
T.C.
SANAYİ VE TİCARET 

BAKANLIĞI

2010 - 2014  
STRATEJİK PLANI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 
Ankara 2009

T.C.
SANAYÝ VE TÝCARET
BAKANLIÐI

2010-2014
STRATEJÝK
PLANI





EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaff akiyetler, zaferler veyahut 
mağlubiyetler yıkılış ve felaketler bunların kaff esi vukua geldikleri devirlerdeki 
ekonomik durumumuzla münasebatdar ve alakadardır. Yeni Türkiye’mizin layık 
olduğu mertebeye ulaş  rabilmek için behemehal ik  sadiya  mıza birinci dere-
cede önem vermek mecburiye  ndeyiz. Çünkü zamanımız bir ik  sat devresinden 
başka bir şey değildir.” 

İzmir İk  sat Kongresini   Açılış Konuşması’ndan
(17 Şubat - 04 Mart 1923)



T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2010-2014 STRATEJİK PLAN



T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Nihat ERGÜN
Sanayi  ve Ticaret Bakanı

Dünya ekonomisinde 1970’li yılların sonlarından 
başlayarak ve 80’li yıllarda hızlanarak devam eden 
yapısal değişiklikler nedeniyle, birçok ülkede kamu 
sektörünün etkin ve verimli çalışmasına yönelik ola-
rak reform programları geliştirilmiş ve uygulanmış-
tır.

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de 
kamu yönetiminde yeniden yapılandırma çalışmaları 
başlatılmış ve kamu kesiminde toplumun taleplerine 
karşı daha duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef 
ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf, et-
kin ve verimli bir kamu yapılanmasının gereği olarak 
“Stratejik Yönetim” yaklaşımı benimsenmiştir.

Bu yaklaşım çerçevesinde Bakanlığımızın 2010–2014 
yılları arasında gerçekleştireceği proje ve faaliyetle-
ri kapsayan stratejik planımız, iç ve dış paydaşlarımı-
zın görüşleri doğrultusunda katılımcı bir yaklaşımla 
hazırlanmıştır.

Hazırlanan Stratejik Planla, sanayici, esnaf, sanatkâr, 
tacir ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliğinin artırılması, 
yapısal dönüşümün sağlanması, bölgelerarası geliş-
mişlik farklarının azaltılması, AB normlarıyla uyum-
lu, rekabetçi, etkin ve güvenli bir piyasanın oluşma-
sının sağlanması, yatırım ortamının sürekli iyileşti-
rilmesi ile uluslararası piyasalarda rekabet edebile-
cek yüksek teknolojiye yönelen bir ekonomik yapı-
nın oluşturulması amaçlanmıştır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 2010–2014 dönemi-
ni kapsayan stratejik planının hazırlanmasında eme-
ği geçen Bakanlık çalışanlarına, MPM süreç danış-
manlarına, katkılarından dolayı iç ve dış paydaşları-
mıza teşekkür eder, Stratejik Planın ülkemize hayır-
lı olmasını dilerim. 

BAKAN SUNUŞU
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Ali BOĞA
Müsteşar

5018 sayılı Kamu Mali Yöne  mi ve Kontrol Kanunu ile bu kanu-
na dayanılarak çıkarılan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girme-
siyle stratejik planlama dönemi başlamış  r. Yönetmelik ekinde 
verilen takvime göre kamu kuruluşlarının stratejik planlarını ha-
zırlayarak Devlet Planlama Teşkila  na teslim edecekleri tarih-
ler belir  lmiş  r.
Türk kamu yöne  minde Stratejik Yöne  m yaklaşımının benim-
senmesi, iyi yöne  şim açısından önemli bir adımdır. Oluşturu-
lan stratejiler, kamuda planlama, yönetme ve istenilen yönde 
sonuç alma açısından önemli yararlar sağlamaktadır.
Bakanlığımızın Stratejik Planı, kalkınma plan ve programlarıyla 
ilişkilendirilerek hazırlanmış, böylece üst düzey poli  ka me  n-
leriyle uyumu sağlanmış  r.  Benimsediğimiz temel ilkeler çerçe-
vesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyon oluşturulmuş, strate-
jik amaçlar ve ölçülebilir hedefl er, ayrıca ayrın  lı proje ve faali-
yetler belirlenmiş  r. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 2010–2014 dönemini kapsaya-
cak Stratejik Planı;
60’ıncı Hükümet Programı, 9’uncu Kalkınma Planı Strateji-
si (2007–2013) ve Orta Vadeli Program’da (2009–2011) yer 
alan amaç, poli  kalar ve makro büyüklükler ile Orta Vade-
li Mali Plan’da belirlenen teklif tavanları ile Dokuzuncu Kalkın-
ma Planı’nda yer alan, is  krar içinde büyüyen, gelirini daha adil 
paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumu-
na dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir 
Türkiye vizyonu dikkate alınarak hazırlanmış  r.
Stratejik plan sanayi ve  caret faaliyetlerinin paydaşlarımızın 
beklen  lerine uygun olarak etkin bir şekilde yürütülmesi ile tü-
ke  ci, esnaf-sanatkâr, tüccar ve sanayicilerimize daha iyi hizmet 
sunabilmek amacıyla güçlü bir kurumsal yapının geliş  rilmesi-
ni sağlayacak şekilde, tüm merkez ve taşra birimlerimiz ile ilgili 
paydaşlarımızın ka  lım ve katkılarıyla hazırlanmış  r.
Planın uygulaması, performansları önceden belirlenmiş olan 
göstergeler doğrultusunda ölçme, izleme ve değerlendirme 
aşamalarında ka  lımcı yöntemlerle gerçekleş  rilecek  r. Yöne-
 m tarzımızda, iş yapma yöntemlerimizde, organizasyon yapı-

lanmamızda, hizmet üre  m sistemlerimizde, insan ilişkilerimiz-
de ve düşünce tarzımızdaki değişimler sonucunda hizmetlerin 
etkinliği, verimliliği ve kalitesi yükselecek, böylece Bakanlığı-
mızdan hizmet alanlar ile çalışanlarımızın mutluluğu ve mem-
nuniye   artacak  r.
Bakanlığımızın Stratejik Plan çalışmalarının başlangıcından so-
nuna kadar bize katkı ve desteklerini sunan Milli Prodük  vite 
Merkezi süreç danışmanlarına, emeği geçen Bakanlık çalışanla-
rımıza ve tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ederim. 

MÜSTEŞAR SUNUŞU
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1

Stratejik planlama konusu, 80’li yıllar-
da gelişmiş ülkelerde öncelikli olarak ele 
alınmaya başlamış ve 90’lı yıllarda kamu 
kesiminin şekillenmesinde önemli rol oy-
namıştır. Son yıllarda benzer bir süreç 
Türkiye’de de yaşanmaktadır. 

Ülkemizde kamu yönetiminin etkinlik dü-
zeyinin yükseltilmesi amacıyla 2003 yılı 
sonunda yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarın-
ca ülkemizdeki tüm kamu kurum ve kuru-
luşları, çalışmalarını stratejik planlama ve 
performans esaslı bütçeleme sistemi için-
de planlamak ve gerçekleştirmekle yü-
kümlü kılınmışlardır. Bu çerçevede strate-
jik planlama; kuruluşların politika oluştur-
ma kapasitelerinin artırılması, kamu mali 
yönetiminin iyileştirilmesi, kuruluş per-
formansının izlenmesi ve hesap verme so-
rumluluğunun değerlendirilmesinde te-
mel araçlardan biri olarak kabul edilmiştir.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 
9 uncu maddesi ve ona dayanılarak hazır-
lanan Kamu İdarelerinde Stratejik Plan-
lamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkın-
da Yönetmelik gereğince; Sanayi ve Tica-
ret Bakanlığı’nın (STB) ilk stratejik planını 
2010 - 2014 yıllarını kapsayan dönem için 
hazırlaması öngörülmüştür. STB Strate-
jik Planının hazırlanmasına yönelik olarak 
bir iç genelgeyle 5 Haziran 2006’da başla-
tılan hazırlık çalışmaları, 3 Ekim 2006 tari-
hinden itibaren Milli Prodüktivite Merkezi 
(MPM) danışmanlığında sürdürülmüştür. 
STB Stratejik Plan Hazırlık Programı doğ-
rultusunda, planlama aşamalarına geçil-
miş ve süresi içinde tamamlanmıştır. 

Planlama sürecinin her aşamasında STB 
çalışanlarının katılımı sağlanmaya çalışıl-
mış, bunun yanı sıra Bakanlığın paydaşla-
rının görüş ve önerilerine de büyük önem 
verilmiştir. 

Stratejik planlama çalışmalarının yürütülme-
si sırasında öncelikle aşağıdaki mevzuat temel 
alınmış  r:

- 5018 sayılı Kamu Mali Yöne  mi ve Kontrol 
Kanunu,

- 5436 Sayılı KMYK Kanunu ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De-
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

- Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme-
lik,

- DPT tara  ndan hazırlanan Kamu İdareleri 
İçin Stratejik Planlama Kılavuzu,

- Maliye Bakanlığı tara  ndan hazırlanan 
Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi (Pi-
lot Kurumlar için Taslak),

- Kamu İdareleri Faaliyet Raporlarının Dü-
zenlenmesi ile Bu İşlemlere İlişkin Diğer 
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik.

Bu temel belgelerin yanı sıra, yur  çinde ve 
yurtdışında yürütülen stratejik planlama ça-
lışmalarına Kalkınma Planı, programlar, eylem 
planları ve benzeri belgeler ile konuya ilişkin 
kuramsal kaynaklara başvurulmuştur. Strate-
jik Planın ana aşamalarında, gerek çalışanla-
rın gerekse bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların da 
süreçte yer almaları sağlanmış; her aşamada 
gelen görüş ve öneriler MPM Uzmanları tara-
 ndan derlenerek Müsteşar ve Yardımcıların-

dan oluşan Stratejik Planlama Üst Kurulu’nda 

GirişGiriş
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değerlendirilmiş  r. Üst kurulun aldığı karar-
lar doğrultusunda Makamın değerlendirme-
sine sunulan çık  lar onaylandıktan sonra bir 
sonraki aşamaya geçilerek STB Stratejik Planı 
oluşturulmuştur. 

Şeff afl ık ve hesap verebilirlik ilkeleri yanı sıra 
ilgili tüm paydaşlarımız STB Stratejik Planı’na, 

bu bağlamda Misyonuna, Vizyonuna, Temel 
Değerlerine, Stratejik Amaçlarına, Hedefl e-
rine ve Performans göstergelerine ilişkin bil-
gilenmelerinin sağlanması amacıyla plan ba-
kanlık web sayfası aracılığıyla kamuoyunada 
sunulacak  r.

