeyde yatırım komiteleri altyapıları etkinleştirilecektir.
Danışmanlık hizmetlerine ilişkin düzenleme hayata geçirilecektir.

GENÇ GİRİŞİMCİ
MERKEZLERİ
BÖLGESEL GİRİŞİM
SERMAYESİ

Genç girişimci merkezi uygulamaları artırılacaktır.
Özgün hızlandırıcı programları uygulanacaktır.
İller düzeyinde girişimcilik yol haritaları hazırlanacaktır.
Bölgesel girişim sermayesi altyapıları kurulacaktır.
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