3. SANAYİ ŞURASI
“Kamu Destekleri, Etkileri, İzlenmesi ve Değerlendirmesi”

A. KAMU DESTEKLERİ STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI
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Devlet desteklerinin tek bir platformda izlenebilmesi için kamu, özel sektör ve STK işbirliğinde bir
koordinasyon modelinin ve yapısının oluşturulması, web sitesi ve yönlendirme gibi destekleyici
araçların temini,
Enerji ve çevre alanlarındaki desteklerin arttırılması,
Bölgesel yatırım teşviklerinin, bölgenin ihtiyaçları, imkânları ve sosyoekonomik özellikleri
ölçüsünde düzenlenerek, tamamlayıcı altyapı gibi destekleyici unsurlar ile yeniden tasarlanması,
Ülke örneklerinin incelenerek Kalkınma Ajanslarının organizasyon yapılarının ve yetkilerinin
gözden geçirilerek incelenmesi,
Sanayicilere arsanın bedelsiz olarak belirli bir performansa karşılık şartlı olarak uzun vadeli
tahsisi, mevcut yönetmeliklerin revize edilmesi,
Devlet desteklerinde KOBİ tanımının sektörlere bağlı olarak sınıflandırılması,
Devlet desteklerinde, istihdam sağlayan ve/veya yüksek katma değerli sektörlere göre
önceliklendirmenin yapılması,
Üniversitelerde temel bilimler konusunda çalışmaları destekleyici yeni teşvik mekanizmalarının
oluşturulması,
Teşvik mekanizmalarının sosyal bilimler alanında üniversite sanayi işbirliğini destekleyecek
şekilde sadece Ar-Ge tanımına bağlı olmadan düzenlenmesi ve genişletilmesi,
Yüksek teknoloji odaklı Ar-Ge projelerinin yürütülebilmesi için gerekli olan altyapının
oluşturulabilmesi için küçük ve orta ölçekli kamu destek ve yatırım mekanizmalarının
oluşturulması, yenilikçi iş fikirlerinin yaş sınırlamalarına tabii olmadan desteklenmesi,
İş Geliştirme Merkezlerinin geliştirilmesi için politika ve kaynak oluşturulması,
Üretim ve ticarileşmede süreçlere verilen desteklerin arttırılması,
Kamu desteklerinin etkin kullanılması,
Kamu ve yerel otoritelerin, proje oluşturma ve geliştirme konusunda ücretsiz eğitimler
düzenlemesi ve gerekli fonların oluşturulması,
AB müktesebatı kapsamında teşvik kısıtlamalarının ülkemiz menfaatleri çerçevesinde ele
alınması,
Desteklere yönelik mevzuat çalışmalarında katılımcı mekanizmaların oluşturulması,
Yatırım ihtiyaçlarını ve olanakların gösteren bir yatırım haritasının oluşturulması ve güncel
tutulması,
Kamu alımlarının yerli sanayi ve Ar-Ge faaliyetlerini destekleyici ve geliştirici bir şekilde stratejik
olarak ele alınması,
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19. Altıncı bölgeler için sağlanan istihdam desteklerinin imalat sanayine yönelik diğer bölgeler için de
kademeli olarak genişletilmesi,
20. Bilimsel yayın başına düşen patent sayısının arttırılmasına yönelik teşvik mekanizmalarının
geliştirilmesi,
21. AB ve ABD arasındaki Serbest Ticaret Antlaşması süreci çok yakından takip edilmesi ve
karşılaşılabilecek olumsuz etkilere karşı gerekli tedbirlerin alınması,
22. İlgili Bakanlıklar işbirliğinde “Fikirler Biyogüç Platformunun” oluşturulması,
23. Özel ve kamu sektörü Ar-Ge oranları değişimi yol haritasının oluşturulması, desteklerin hangi
modeller kapsamında yapılacağının belirlenmesi,
24. Bin kişi başına düşen araştırmacı personel sayısının arttırılması,
25. Devletin çok farlı kurum ve kuruluşlarınca verilen Ar-Ge desteklerinin daha etkin ve verimli
olarak kullanılması için koordinasyon ve düzenlemeyi sağlayacak bir üst mekanizmanın
oluşturulması,
26. Tıbbi Cihaz ve İlaç Sektörüne yönelik Satış ve Pazarlama desteklerinin oluşturulması,
27. Türkiye’nin “Avrasya’nın Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünlerde Üretim Üssü Olması” hedefinin, “…
Tasarım ve Üretim Üssü Olması” olarak revize edilmesi,
28. Ekonomi Bakanlığı bünyesinde bulunan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğü’nün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlanması

B. KAMU DESTEKLERİ UYGULAMALARI
29. Destek programlarının yürütülmesinin uzman kuruluşlarca yapılması,
30. Pazarda rekabeti bozmayacak şekilde rekabet öncesi işbirliği mekanizmalarının arttırılması,
yurtdışı rekabet öncesi işbirliklerinin incelenerek ilgili mevzuatın değiştirilmesi,
31. Kamu, üniversite ve sanayi arasındaki işbirliğinin Ticaret ve Sanayi Odaları aracılığı ile
yürütülmesi için Bakanlıklar tarafından gerekli yönlendirmenin yapılması,
32. Proje değerlendirme havuzlarının akademisyen ve özel sektör temsilcilerinden oluşturulması,
33. Öğretim görevlilerinin ücret ve kesintilerinin iyileştirilmesi,
34. Destek sağlayan kurumların kaynaklarının arttırılması (BSTB, TÜBİTAK, KOSGEB vb.), destek
ödemelerinin yurtdışı alımlarda döviz bazında yapılması, bunların ön ödeme ile birlikte belirli bir
takvime bağlanması ve paralel olarak ödenmesi,
35. Destek veren kurumların birimlerin arasında uygulama birliğinin sağlanması, veri tabanının
oluşturulması,
36. Yatırım teşviklerindeki alt sınırların KOBİ’ler lehine düşürülmesi,
37. Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) uygulama tedbirlerinin hayata geçirilmesi,
38. Ara malı üretiminde Dahilde İşleme Rejiminin (DİR) sanayiye olumsuz yansımalarının ele
alınması, DİR mevzuatı ihlallerinin süratle sonuçlandırılması,
39. Sanayi üzerindeki ÖTV yükünün kaldırılması,
40. Destek kriterlerinin sanayici yönünden hafifletilmesi ve uygulama sürecinin hızlandırılması,
41. Ana-ürün ile ara-ürün arasındaki KDV farkının giderilmesi, leasing uygulamalarındaki KDV
uygulamasının değerlendirilmesi ve KDV iade uygulamalarının hızlandırılması,
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42. Ara ürünlerin üretimlerine yönelik kamu/üniversite sanayi ortaklığında oluşturulan projelerin
desteklenmesi, bu konuda üniversite bölümlerinin ihtisaslaştırılması,
43. İhracat yapan firmalara taşımacılıkta gerekli indirimler sağlanması,
44. Kalkınma Ajanslarında yapılan projelerde KDV indiriminin sağlanması,
45. Kişisel enerji yatırımlarının desteklenmesi,

C. KAMU DESTEKLERİNİN İZLENMESİ VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
46. Destek programları oluşturulurken amaç, hedef ve performans göstergeleri esas alınarak izleme
ve değerlendirme yapılması, değerlendirme süreci için bütçe ayırılması,
47. Denetimlerin; açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik esasına göre yol gösterici tarzda yapılması,
48. “Devlet Destekleri Bilgi Sisteminin” işlerlik kazanması,
49. Devlet desteklerinin daha etkin duyurulması ve envanterinin oluşturulması,
50. Desteklerin izlenmesinde ilgili kurumlar arasında eşgüdüm sağlanması,
51. Ar-Ge desteğini denetleyen denetçilerde uzmanlık ve yetkinlik aranması,
52. Kamu desteği veren devlet kurumlarının izleme ve değerlendirmesinde kurumsal kapasitenin
yeterli hale getirilmesi,
53. Etki değerlendirmesi yapılabilmesi amacıyla İzleme ve Değerlendirme ekipleri kurulması,
54. Proje ofislerinin teknik yardım ekibi olarak kurgulanması ve buna uygun Ar-Ge fonlarının
oluşturulması,
55. Ar-Ge proje izleyicisinin izleme ve değerlendirme görevinin etkinliğinin artırılması.
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