2010-2014 STRATEJİK PLAN2010-2014 STRATEJİK PLAN
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1
Bakanlığın Kuruluşu, Görevleri ve 
Yapısı 

1.1. Tarihi Gelişimi

Osmanlı Devle  ’nde II. Mahmut döneminde 
yapılan birçok ıslahat hareke   içinde, Ba   ül-
kelerinde olduğu gibi devlet görevlerinin yeni 
oluşturulan nazırlıklar (bakanlıklar) arasında 
bölüştürülmesi de yer almış  r. 1838 yılında 
“Meclis-i Ziraat ve Ticaret Komisyonu” oluş-
turulmuş, Tanzimat Fermanının kabulünden 
sonra 1840 yılında da İstanbul’da “Umur-ı Ti-
caret ve Ziraat Nezare  ” kurulmuştur. Bu ne-
zare  e; “Ticaret ve Ziraat Meclis-i Kebiri” adı 
verilen sürekli bir komisyon ile  caret, muha-
sebe, ista  s  k, ziraat kalemleri (daireleri) bu-
lunuyordu. Bunlar arasında ayrıca “sanayi” iş-
leri de vardı. Bakanlık, bu tarihten saltana  n 
kaldırılmasıyla tüm Osmanlı bakanlıklarının 
varlığının sona erdiği 1922 yılına kadar farklı 
isimler ve işlevler üstlenerek 82 yıl hizmet gör-
müştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 
1920’de toplanmasından hemen sonra, Os-
manlı Hüküme  nden ayrı olarak Ankara’da 
kurulan ilk TBMM Hüküme   içinde de Bakan-
lık, 2.5.1920 günlü 3 sayılı kuruluş yasası ve 
“İk  sat Vekâle  ” adı ile yerini ve önemini ko-
rumuştur. Daha sonra adında ve görev alanla-
rında bazı değişiklikler yaşanmışsa da, bugün-
kü görevlerini büyük ölçüde sürdürmüş, “Tica-
ret Bakanlığı” adı ise birkaç geçici dönem dı-
şında 1840 yılından bu yana var olmuştur.

İk  sat Vekâle  ’nden Ticaret Vekâle  ’ne

İlk TBMM Hüküme  nde “İk  sat Vekâle  ” ola-
rak yerini alan Bakanlığın görev alanını, “Ti-

caret, Sanayi, Ziraat, Orman ve Maadin” işle-
ri kapsamış  r (İlgili yasa: 2.5.1920/3). Cum-
huriyet döneminde İk  sat Bakanlığı, 5.3.1924 
tarih ve 432 Sayılı Kanunla kaldırılmış, yerine 
Ticaret Vekâle   ile Ziraat Vekâle   kurulmuş-
tur. Ancak, 16.1.1928 tarih ve 1200 sayılı “Ti-
caret ve Ziraat Vekâletlerinin Tevhidi Kanunu” 
ile anılan iki bakanlık yeniden birleş  rilmiş, İk-
 sat Vekâle   (iki müsteşarlı olarak) yeniden 

kurulmuştur. Bu arada; dört yıl dolmadan, zi-
raat bölümü yeniden ayrılmış, Ziraat Vekâle   
1931 yılında tekrar kurulmuştur (29.12.1931 
/ 1910).

1929 Dünya Ekonomik Bunalımından son-
ra “devletçi ekonomi poli  kası”na geçilmiş; 
11.07.1933 tarih ve 2262 sayılı Kanun ile Sü-
merbank kurulmuş, I. ve II. Beş Yıllık Sanayi 
Planları hazırlanarak 1934 -1938 yıllarında uy-
gulanmış; bu dönemdeki ya  rımların önemli 
bir bölümü Sümerbank ve İş Bankasınca ger-
çekleş  rilmiş  r.

Ticaret Vekâle  

1939 yılında İk  sat Vekâle   bu kez üçe ayrıl-
mış; 26.05.1939 tarih ve 3612 sayılı Kanun-
la bazı görevler bu bakanlıkta bırakılırken, 
ulaşımla ilgili görevler Münakalât Vekâle  ne 
(27.5.1939 /3613), iç ve dış  caretle ilgili gö-
revler de yeniden kurulan Ticaret Vekâle  ne 
(27.5.1939/3614) devredilmiş  r. Böylece, ar-
tan ik  sadi büyümeye uygun olarak devle  n 
ik  sadi yaşamdaki uzmanlaşması da geliş  ril-
miş  r. Bu Kanun daha sonraki bakanlık birleş-
meleri ardından yeniden kurulan Ticaret Ba-

Bakanlığın Kuruluşu, Görevleri ve
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kanlığı dönemlerinde de yürürlükte kalmış, 
bazı değişikliklerle 13.12.1983 tarihine değin 
varlığını sürdürmüştür. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâle  

1931 yılında Ziraat Vekâle  nin, 1939 yılın-
da Ticaret Vekâle   ile Münakalât Vekâle  nin 
kurulup ayrılmasıyla İk  sat Vekâle   iyice kü-
çülmüş, bu durum 1949 yılına dek sürmüştür. 
Daha sonra, Cumhurbaşkanlığının 16.1.1949 
tarihli Onayı ile “Ticaret Vekâle  ” ile “Ekono-
mi Vekâle  ” yeniden birleş  rilmiş, “Ekonomi 
ve Ticaret Vekâle  ” kurulmuştur. Ancak, bir yıl 
sonra devlet işletme ve tesisleri ile ilgili “İşlet-
meler Dairesi” Bakanlıktan ayrılarak İşletme-
ler Bakanlığı kurulmuştur (Kanun; 11.2.1950/ 
5528). Maden Tetkik ve Arama Ens  tüsü, Sü-
merbank ve E  bank ile 1950-1957 yılları ara-
sında kurulan ik  sadi devlet teşekküllerinden 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Türkiye 
Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Selüloz Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Ge-
nel Müdürlüğü bu Bakanlığa bağlanmış  r. 

Sanayi Vekâle  

1957 yılında ise; İşletmeler Bakanlığı da kal-
dırılmış, onu ve Na  a Vekâle   (Bayındırlık Ba-
kanlığı) işlerini de kapsayan, bu arada İk  sat 
ve Ticaret Bakanlığının sanayi, maden, ener-
ji işlerini de alarak kurulan Sanayi Vekâle   
(22.5.1957/6973) oluşturulmuştur. 1939 yılın-
da kurulan Ticaret Bakanlığı da, Cumhurbaş-
kanlığı Onayı (25.11.1957 /4–452) ile yeniden 
yaşama geçirilmiş, yani 1939 yılındaki kuruluş 
yasası ve örgütlenmesine yeniden işlerlik ka-
zandırılmış  r.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (I)

1939 yılındaki İk  sat Bakanlığından gelip 1949 
yılında birleşen, 1957 yılında yeniden ayrılan 
iki bakanlık, 1971 yılında yeni bir birleşme de-
nemesi daha yaşamış  r. Bu birleşme, Cum-
hurbaşkanlığı Onayı (26.3.1971/4-286) ile ve 
ilk kez Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adıyla ger-
çekleşmiş  r (Resmi Gazete: 27.3.1971, sayı 
13791).  Ancak bu birleşme sırasında da kü-
çülme olmuş; Dış Ticaret Dairesi Teşkila   Ba-

kanlıktan ilk kez ayrılarak Dış Ekonomik İliş-
kiler Bakanlığı kurulmuştur. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı görevleri ise, sadece sanayi ve iç  -
caret alanlarıyla sınırlı bırakılmış  r.

Ticaret Bakanlığı, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Cumhurbaşkanlığı Onayı (11.12.1971/4-1085) 
ile  caret ve sanayi bölümleri yeniden ayrıl-
mış  r. Bu ayrılmada da Ticaret Bakanlığı, eski 
adıyla, aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkile-
ri Bakanlığı ile birleşmiş olarak, yeniden 1939 
tarihli kanunundaki durumuna dönmüştür. 
Sanayi Bakanlığının adı ise, 1957 tarihli Ku-
ruluş Kanunu korunarak, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı olarak değiş  rilmiş; bu arada, Dev-
let Planlama Teşkila  ndan devralınan Teşvik 
ve Uygulama Genel Müdürlüğü de Bakanlığa 
bağlanmış  r.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (II)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; 14.12.1983 ta-
rih ve 18251 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Bakanlıkların Kuruluş ve Görev 
Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
me” (13.12.1983/KHK–174) ile yeniden kurul-
muştur. Aynı tarihli Resmi Gazete’de yayım-
lanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarname” (13.12. 1983/KHK–185) ile de ör-
gütlenmiş, daha sonra da bazı değişiklikler 
(8.6.1984/KHK–214) yapılmış  r. 18 Ocak 1985 
tarih ve 18639 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
nan Kanun (8.1.1985/3143) ile anılan KHK’ler 
kaldırılmış, bugünkü Bakanlık Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkındaki Kanun yürürlüğe girmiş  r. 

1.2.  Yürütmekte Olduğu Faaliyetler

Kuruluş kanununa göre Bakanlık aşağıdaki fa-
aliyetlerde bulunur:

1.2.1. Bakanlık Ana Faaliyetleri

a) Günün şartlarına ve teknolojinin gerekle-
rine göre ülkenin sanayi poli  kasının be-
lirlenmesine, sanayinin geliş  rilmesine ve 
yönlendirilmesine ait tedbirlerin hazırlan-
masına yardımcı olmak, kalkınma plan ve 
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programlarında yer alan ilke ve hedefl ere 
uygun şekilde tespit, tanzim ve idare et-
mek, bu konularda ilgili kuruluşlar arasın-
da gereken işbirliği sağlayacak tedbirleri 
almak,

b) Ülke şartlarına uygun teknolojinin sağlan-
ması, geliş  rilmesi ve dağılımı için yurt içi 
ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temas 
kurmak ve gereği halinde işbirliği yapmak, 
sanayi işletmeleri arasında teknolojik en-
tegrasyonu temin etmek için gereken ted-
birleri tespit etmek ve uygulanmasını sağ-
lamak, 

c) Tasarrufl arın sanayi ya  rımlarına kanalize 
edilmesine yardımcı olmak, bölge ve ille-
rin sanayileşme potansiyellerine ait araş-
 rma, planlama ve proje çalışmalarını 

yapmak ve yap  rmak ve gerek  ğinde tat-
bik etmek,

ç) Sanayi bölge ve sitelerinin kurulmasına 
izin vermek, bu kuruluşları desteklemek 
ve denetlemek, bu konularda ilgili kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerek-
li mevzua   hazırlamak, küçük sanayi ve el 
sanatları ile ilgili her türlü araş  rma, geliş-
 rme ve koordinasyon hizmetlerini yürüt-

mek, organize sanayi bölgeleri ile küçük 
sanayi sitelerinin kurulması ile ilgili bütün 
faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,

d) Sanayi işletmelerine ait sicilleri tutmak, 
envanter yapmak, ista  s  ki bilgi toplamak 
ve değerlendirmek,

e) Sanayi mamullerinin standartlarını hazır-
lamak veya hazırlatmak, normlarını temin 
veya tespit etmek ve kalite kontrolünü 
yapmak veya yap  rmak, gerek  ğinde sa-
nayi mamullerinin fi yatlarını tespit etmek, 

f) Sınaî mamullerin yurt içinde ve yurt dışın-
da tanı  lması ve pazarlanması konusun-
da ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yap-
mak, 

g) Sanayii geliş  rmek için kalite kontrolü 
merkez ve laboratuarlarını kurmak veya 
kurdurmak ve kurulmuş müesseselerle iş-
birliği yapmak, 

ğ) Şirketlerle ilgili hizmetleri yürütmek ve 
bunları denetlemek, 

h) Ölçüler ve Ayar Kanununda belir  len ölçü-
ler ve ayar hizmetleri kapsamına dahil bu-
lunan hizmetleri yürütmek,

ı) Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarım-
sal amaçlı koopera  fl erle tarım kredi ko-
opera  fl eri ve birlikleri hariç olmak üze-
re tarım sa  ş koopera  fl eri ve birlikleri ile 
genel hükümlere tabi koopera  fl erin ve 
birliklerin kuruluş, işleyiş ve dene  mleri-
ne ait işlem ve hizmetleri yürütmek,

i) Devlet adına ürün alımı ile ilgili işleri ve bu 
faaliyetler için gerekli kredilerle ilgili hiz-
met ve işlemleri yürütmek, 

j) İhraç malları ve diğer bakanlıkların yetkile-
ri dışındaki malların standardizasyonu ile 
ilgili çalışmaları yürütmek,

k) Sağlıklı bir rekabet düzeninin oluşturul-
masına yönelik poli  kaların belirlenmesi 
amacıyla inceleme, araş  rma ve düzenle-
melerde bulunmak,

l) Ticaret ve sanayi odaları, deniz  caret 
odaları,  caret borsaları ve esnaf dernek-
lerine ait hizmetleri ve bankacılık mevzu-
a   ile Bakanlığa verilen hizmetleri ilgili di-
ğer bakanlıklarla işbirliği sure  yle yürüt-
mek,

m) Evrensel kabul görmüş tüke  ci haklarının 
sağlanması ve korunmasına yönelik huku-
ki ve idari tedbirleri almak, tüke  cinin ko-
runmasını sağlayıcı inceleme, araş  rma ve 
düzenlemelerde bulunmak,

n) Çeşitli mevzuatla Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığına verilen diğer görev ve hizmetleri 
yapmak. 

o) Şuralarla ilgili görevleri yürütmek:

- Sanayi Şurası: Bakanlığın sanayi ile ilgili gö-
revleri arasında bulunan konularda diğer ba-
kanlıkların, sanayicilerin, gerçek ve tüzel kişi-
lerin, işçi ve işverenlerin diğer mesleki kuru-
luşlar ile ilim ve ih  sas sahiplerinin fi kir, bilgi 
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ve tecrübelerinden faydalanmak üzere Bakan 
tara  ndan Sanayi Şurası toplan  ya çağırılır.

- Esnaf ve Sanatkârlar Şurası: Esnaf ve 
sanatkârlara ilişkin ülke düzeyindeki poli  ka-
ların belirlenmesi, bu konudaki sorunların tes-
pit ve çözüm yollarının araş  rılması, Bakanlık-
ça alınacak hukuki ve idari tedbirlerin ilgili ku-
rum, kuruluş ve meslek gruplarının ka  lımı ile 
oluşturulması amacıyla, Bakan tara  ndan Es-
naf ve Sanatkârlar Şurası toplan  ya çağrılır.

1.2.2. Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkila  

Bakanlık; 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla 10 
ana hizmet, 6 danışma ve dene  m, 5 yardım-
cı hizmet biriminden oluşan merkez teşkila   
ile 81 il müdürlüğünden oluşan taşra teşkila   
ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardan meydana 
gelmektedir. Merkez ve taşra teşkila   ile bağlı, 
ilgili ve ilişkili kuruluşlar:
 
A. Ana Hizmet Birimleri
1.  Sanayi Genel Müdürlüğü
2.  Sanayi Araş  rma ve Geliş  rme Genel Mü-

dürlüğü
3.  Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Site-

leri Genel Müdürlüğü    
4.  İç Ticaret Genel Müdürlüğü
5.  Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü
6.  Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdür-

lüğü
7.  Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü         
8. Tüke  cinin ve Rekabe  n Korunması Genel 

Müdürlüğü
9.  Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü
10. Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı

B.  Danışma ve Dene  m Birimleri
1. Te  iş Kurulu Başkanlığı
2. Hukuk Müşavirliği
3. Strateji Geliş  rme Başkanlığı
4. Bakanlık Müşavirleri         
5. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
6. İç Dene  m Birimi Başkanlığı

C. Yardımcı Birimler
1. Personel Dairesi Başkanlığı
2. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
3. Bilgi işlem ve Değerlendirme Dairesi Baş-
kanlığı
4.  Özel Kalem Müdürlüğü

Ç. İl Müdürlükleri (Taşra Teşkila  )
İl müdürlükleri 81 ilin tamamında faaliyetleri-
ni sürdürmektedir.

D. Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar
Bağlı Kuruluşlar:
1. Türk Patent Ens  tüsü (TPE)

İlgili Kuruluşlar:
1. Milli Prodük  vite Merkezi (MPM)
2. Türk Standardları Ens  tüsü (TSE)
3. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
4. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliş  rme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

İlişkili Kuruluşlar:
1. Şeker Kurumu
2. Rekabet Kurumu
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BAKAN

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
ORGANİZASYON ŞEMASI

Te  iş Kurulu
Başkanlığı

Sanayi Genel
Müdürlüğü

San. Araş  rma ve 
Geliş  rme Genel 

Müdürlüğü

Bağlı ve İlgili 
Kuruluşlar Dairesi 

Başkanlığı

Türk Patent 
Ens  tüsü

Milli 
Prodük  vite 

Merkezi

Türk 
Standartları

Ens  tüsü

Türk 
Akreditasyon 

Kurumu

Küçük ve Orta 
Ölç. İşl. Gel. ve 
Des. İda. Baş.

Şeker Kurumu Rekabet 
Kurumu

Teşkilatlandırma  
Genel Müdürlüğü

Ölçüler ve 
Standartlar 

Genel Müdürlüğü

Esnaf ve
 Sanatkarlar 

Genel Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler 
Dairesi Başkanlığı

İç Ticaret 
Genel Müdürlüğü

Tüke  cinin ve 
Rekabe  n Korunması

Genel Müdürlüğü

Hukuk Müşavirliği

Personel Dairesi
Başkanlığı

Küçük Sanatlar ve 
Sanayi Böl. ve Siteleri 

Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği
Koordinasyon 

Genel Müdürlüğü

Strateji Geliş  rme 
Başkanlığı

Böl. Rek. Ede. Prog. 
Koordinasyon ve 

Uygulama Merkezi

Bakanlık 
Müşavirleri

İç Dene  m 
Birimi Bşk.lığı

Bilgi İşlem ve 
Değerlendirme  
Dairesi Bşk.lığı

İl 
Müdürlükleri

Özel Kalem
Müdürlüğü

Basın ve Halka 
İliş. Müşavirliği

MÜSTEŞAR

MÜSTEŞAR
YARDIMCISI

BAĞLI KURULUŞ İLGİLİ KURULUŞLAR İLİŞKİLİ KURULUŞLAR

MÜSTEŞAR
YARDIMCISI

MÜSTEŞAR
YARDIMCISI

MÜSTEŞAR
YARDIMCISI
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5 Haziran 2006 tarihinde yayımlanan Genel-
geyle başlayan Stratejik Planlama sürecinde, 
ilk olarak Strateji Geliş  rme Başkanlığının ko-
ordinasyonunda her birimden birer temsil-
cinin bulunduğu bir Stratejik Planlama Eki-
bi oluşturulmuş, daha sonra Maliye Bakanlı-
ğı  ve DPT yetkilileriyle görüşme ve toplan  -
lar yapılmış, ilgili kaynak ve mevzuat tarama 
çalışmaları yürütülmüştür. Çalışmalar 3 Ekim 
2006’dan i  baren son aşamaya kadar Milli 
Prodük  vite Merkezinden danışmanlık deste-
ği alınarak sürdürülmüştür.

 STB 2010–2014 Stratejik Planı hazırlama sü-
reci, “Altyapı Hazırlıkları”, “Durum Analizi”, 
“Kurumsal Kimliğin Yeniden Tanımlanması”, 
“Stratejik  Amaç ve Hedefl erin Belirlenmesi”, 
“Proje  ve  Faaliyetlerin Belirlenmesi”, “Hedef-
lere İlişkin Performans Göstergelerinin Belir-
lenmesi”, “Maliyetlendirme”  ve “Plan Belge-
sinin Hazırlanması” aşamalarından oluşan bir 
proje olarak tasarlanmış  r. 30 Kasım 2006 ta-
rihinde, STB’de yürütülecek Stratejik Planla-
ma çalışmalarının kapsam ve yöntemini, çalış-
ma programını, zaman planını ve maliyetlen-
dirmesini içeren “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Stratejik Plan Hazırlık Programı”nın DPT Müs-
teşarlığına sunulmasıyla Hazırlık ve Altyapı 
Çalışmaları tamamlanmış, Durum Analizi aşa-
masına geçilmiş  r.

Durum Analizi kapsamında İç ve Dış Paydaş 
Analizi Anketleri hazırlanarak 7 ayrı set halin-
de belirlenen paydaş kitlelerine uygulanmış, 
sonuçlar değerlendirilerek rapor haline ge  ril-
miş  r. Bunun yanı sıra Kuruluş İçi Analiz Rapo-
ru hazırlanmış, dünyada ve Türkiye’de STB’nin 
faaliyet alanlarındaki gelişmelerin değerlendi-

rildiği kapsamlı bir Çevre Analizi Raporu, tüm 
birimlerin katkıları derlenerek oluşturulmuş-
tur. Raporların yöne  ciler ve personelle pay-
laşımı ve incelenmesinden sonra, biri üst dü-
zey yöne  mle olmak üzere 3 grupla, Bakanlı-
ğın sahip olduğu  rsat ve tehditlerle Bakanlı-
ğın güçlü ve zayıf yanlarının belirlendiği SWOT 
(GZFT) Analizleri yapılmış  r. Bu çalışmaların 
sonuçları da rapor haline ge  rilerek Durum 
Analizi çalışmaları 2007 Haziran başında ta-
mamlanmış  r.

Kurumsal Kimliğin Yeniden Tanımlanması Aşa-
masında, Stratejik Planlama Ekibi bir ön ça-
lışma yaparak farklı Misyon ve Vizyon Bildiri-
mi önerileriyle, olası Temel Bildirimler Se  ’ni 
oluşturmuştur. Sayın Müsteşar başkanlığın-
da 25 Haziran 2007’de yapılan toplan  da bu 
öneriler üzerinde çalışılmış ve Bakanlığın 2010 
– 2014 Stratejik Planı için Misyon, Vizyon ve 
Temel Değerler Bildirimleri belirlenmiş  r. Bil-
dirimlerin Sayın Bakan tara  ndan onaylanma-
sından sonra stratejik amaçların belirlenmesi 
aşamasına geçilmiş  r. 

22 Temmuz 2007 genel seçimleri sonrasın-
da hüküme  e yapılan değişikliler sonucunda 
ve “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
doğrultusunda, Bakanlıkta yürütülen Strate-
jik Planlama çalışmalarının yeni yöne  min viz-
yon ve yaklaşımlarını yansıtacak şekilde gün-
cellenmesi çalışmalarına Kasım 2007’de baş-
lanmış  r. Çalışmalar bu noktadan i  baren, 
Strateji Geliş  rme Başkanlığının koordinatör-
lüğünde, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıla-
rından oluşan Stratejik Planlama Üst Kurulu-
nun göze  minde yürütülmüştür. Toplan  ların 

2
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önemli bir bölümüne Sayın Bakan da ka  larak 
toplan  lara başkanlık etmiş ve üre  me katkı-
da bulunmuştur.

Bu süreçte Durum Analizi Raporları bütün bi-
rimlerin katkılarıyla güncellenmiş, 1 Şubat 
2008’de üst yöne  min ka  ldığı bir SWOT Ana-
lizi gerçekleş  rilmiş, sonuçlar, daha önceki ra-
porlarla birleş  rilerek toplulaş  rılmış SWOT 
Analizi Raporu hazırlanmış  r. Mart 2008’de 
ise Bakanlığın yeni Misyon, Vizyon ve Temel 
Değerler Bildirimleri belirlenmiş  r. Bunun 
yanı sıra, yeni İç ve Dış Paydaş Analizi Anket-
leri geliş  rilerek ilgili hedef gruplara uygulan-
mış, sonuçlar Nisan 2008’de rapor haline ge  -
rilmiş  r. Tüm birimlerin katkılarıyla yürütülen 
Stratejik Amaçların belirlenmesi çalışmaları, 
Nisan 2008’de sekizinci sürümde son halini al-

mış  r. Hedefl ere ilişkin çalışmalar yine bütün 
birimlerin katkılarıyla yürütülmüş ve Haziran 
2008 başında dokuzuncu sürümde Hedefl er 
Se   kabul edilmiş  r.

Hedefl ere İlişkin Proje ve Faaliyetler ile Perfor-
mans Göstergeleri paralel çalışmalar olarak yü-
rütülmüş ve tüm birimlerden ve Bakanlığın bağ-
lı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından da ka  lım sağla-
narak 2008 Kasım ayında yedinci sürümde son 
halini almış  r. Son aşama olan maliyetlendirme 
çalışmaları yine bütün birimlerden katkı sağla-
narak yürütülmüş ve Ocak 2009’un ilk yarısında 
sonuçlandırılarak DPT Müsteşarlığına ile  lmiş  r. 
12 Haziran 2009’da Müsteşarlıktan gelen Değer-
lendirme Raporu’nda yer alan öneriler de dik-
kate alınarak yapılan düzenlemelerle STB 2010 
- 2014 Stratejik Planı son şeklini almış  r.
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Stratejik planlama çalışmalarının ilk teknik 
aşaması olan Durum Analizi, dört başlık al-
 nda yürütülen farklı analizlerden oluşmak-

tadır. İçyapı Analizi; Kurumun üstlendiği gö-
revleri, sunduğu hizmetleri ve mevcut kay-
naklarını ortaya koymaktadır. Paydaş Analizi; 
STB’nin çalışmalarından etkilenen, çalışmala-
rını etkileyen ya da ortak çalışmalar yürütü-
len ilgili tarafl ar ile hizmet sunulan kesim olan 
Hedef Kitle’nin Kuruma ilişkin değerlendirme, 
öneri ve beklen  lerine ışık tutmaktadır. Çevre 
Analizi ile dünyada ve Türkiye’de STB’nin faali-
yet alanlarındaki gelişmeler değerlendirilmek-
tedir. SWOT (GZFT) Analizi ise; Kurumda ikisi 
önceki ve mevcut üst düzey yöne  mle olmak 
üzere dört ayrı grupla yapılan çalışmaların so-
nuçlarından oluşan ve Bakanlığın karşı karşı-
ya bulunduğu tehditlerle  rsatları ve mevcut 
koşullarda güçlü ve zayıf yanlarını irdelemek-
tedir. 

STB’nin stratejik planlama çalışmaları sürecin-
de 22 Temmuz 2007 seçimleri sonrasında ger-
çekleşen kabine değişikliği sonucunda, Kasım 
2007’den sonra daha önce gerçekleş  rilen ça-
lışmaların güncellenmesi yoluna gidilmiş  r. 
Bu çerçevede İç ve Dış Paydaş Analizleri yeni-
lenerek mevcut raporların zenginleş  rilmesi 
sağlanmış  r. Bu aşamada hazırlanan raporla-
rın özetleri aşağıda sunulmaktadır.

3.1. İçyapı Analizi
3.1.1. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Ana-
lizi
3.1.1.1. Kuruluş Kanunu

1840’tan beri farklı isimler al  nda faaliyet-
lerini sürdüren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-
nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 3143 sa-
yılı Kanun, 08.01.1985 tarihinde kabul edil-
miş, 18/01/1985 tarih ve 18639 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş  r. 
Kanunun amacı özetle şöyledir:

-Ülkenin sanayi poli  kasının günün şartlarına 
ve teknolojinin gereklerine göre tespi  ne yar-
dımcı olmak, kalkınma plan ve programların-
da yer alan ilke ve hedefl er doğrultusunda sa-
nayinin dengeli ve süratli şekilde gelişmesini 
sağlamak ve teşvik etmek,

-Milli kalkınma plan ve programları doğrultu-
sunda, iç  caret hizmetlerine ilişkin ana he-
def ve poli  kaların belirlenmesine yardımcı 
olmak, bu poli  kalar doğrultusunda faaliyet-
lerin düzenlenmesi, uygulanması ve geliş  -
rilmesini sağlamak için, Sanayi ve Ticaret Ba-
kanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine 
dair esasları düzenlemek  r.

 

3.1.1.2. Görevlerin Yerine Ge  rilmesinde 
Dikkate Alınan Diğer Mevzuat

Bakanlık, 10 ana hizmet, 6 danışma ve dene-
 m ve 4 yardımcı hizmet biriminden oluşan 

3
Durum AnaliziDurum Analizi

3
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merkez teşkila   ile 81 il müdürlüğünden olu-
şan taşra teşkila  yla, 23 adet kanun ve 16 adet 
KHK doğrultusunda faaliyetlerini yürütmekte-
dir. Bunun yanı sıra, 15 adet uluslararası anlaş-
ma, 10 adet protokol ve 7 adet diğer genel ka-
nun, 18 adet tüzük ve 161 adet yönetmelik ça-
lışmaların çerçevesini oluşturmaktadır.

3.1.1.3. Yasal Yükümlülükler ile STB’nin Yü-
rü  üğü Program, Proje ve Faaliyetler Arasın-
daki Bağlan  lar

A. STB’nin Yasal Yükümlülükleri Arasında Yer 
Aldığı Halde Başka Kurumlara Devredilen Fa-
aliyetler
Bakanlığın yasal yükümlülükleri arasında yer 
aldığı halde yürütülemeyen faaliyetler şöyle 
sıralanabilir:
a) 24.6.1995 tarih ve 552 sayılı Yaş Sebze ve 

Meyve Ticare  nin Düzenlenmesi ve Top-
tancı Halleri Hakkında Kanun Hükmün-
de Kararnamenin 4 üncü maddesinde be-
lirlendiği üzere toptancı halleri; belediye 
ve mücavir alan sınırları içinde belediye-
ler, büyükşehir belediye sınırları içinde bü-
yükşehir belediyeleri tara  ndan açılmakta 
veya açılmasına ruhsat verilmektedir. Ger-
çek ve tüzel kişiler tara  ndan toptan ve 
perakende halleri açılması belediyelerin 
iznine tâbidir. Toptancı hallerinin kurulu-
şuna ilişkin usûl ve esaslar, Tarım ve Köyiş-
leri Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının uygun 
görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığının çıkaracağı bir yönetmelikle düzen-
lenir. Yaş sebze ve meyve  care  nin dü-
zenlenmesi ve toptancı halleri konusunda 
verilen diğer yetkiler Bakanlık tara  ndan 
kullanılmaktadır.

b) 5174 sayılı TOBB Kanununda yapılan deği-
şiklik ile yurt içi fuar düzenlemeye izin ver-
me yetkisi TOBB’a devredilmiş  r.

c) Tarım sa  ş koopera  fl eri ve birliklerinin 
devlet adına ürün alması yetkisi 4572 sa-
yılı Kanunla tarım sa  ş koopera  f ve bir-
liklerine verilmiş  r.

ç) 3516 ve 4703 sayılı Kanunlara dayanılarak 
çıkarılan yönetmeliklerden yürürlükte ol-
masına rağmen henüz uygulanamayanlar:

• Alkolmetreler ve Alkol Hidrometrelerine 
Dair Yönetmelik (01.06.2003)

• Alkol Tablolarına Dair Yönetmelik 
(01.06.2003)

• Gemi Tanklarının Kalibrasyonu Hakkında 
Yönetmelik (01.01.2004)

• Hububat Birim Depolama Hacmi İçin Stan-
dart Kütlenin Tayinine Dair Yönetmelik  
(01.01.2004)

• Sürekli Tartan Tar   Makinelerine Dair Yö-
netmelik  (30.06.2004)

• Otoma  k Kontrol Terazileri ve Ağırlık 
Tasnif Makineleri Hakkında Yönetmelik  
(01.01.2004)

B. STB’nin Yasal Yükümlülükleri Arasında Yer 
Almadığı Halde Yürütülen Faaliyetler
Bakanlığın yasal yükümlülükleri arasında yer 
almadığı halde yürütülen faaliyetler ise şun-
lardır: 
a) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan pro-
tokol çerçevesinde Yapı Malzemeleri Yö-
netmeliği (89/106/EEC) kapsamındaki 
ürünlerin müştereken piyasa göze  mi ve 
dene  mi faaliyetlerini yürütmek.

b) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Enerji Piya-
sası Düzenleme Kurumu arasında imzala-
nan protokol hükümleri çerçevesinde pet-
rol ürünleri ve sıvılaş  rılmış petrol gazları 
(LPG) dene  mlerini yapmak.

C. Mevzuat Düzenleme Çalışmaları
Bakanlığın Kuruluş Kanunu’nda verilen görev-
lerin ifasını teminen, kanunların güncellenme-
si, sadeleş  rilmesi, mükerrerliklerin önlenme-
si ile günün gelişen ve değişen şartlarına göre 
yapılması zorunlu hale gelen 22 adet mevzuat 
düzenleme çalışması devam etmektedir. 

3.1.2. Kuruluş İçi Analiz
3.1.2.1. İnsan Kaynakları 
Bakanlık,  çalışmalarını merkezde 1501, taşra-
da 1675 olmak üzere, toplam 3176 personel-
le yürütmektedir. Personel bileşiminde en çok 
dikkat çeken nokta, uzman düzeyinde perso-
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nel sayısının azlığıdır. Bakanlıkta AB Uzmanı, 
AB Uzman Yardımcısı, Tüketci ve Rekabet Uz-
manı ve Tüke  ci ve Rekabet Uzman Yardımcısı 
kadrolarında toplam 47 personel bulunmak-
tadır. 

Personel Sayı ve Dağılımları

Yıllar i  bariyle Bakanlığın personel dağılımları 
tablo 1, 2 ve 3’te verilmiş  r. 

Tablo 1: Bakanlığın Personel Dağılımı (15.01.2008 tarihi i  bariyle)

Hizmet Sınıfl arı
Merkez ve Taşra Teşkila  

Yıllar

2000 2006 2007

Genel İdare Hizmetleri
Merkez 854 1.079 1066

Taşra 927 1.098 1086

Yardımcı Hizmetler
Merkez 24 29 25

Taşra 63 48 40

Sağlık Hizmetleri Merkez 6 5 4

Sözleşmeli (4/B) Merkez 26 77 75

Mühendis
Merkez 141 235 237

Taşra 195 252 251

Tekniker
Merkez 12 27 33

Taşra 34 39 38

Ölçü Ayar Memuru
Merkez 9 11 15

Taşra 202 204 221

Mimar
Merkez 9 13 15

Taşra 6 5 3

APK Uzmanı Merkez 4 4 3

Kimyager Taşra 1

İsta  s  kçi Merkez 3 4 6

Teknisyen
Merkez 21 25 22

Taşra 31 39 36

Toplam Merkez 1109 1509 1501

Taşra 1458 1686 1675

Genel Toplam 2567 3195 3176
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Tablo 2: Bakanlığın Dolu ve Boş Kadroları (15.01.2008 Tarihi İ  barıyle)

Merkez Taşra Genel Toplam

DOLU 1501 1675 3176

BOŞ 1380 887 2267

DOLULUK ORANI (%) 52.09 65.38 58.35

TOPLAM 2881 2562 5443

Bakanlık Personelinin Eği  m Profi li

Tablo 3: Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkila  ndaki Personelin Eği  m Durumlarına Göre Dağılımı 
(15.01.2008 Tarihi İ  bariyle) 

Merkez Taşra Toplam

İlkokul 15 13 28

İlköğre  m 4 4 8

Ortaokul 52 39 91

Lise 168 319 487

Lise Dengi Meslek Teknik Okulu 81 238 319

Lise Üstü 1 Yıllık Meslek Tek.Okulu - 2 2

Mesleki Teknik Okul 4 2 6

Üniversite (2 yıllık) 162 302 464

Üniversite (3 yıllık) 11 23 34

Üniversite (4 yıllık) 664 (179 AÖF) 493 (212 AÖF) 1157

Üniversite (4 yıllık müh.  .) 206 179 385

Üniversite (5 yıllık) 34 14 48

Üniversite (6 yıllık) 2 2 4

Yüksek Lisans (Master) 88  (11 y.dışı) 43 (2 y.dışı) 131 (13 y.dışı)

Doktora 10 2 12

Genel Toplam 1501 1675 3176
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Bakanlık personelinin büyük kısmı 4 yıllık ve 
üzeri üniversite mezunudur (1559 kişi). Mer-
kezde 3 adet Üst Düzey Yöne  ci, Taşra teşki-
la  nda 15 adet İl Müdürü Açık Öğre  m Fakül-
tesi mezunudur. Bunu lise ve dengi mesleki 
teknik okul mezunları izlemektedir (793 kişi). 
Üçüncü sırada iki ve üç yıllık yüksek okul me-
zunları yer alırken (478 kişi), yüksek lisans ve 
doktora derecesi olanlar dördüncü sırada yer 
almaktadır (143 kişi).

STB’de KPDS belgeli olarak yabancı dil bilen 
personel sayısı 105’  r. Bu kişilerin 99’u Mer-
kez Teşkila  nda 6’sı Taşra Teşkila  nda görev 
yapmaktadır. Dil bilen personel sayısının tüm 
Bakanlık personeli sayısına oranı %3.37’dir. Dil 
bilen personelin %13’ü “A” düzeyinde, % 33’ü 
“B” düzeyinde, % 54’ü ise “C” düzeyinde KPDS 
belgesi sahibidir.

3.1.2.2. Mali Kaynaklar 

Bakanlık bütçesinin 2007 yılına ait uygula-
ma sonuçları ve temel mali bilgilere ilişkin 
açıklamalar aşağıda sunulmuştur.

Bütçe Uygulama Sonuçları:

2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanu-
nu ile Bakanlığa 316.299.000 YTL öde-
nek tahsis edilmiş; bu tutara yıl içerisin-
de 28.909.500 YTL eklenmiş, 11.492.500 
YTL düşülmüştür. 2006 yılından devre-
den 806.915,94 YTL şartlı bağışla birlik-
te 334.522.915,94 YTL olarak gerçekle-
şen toplam ödeneğin  % 87.96’sı olan 
294.229.805,87 YTL harcanmıştır.    

Harcamaların gider türleri i  barıyla dağılımı 
aşağıdaki tabloda gösterilmiş  r.

Tablo 4: 2007 Mali Yılı 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Ödenek ve Harcama Miktarları

Gider Türleri Başlangıç 
Ödeneği

Toplam 
Ödenek

Harcama 
Miktarı

Personel Giderleri 70.675.000,00       71.398.000,00             70.948.779     

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 
Primi Giderleri

15.875.000,00     8.153.900,00               8.121.025     

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 14.217.000,00       20.862.015             15.823.299     

Cari Transferler 83.681.000,00     83.716.000,00             68.585.155     

Sermaye Giderleri 8.045.000,00     8.045.000,00               2.811.915     

Sermaye Transferleri 24.149.000,00     27.149.000,00             23.369.914     

Borç Verme    99.657.000,00      115.199.000,00           104.569.717     

Toplam  316.299.000,00      334.522.915,00           294.229.805     



20
10

-2
01

4
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2010-2014 STRATEJİK PLAN

16

2008 Yılı Merkezi Yöne  m Bütçe Kanunu ile 
Bakanlığa 332.774.000 YTL ödenek tahsis 
edilmiş, bu tutara yıl içerisinde 98.288.255 
YTL eklenmiş, 2.503.327 YTL düşülmüştür. 
428.558.928 YTL olarak gerçekleşen toplam 
ödeneğin %91.93’ü olan 393.990.585 YTL har-
canmış  r. Bakiye kalan ödenekten 2008 yılı 

Merkezi Yöne  m Bütçe Kanunu’nun 12 mad-
desinin  (ç) bendinde göre 5.109.230 YTL öde-
nek 2009 yılında devredilmiş  r. 

Bakanl ık bütçesi ve bütçenin genel bütçeye oran ın ın y ı l lara göre geliş imi ise aşa-
ğ ıdaki tabloda verilmektedir: 

Tablo 5: 2008 Mali Yılı 1. Düzey Ekonomik Kodlara Göre Ödenek ve Harcama Miktarları

Tablo 6: Yıllar İ  bariyle Bakanlık Bütçesi ve Genel Bütçeden Aldığı Pay 

* Bağlı Kuruluşlardan KOSGEB Bakanlık bütçesinden pay almaktadır.

Gider Türleri Başlangıç
Ödeneği

Toplam 
Ödenek Harcama

Personel Giderleri 78.438.000 78.438.000 76.573.288

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 
Primi Giderleri

9.078.000 9.078.000 8.645.280

Mal ve Hizmet Alım Gideri 19.915.000 21.939.928 17.062.915

Cari Transferler 88.092.000 108.162.000 107.828.330

Sermaye Gideri 7.544.000 7.994.000 3.276.828

Sermaye Transferi 25.167.000 35.667.000 30.557.770

Borç Verme 104.540.000 167.280.000 150.046.174

Toplam 332.774.000 428.558.928 393.990.585

YIL STB’ye Bütçeden       
Verilen Miktar (YTL)* Genel Bütçe (YTL) Genel Bütçeye Oranı  

(%)

1985 26.008 5.412.000 0,48

1990 257.100 63.925.000 0,40

2005 280.991.000 153.928.792.000 0,18

2006 310.597.000 170.156.782.000 0,18

2007 316.299.000 200.902.066.401 0,15

2008 332.774.000 218.284.732.372 0,15
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3.1.2.3. Fiziksel Kaynaklar

Gayrimenkul ve Taşıtlar 

Bakanlık merkez teşkila   Eskişehir yolunda 
ana bina ve Tandoğan’ da bir adet ek bina ol-
mak üzere toplam 27.469 m² alanda hizmet 
vermektedir. Ayrıca, 81 ilde il müdürlükleri 
yerinden hizmet vermektedir. Bakanlık mer-
kez teşkila  nda kullanılmak üzere kiralanan 3 
adet binek, 1 adet minibüs, 1 adet kamyon, 1 
adet ambulans, 1 adet ölçü alet aracı olmak 
üzere 7 adet, taşra teşkila  nda ise 110 adet 
binek, 10 adet kamyon, 10 adet ölçü alet aracı 
ve 93 adet minibüs, panelvan, kamyonet, vb. 
taşıt mevcu  ur.

Teknolojik Altyapı 

Bakanlık bilişim alt yapısında, 25 adet sunucu 
(uygulama, e-posta, web ile internet, an  vi-
rüs, veri tabanı, fi rewall, uygulama raporu, in-
ternet fi ltreleme), network cihazları (omurga 
ve kat kenar anahtar (switch)), modemler, ro-
uterlar, Ankara, İstanbul, İzmir İl Müdürlükle-
ri ve Tandoğan Ek Binası için kiralanmış hatlar 
(frame relay), kesin  siz güç kaynakları ve je-
neratör sistemleri mevcu  ur. Kalan 78 il mü-
dürlüğünde, kiralık hatlar veya frame relay ile 
bu hizme   sağlayan servis sağlayıcı fi rmanın 
tam yedekli omurgası üzerinden, MPLS-VPN 
(Mul  protocol Label Switching- Virtual Priva-
te Network) çalış  rılarak noktadan noktaya 
özel sanal ağlar (VPN)  ile illerdeki VPN-1 Edge 
cihazı ve merkezdeki fi rewall arasında kurulan 
128 bit AES şifreli tüneller vasıtasıyla hizmet 
sağlanmaktadır.

Network üzerinden tüm kullanıcılara hizmet 
verilmektedir. Ayrıca il müdürlüklerinin bili-
şim alt yapılarının oluşturulması yönünde İs-
tanbul, Ankara ve İzmir İl Müdürlükleri ile 78 il 
Müdürlüğünde kabin, switch, pacth panel ve 
CAT6 UTP kablo kullanılarak toplam 803 uç-
luk network ha    tesis edilmiş ve hizmete su-
nulmuştur. Katlar arası bağlan  lar ve sunucu-
lar network ağına 1000 Mbps, kullanıcılar ise 

100 Mbps erişim hızlarıyla sisteme bağlan-
maktadır. Bakanlıkta servis sağlayıcı üzerin-
den kablosuz Ethernet teknolojisi kullanılan 
12 MB hatla, tüm kullanıcılara internet erişimi 
ve mail alışverişi imkânı sağlanmaktadır. Ayrı-
ca 128 kb’lik karasal hat da yedek hat olarak 
çalışmaktadır. Merkez ve Tandoğan binaları ile 
İzmir, İstanbul ve Ankara İl Müdürlüklerinde 
çalışan personele internet erişimi ve elektro-
nik posta imkanı sağlanmaktadır.

Bakanlık hizmetlerinin bilgisayar ortamında 
yürütülmesi ve kurumlar arası elektronik bilgi 
alışverişinin sağlanmasının alt yapısının oluş-
turulmasına yönelik uygulama yazılım prog-
ramları, Sanayi.Net adı al  nda toplanan ve 
Bakanlığın iş süreçlerinin gerçekleş  rildiği tek 
veri tabanına sahip entegre bir pla  ormdur. 
Sanayi.Net’in çekirdeğini Personel Bilgi Siste-
mi, Evrak Bilgi Sistemi ve Şirket Bilgi Sistemi 
oluşturmaktadır.

Vatandaştan sanayiciye,  tüccardan küçük es-
nafa kadar hizmet vermekle yükümlü olu-
nan her noktada kaliteli hizmet sunabilmek 
için Sanayi Portalı (www.sanayi.gov.tr) hiz-
mete sunulmuştur. www.sanayi.gov.tr Bakan-
lık e-devlet vizyonunun, halkın, şirketlerin ve 
esna  n buluştuğu merkezi bir yapıdır. Bu nok-
tada verilen hizmetler ise şunlardır: Bakanlık 
Evrak Takibi, Garan   Belgesi, Vize İşlemleri, 
Muafi yet İşlemleri, Kapıdan Sa  ş İzin Belgesi, 
Kampanyalı Sa  ş Yetki Belgesi, Tüke  ci Şika-
yetleri, Ticaret Sicil Memurluklarınca on-line 
şirket bilgilerinin aktarımı, Reklam Şikayetle-
ri, Sanayi Envanteri, e-esnaf, Bakanlık Kütüp-
hanesi ve yetkilendirme hizmetleri.

3.1.3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tara  ndan 
Yürütülen Çalışmalar 

Yasal yükümlülükler çerçevesinde Bakanlığın 
Merkez ve Taşra Teşkila  nda yürütülen hiz-
metlerle, bu hizmetlerden faydalananlara iliş-
kin matris Tablo 7’de sunulmuştur. 
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Tablo 7: Bakanlık Tara  ndan Sunulan Hizmetler ve Yararlananlar

Verilen Hizmetler

Hizmetlerden Faydalananlar
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Kuruluş izni ve faaliyet belgesi verilmesi • • • • • • • •

Sanayi sicil belgesi verilmesi •

İthalat uygunluk belgesi verilmesi •

Tip onay belgesi verilmesi • • • •

Üre  m müsaade belgesi verilmesi •

Tesis güvenlik belgesi verilmesi •

Sa  ş Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi verilmesi • • • •

Garan   Belgesi verilmesi • • • • • •

Kampanyalı Sa  ş İzin Belgesi verilmesi • • • • • •

Ana sözleşme ve değişikliğinin onaylanması • • • • •

Kapıdan Sa  ş Yetki Belgesi verilmesi • • • •

Genel Kurul çalışmalarına nezaret edilmesi • • • • • • •

Dene  m Hizmetleri • • • • • • • • • • • •

Piyasa göze  m ve dene  m hizmetleri • • • • • • • • •

Ölçüler ve ayar hizmetleri • • • • • • • • • • •

Standartlarla ilgili hizmetler • • • • • • • • •

AB mevzuat ve uyum çalışmaları • • • • • • • • •

İsta  s  ki çalışmalar • • • • • • • • • • • • • • • •

Mali destek sağlanması • • • •

SAN-TEZ uygulamaları • • • • • •

Fizibilite etüt çalışması ve bilgi formları düzenlenmesi • • • •

Sanayi profi llerinin hazırlanması • • • • • • •

İthalat ve ihracatla ilgili hizmetler • • • • •

Sekretarya ve koordinasyon hizmetleri • • • • • • •

Reklam Kurulu sekretarya hizmetleri • • • • • • •

Birliklere kredi veren kuruluşlarla gerekli koordinasyo-
nun sağlanması •

Tüke  ci sorunları değerlendirme hizmetleri • • • • • • •

Asansör ve teleferik sanayiine ilişkin hizmetler • • • •

Elektrik ve elektronik sanayiine ilişkin hizmetler • • • •

Toprak ürünleri, teks  l ve hazır giyim, ağaç ürünleri ve 
mobilya, metal, gıda sanayiine ilişkin hizmetler • • • •

Otomo  v sanayiine ilişkin hizmetler • • • •

Kimya sanayiine ilişkin hizmetler • • • •

Amor  sman sürelerinin belirlenmesi •

Makine sanayiine ilişkin hizmetler • • • •

Eği  m ve bilgilendirme hizmetleri • • • • • • • • • • •
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3.1.3. Kurum Kültürü 

Küreselleşme, uluslararası yöne  m modelleri 
ve işletmelerde yaşanan organizasyonel deği-
şim “daha iyi yöne  m modelleri”nin geliş  ril-
mesine neden olmuştur. Günümüzde, kurum 
kültürü kurum ve kuruluşların rekabet avan-
tajı kazanmalarında önemli bir rol oynamak-
tadır. Çünkü kurum kültürü, amaçların, strate-
jilerin ve poli  kaların oluşmasında önemli bir 
etkiye sahip  r. 

Kurum kültürünün, toplumun genel kültür ya-
pısından ve ahlaki değerlerinden soyutlanma-
sı mümkün olmadığı gibi, kamu kurumlarının 
bunlara ilave olarak genel kamu kültüründen 
de etkilenmemesi de mümkün değildir. Ol-
dukça uzun bir geçmişi olan Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının yukarıda bahsedilen etkenlerle 
oluşan kültürü, son dönemlerde ülkemizde de 
benimsenen “toplam kalite yöne  mi” ve “ka-
muda yeniden yapılanma” anlayışları parale-
linde gelişim göstermiş  r. Bakanlıkta insana 
saygıyı esas alan ilkeli yöne  m anlayışı sürdü-
rülürken, karar alma süreçleri eylemden yana 
tavır alınmaktadır. Çalışanlarını kalite ve ve-
rimliliğin temel kaynağı olarak görmenin yanı 
sıra, onları kurumun en büyük ve en önemli 
öz kaynağı olarak değerlendirmektedir. Diğer 
tara  an personelin yara  cılıklarını ortaya koy-
malarına  rsat verilmekte ve yara  cı girişim-
leri destekleme anlayışı benimsenmektedir.

Sistemin etkin ve verimli çalışmasında yöne  -
cilerin rolü yaşamsal önem taşımaktadır. Deği-
şimin gerekliliğine inanan, uzun vadeli hedef-
lere önem veren, verilere dayalı bilimsel/ob-
jek  f yöntemleri yaygın şekilde kullanabilen 
personel yapısı oluşturulmuş, vatandaşlarımı-
za verilen hizme  e kalite unsurunun öne çı-
karılması ve karşılıklı güvenin tesisi için işlem-
lerde beyanı esas alan anlayış sahiplenilmiş  r. 
Daha basit yöntemlerle daha kaliteli hizmet 
sunabilmek için kurumsal gelişim çalışmaları 
sürekli canlı tutulmuştur.

Bu ilkelerin daha geniş kesimlerce benimsen-
mesi ve kurum içerisinde “baskın kültür” hali-
ne dönüştürülmesine yönelik faaliyetlere de-
vam edilmesi gerekmektedir.

3.2. Paydaş Analizi 

Bakanlıkta yürütülen Stratejik Planlama çalış-
maları kapsamında ilk dönemde, Paydaş Ana-
lizi çerçevesinde, İç Paydaşlar olarak Bakan-
lık üst yöne  mine, merkez ve taşra teşkila-
  personeline, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşla-

ra; dış paydaşlar olarak da Bakanlığın çalışma-
larından etkilenen, birlikte çalışılan ya da Ba-
kanlığın çalışmalarını etkileyen İlgili tarafl ar 
ile Bakanlığın hizmet sunduğu Hedef Kitlesi-
ne yönelik olarak 7 ayrı se  e anket uygulan-
mış ve bu yolla Bakanlığın iç ve dış paydaşla-
rının Bakanlığın sunduğu hizmetlere, gerçek-
leş  rdiği çalışmalara, Bakanlıktan beklen  leri-
ne ve önerilerine ilişkin bilgiler Nisan - Mayıs 
2007’de rapor haline ge  rilmiş  r.

Çalışmaların gözden geçirildiği ikinci dönem-
de, mevcut raporların daha da zenginleş  ril-
mesine yönelik olarak yeni anket çalışmala-
rı uygulanmış  r. İç paydaşlar kapsamında, üst 
düzey yöne  m kadrolarında değişiklikler ol-
ması nedeniyle üst düzey yöne  cilere ve Ba-
kanlığa dönük değerlendirme ve düşünceler-
de değişiklik olup olmadığını sınamak için de 
merkez teşkilat çalışanlarına iki farklı anket 
uygulanmış  r. Bunun yanı sıra, Nisan 2008’de 
gerçekleş  rilen Sanayi Stratejisi Arama Kon-
feransı öncesinde, dış paydaşların görüş ve 
düşüncelerini almak üzere beş ayrı se  e an-
ket hazırlanarak değerlendirmeler rapor hali-
ne ge  rilmiş  r. Elde edilen sonuçlar, aşağıda 
maddeler halinde özetlenmiş  r.

3.2.1. Üst Yöne  min Değerlendirme ve 
           Önerileri

Üst yöne  me yönelik olarak Nisan 2007’de 
yapılan anke  , 4 Müsteşar Yardımcısı, 15 Bi-
rim Amiri yanıtlamış  r. Mart 2008’de gerçek-
leş  rilen anket ise, 2 Müsteşar Yardımcısı ve 
18 Birim Amiri olmak üzere 20 yöne  ci tara-
 ndan yanıtlanmış  r. 2007 yılının ilk yarısında 

gerçekleş  rilen benzer anket çalışması sonuç-
larıyla karşılaş  rıldığında, yöne  cilerin değer-
lendirme ve önerilerde bulundukları belirlen-
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miş  r. Daha sonra yanıtlanan anketlerde, ön-
cekine göre daha fazla ve ayrın  lı değerlendir-
me ve önerilerde bulunulduğu dikkat çekmek-
tedir. 

Yöne  cilerin önemli bir çoğunluğu, Bakanlığın 
gereksinimler ve gelişmeler doğrultusunda bir 
yeniden yapılanmaya gitmesi gerek  ğini dü-
şünmektedir. Taşra da dahil olmak üzere, teş-
kilat yapısına ilişkin görüş ve öneriler aşağıda-
ki konularda yoğunlaşmaktadır:

a) Bakanlıkta yeniden yapılanmaya gidilme-
li; hiyerarşik zinciri oluşturan kademeler 
azal  larak dikey yapılanma yerine uzman-
lık ve sektör uzmanlığı dikkate alınarak ya-
tay yapılanmaya dönülmeli; karar alma sü-
reçleri hızlandırılmalı; birimler ile merkez 
ve taşra arasındaki koordinasyon güçlen-
dirilmelidir. Bu noktada, görev çakışmaları 
olan birimlerin birleş  rilmesi, gereksinim-
ler doğrultusunda yeni birimlerin oluştu-
rulması ve işlevini tamamladığı belirlenen 
birimlerin kaldırılmasına yönelik düzenle-
meler yapılmalıdır. 

b) Personel kaynağının değerlendirilmesin-
de uzman temeline dayalı bir sisteme ge-
çilmeli, birimlerin kendi çalışma alanlarına 
uygun donanımlı personelin is  hdam edil-
mesi sağlanmalıdır.

c) Merkez ve taşra teşkila   açısından sağlık-
lı ve etkin ile  şim kurulabilmesi için mer-
kezde taşranın birincil muhatabı bir koor-
dinatör makam/birim olmalı; taşra teşki-
la   ile merkez arasındaki ile  şim ve bilgi 
akışının elektronik ortamda tek portaldan 
sağlanması, yönlendirilmesi ve takip edil-
mesine yönelik bir sistem kurulmalı ve iş-
le  lmelidir. 

Yöne  ciler, Bakanlığın öncelikli olarak,

• Sanayinin dengeli ve hızlı bir biçimde ge-
lişmesini sağlayacak ve özendirecek, bü-
tün tarafl arın çıkarları korunarak serbest 
 care  n rekabet ortamında devamını sağ-

layacak poli  ka ve araçlar ile strateji bel-
gelerinin Bakanlığın koordinasyonunda 
hazırlanması ve uygulanması,

• Ülke insanının çağdaş ve uluslararası ka-
bul görmüş tüke  ci haklarından yararlan-
masının sağlanması,

• Etkin piyasa göze  m ve dene  mi yapılma-
sı görevlerini üstlenmesini öngörmektedir.

Bakanlığın taşra teşkila  na yönelik görüş ve 
değerlendirmeler, taşrada sunulan hizmetle-
rin çeşitli nedenlerle istenen nitelik ve nicelik-
te olmadığı yönündedir. Taşra teşkila  nın bü-
yük bölümünde fi ziki olanakların, teknolojik 
altyapının, araç-gereç ve donanımın yetersiz-
likleri, is  hdam edilen yöne  ci ve personelin 
nitelik açısından uygun olmaması, merkez ve 
taşra teşkila   arasında ile  şim ve koordinas-
yon kopuklukları bulunması, istenen düzeyde 
hizmet sunulamamasının nedenleri arasında 
sayılmaktadır. 

Yöne  ciler, Bakanlığın beşeri ve mali kaynakla-
rı ile fi ziksel altyapısını yetersiz bulmakta, tek-
nolojik altyapının da kısmen yeterli olduğunu 
düşünmektedirler. Bununla beraber, teknolo-
jik altyapının, Bakanlığın mevcut ve yakın ge-
lecekte öngördüğü her türlü işlem ve hizme-
 nde yaşamsal öneme sahip olduğu yaklaşı-

mından hareketle, hızla geliş  rilmesinin ge-
rekli olduğu görüşü öne çıkmaktadır.

Ankete yanıt veren yöne  ciler, Bakanlığın ilgi 
alanında sivil toplum kuruluşu olarak ya da 
kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren pek 
çok kurum ve kuruluşla işbirliği içinde çalışıl-
ması gerek  rdiğini ifade etmişlerdir. Bu bağ-
lamda öncelikle poli  ka, prensip, uygulama 
standartları ve teşvik unsurlarının ilgili kesim-
lerle daha etkin paylaşılması; hizmet verilen 
kesimlerin sorunlarının, talep ve önerilerinin 
doğrudan alınması; laboratuar hizmetleri, pe-
riyodik muayeneler ve kontrollerin etkinleş-
 rilmesi ve yaygınlaş  rılması; çevre - sanayi,  

enerji – sanayi sektörleri arasında poli  ka ve 
uygulama birliği sağlanması konularında işbir-
liği yapılması gerek  ği düşünülmektedir.
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Yöne  cilerin, Bakanlığın daha etkin hizmet 
vermesine ilişkin önerileri, 

• Hizme  çi eği  mlerle yöne  cilerin ve per-
sonelin niteliklerinin ar  rılması ve sürekli 
gelişimin sağlanması, 

• Bütüncül bir yaklaşımla gerçekleş  rilecek 
yeniden yapılanma çalışmasıyla Bakanlık 
işlevleri ve birimlerinin düzenlenmesi, 

• Yeni yapıya uygun personel poli  kasıy-
la işlevler doğrultusunda insan kaynakla-
rı planlarının yapılması, 

• Fiziki ve sanal ortamda birimler arası koor-
dinasyonun geliş  rilmesi, 

• Bakanlığın her türlü iş ve işleminin belli bir 
düzen içinde, planlı bir şekilde yürütülme-
si, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi, 

• Bakanlığın üstlendiği bazı görevlerin ilgi-
li kurumlara devredilerek, Bakanlığın asli 
görevleri olan ülke sanayinin planlanması, 
geliş  rilmesi ve uygun teknoloji kullanımı-
na yönlendirilmesi, 

• Tarım-sanayi eşgüdümünün sağlanmasın-
da etkin projeler üre  lmesi 

konularında ağırlık kazanmaktadır. Burada yer 
alan önerilerin önemli bir bölümünün, Strate-
jik Planlama çalışmaları çerçevesinde, Bakan-
lığın yeni misyonunu gerçekleş  rmeye yöne-
lik olarak değerlendirilebilecek içerikte oldu-
ğu düşünülmektedir. 

3.2.2. Merkez Teşkilat Çalışanlarının Değer-
lendirme ve Önerileri

Bakanlık merkez birimlerinde çalışanların gö-
rüş ve değerlendirmelerini almak üzere Mart 
2007’de gerçekleş  rilen birinci anket çalışma-
sında 1488 personele ulaş  rılan anke   921 
kişi yanıtlamış  r. Çalışanların % 82,3’ü Bakan-
lık çalışanı olmaktan memnuniyet duymakta-
dır. Buna karşılık % 23,5’i bilgi ve tecrübeleri-
ne uygun bölümde çalışmadığını düşünmek-
tedir. 

Personel, Bakanlıkta karşılaşılan en önemli so-
run olarak ağırlıkla yeterli ile  şimin sağlana-
maması, görevlerin açık biçimde tanımlan-
mamış olması ve karar mekanizmalarının ya-
vaş olmasına işaret etmiş  r. Bunların yanı sıra 
atamaların liyakat esasına göre yapılmama-
sı ve görevlendirmelerde personelin bilgi biri-
kimi ve deneyimlerinin yeterince dikkate alın-
maması, kurum kültürünün zayıfl ama eğili-
mi içinde olması da sıkça değinilen sorunlar-
dandır. En fazla memnuniyet yaratan faktör-
ler arasında ise ücret, işyeri ve çalışma koşul-
ları ile iş tatmini öne çıkmış  r. Çalışanların % 
40,9’u merkez teşkilat birimlerince verilen 
hizmetlerin yeterli olduğunu, % 44,2’si ise kıs-
men yeterli olduğunu düşünmektedir.

Merkez birimlerde çalışanlar, Bakanlık tara  n-
dan sunulan destek hizmetlerden teknik do-
nanım ve teknolojik altyapıya ilişkin hizmetle-
ri göreli olarak yeterli bulurken; personele yö-
nelik hizmetler ile idari, sosyal ve mali hizmet-
leri yeterli bulanların oranı % 20’ler düzeyin-
de kalmaktadır. Bu bağlamda en fazla değini-
len sorunlar, Kurum içinde ve dışında düzen-
lenen hizme  çi eği  mlerin sayı, süre ve içe-
rik açısından yetersiz olması ve yeni personele 
oryantasyon eği  mi verilmemesidir. Teknolo-
jik olanaklarla ilgili olarak, Internet erişiminde 
kısıtlamaların fazla olmasına, özellikle TÜBİ-
TAK, DTM, vb. resmi sitelerden bilgi indirme-
de sıkın   yaşanmasına sıkça değinilmektedir.

Bakanlık içi ilişkilerin değerlendirilmesine ba-
kıldığında, çalışanların bu alanda ciddi yeter-
sizlikler olduğuna işaret e   kleri görülmekte-
dir.  Birimler arası işbirliği ve koordinasyonu 
yeterli bulanlar % 20 düzeyinde kalırken, per-
sonel arası işbirliği ve yardımlaşmanın da çok 
yetersiz düzeyde olduğu düşünülmektedir. Ay-
rıca bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarla işbirliği-
nin de yeterli olmadığı görüşü ağırlıktadır. Ba-
kanlık içi dikey, yatay ile  şim kanallarının ve 
geribildirim mekanizmasının kullanımını ye-
terli bulanların oranı da sadece % 17,8’dir. 
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Kurum içi ilişkilerde olduğu gibi, çalışanlar, Ba-
kanlık dışı ilişkilerin de geliş  rilmesi gerek  ği-
ni düşünmektedirler. Bakanlığın ilgili tarafl a-
rıyla ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iliş-
kilerini yeterli bulanların oranı % 20,9’dur. Ba-
sın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yeterli bu-
lanların oranı ise % 25,5’  r. Çalışanların yak-
laşık dör  e üçü, Bakanlığın yapısal özellikle-
rine ilişkin değerlendirmelerinde yürürlükte-
ki kanun ve ilgili diğer mevzua  , organizasyon 
yapısını, mali yapıyı ve teknolojik altyapıyı kıs-
men veya tamamen yeterli bulduklarına işa-
ret etmektedirler. Ancak fi ziksel altyapıyı ye-
terli bulanların oranı % 13,8’de kalmaktadır.

Anke  e personele ideallerindeki Sanayi ve Ti-
caret Bakanlığını tarif etmeleri istenmiş  r. Ça-
lışanların önemli bir bölümü, ideallerindeki 
STB’yi şöyle tanımlamaktadırlar: 

“STB, merkez ve taşra teşkila   günün koşul-
larına göre yeniden yapılanmış, işlevleri yeni-
den tanımlanmış ve görev tanımları yapılmış, 
yetki ve sorumluluk dengesi sağlanmış; çalış-
ma ve hizmetlerini çağdaş koşullarda, yeter-
li sayıda ve nitelikte, sürekli gelişen teknik ve 
idari personelle yürüten; poli  ka ve strateji-
leri belirleyerek sanayi ve  carete yön veren; 
mevzua  nı AB’yle uyumlaş  rmış; Kurum içi 
her tür uygulamanın şeff afl ık ilkesi ve objek  f 
kriterler doğrultusunda yapıldığı önder bir ku-
ruluş olmalıdır.”

Nisan 2008’de gerçekleş  rilen anke  e, mer-
kez teşkila  a görev yapan tüm personele 
ulaş  rılan ve yanıtlanan 867 anke  en 799’u 
değerlendirilebilir bulunarak çalışmaya da-
hil edilmiş  r. Anket, potansiyel yanıtlayıcıla-
rın sayısı ve değerlendirme süresine ilişkin 
kısıt da göz önünde bulundurularak 1 ile 5 
puan arasında değerlendirilecek 46 önerme-
den oluşturulmuştur  (1 = Kesinlikle ka  lmı-
yorum, 2 = Ka  lmıyorum, 3 = Kısmen ka  lıyo-
rum/kararsızım, 4 = Ka  lıyorum, 5 = Tamamıy-
la ka  lıyorum). Önermeler, “Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’nda Çalışanlara Sunulan Destek Hiz-
metler”, “STB Çalışanlarının Genel Görüşleri”, 

“STB’nin Kurum İçi ve Dışı İlişkileri”, “STB’nin 
Yapısal Özellikleri” ve “Bakanlığın Çalışanları-
na Verdiği Hizme  çi Eği  mler ve Sağladığı Ka-
riyer Olanakları” başlıkları al  nda hazırlan-
mış  r.

Bir önceki anket sonuçlarıyla karşılaş  rıldı-
ğında, ka  lımcıların değerlendirmelerinde 
önemli bir değişiklik olmadığı görülmektedir.  
Önermelerin 5 puan üzerinden değerlendiril-
diği göz önünde bulundurularak sonuçlar in-
celendiğinde, idari ve sosyal hizmetler ile fi -
ziksel altyapının yetersiz olması, görevlendir-
melerde objek  f kriterler ve atamalarda li-
yakat sisteminin esas alınmaması, çalışanla-
ra eşit davranılmaması, üst düzey yöne  cile-
rin kurum içinden atanmaması, yeni işe giren 
personele oryantasyon eği  mi verilmemesi, 
çalışanların sosyal gelişimine yönelik hizmet 
içi eği  mlerin yetersiz olması görüşleri dikkat 
çekmektedir. 

Çalışanlar, Bakanlıktaki çalışma koşulları, işle-
yiş, kişisel gelişim ve ile  şim konularında da 
sıkın   yaşadıklarını düşünmektedirler. Buna 
karşılık ka  lımcılar Bakanlık çalışanı olmaktan 
memnun olduklarını ve diğer kamu kurumla-
rına göre ücretlerin tatmin edici olduğunu da 
düşünmektedirler. 

Önermelere verilen puanların ortalamalarına 
bakıldığında, hiçbir önerme ortalamasının 5 
puan üzerinden 4 puana ulaşamadığı, 3 puanı 
geçen ortalamaların sayılarının da sınırlı oldu-
ğu görülmektedir. 

3.2.3. Taşra Teşkila  nda (İl Müdürlüklerinde) 
Çalışanların Değerlendirme ve Önerileri

Taşra teşkila  nda çalışanların görüş ve öneri-
lerini almak üzere, 81 Sanayi ve Ticaret İl Mü-
dürlüğünde çalışan toplam 1693 personele 
yönelik olarak yapılan ankete 1515 ka  lımcı 
yanıt vermiş  r. İl müdürlüklerine sunulan des-
tek hizmetlere ilişkin olarak, personele yöne-
lik hizmetler ile idari hizmetler genelde yeter-
li bulunmakta, ancak atama tayin ve terfi lerde 
liyaka  n ve nesnel kriterlerin ön planda tutul-
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madığı ve il müdürlüklerine tahsis edilen öde-
neklerin yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Ay-
rıca, kurum içinde ve dışında yapılan hizme-
 çi eği  mlerin ar  rılması ve çeşitlendirilmesi 

beklenmektedir.

İl müdürlüklerinde çalışanların %90’ına yakı-
nı hem Bakanlık çalışanı olmaktan hem de il 
müdürlüğünde çalışıyor olmaktan memnun 
olduklarını belirtmişler, bunda işbirliği ve ta-
kım ruhu ile işyeri ve çalışma koşullarının en 
önemli faktörler olduğuna işaret etmişlerdir. 
Buna karşılık personelin % 27’si bilgi ve tecrü-
besine uygun bölümde çalışmadığını düşün-
mektedir. Ayrıca il müdürlüklerinde persone-
lin aynı zamanda birden fazla işte görevlendi-
rilmesinin ve yeterli ile  şimin sağlanamama-
sının en önemli sorunlar arasında yer aldığına 
işaret edilmektedir. Bunların yanı sıra, yeterli 
sayıda teknik personelin olmaması, hizmet bi-
nalarının ve çalışma ortamının yetersiz olması 
ve personelin iş yoğunluğunda önemli farklar 
olması da sıkça değinilen sorunlar arasındadır.

Ka  lımcılar, taşrada sunulan hizmetlerin ista-
 s  k çalışmaları haricinde genelde yeterli ol-

duğunu düşünmektedirler. Ancak, hizmetle-
rin istenen hız ve kalitede sunulabilmesi için, 
mevcut personelin nitelik ve nicelik olarak ye-
tersiz olduğunu, ölçü ayarlar hizmetleri başta 
olmak üzere yeterli sayıda hizmet aracının bu-
lunmadığını vurgulamaktadırlar. İl müdürlük-
lerinde çalışanlar genelde, gerek kendi ara-
larında gerekse Bakanlık merkez birimleri ve 
bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlarla ile  şim, koordi-
nasyon ve işbirliği düzeylerinin yeterli olduğu-
nu, kurum dışı ilişkiler bağlamında da basın ve 
halkla ilişkilerin güçlü olduğunu, valilik, bele-
diye ve sivil toplum kuruluşlarıyla da ilişkilerin 
yeterince gelişmiş olduğunu düşünmektedir.

Taşra teşkila  nda çalışanlar Bakanlığın yürür-
lükteki kanun ve mevzua  nı, organizasyon ya-
pısını bilgi işlem ve teknolojik altyapıyı ağırlık-
la “yeterli” ve “kısmen yeterli” olarak değer-
lendirmektedirler. Ancak bilgisayar donanım-
larının yetersiz olması ve web sitesinin istenen 

etkinlik düzeyinde olmamasına sıklıkla deği-
nilmektedir. Fiziksel altyapıya ilişkin olarak da 
hizmet binaları, başta ölçü ve ayar hizmetle-
rinin yürütülmesi için gerekenler olmak üzere 
araç-gereç ve arşiv olanakları yetersiz görül-
mektedir. Taşra teşkila  nda çalışanlar da ide-
allerindeki STB’yi merkezde çalışan personelle 
benzer şekilde tanımlamaktadır. 

3.2.4. Bakanlığın Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuru-
luşlarının Değerlendirme ve Önerileri

Bakanlığın iç paydaşları olarak değerlendirilen 
bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarından KOSGEB, 
Türk Patent Ens  tüsü, Milli Prodük  vite Mer-
kezi, Türk Standartları Ens  tüsü, Türk Akredi-
tasyon Kurumu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., 
Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Tica-
ret A.Ş. ve Şeker Kurumu’ndan görüş ve öne-
riler gelmiş  r. Ankete yanıt veren kuruluşların 
hepsi Bakanlığın sunduğu hizmetlerin çoğun-
da başarılı olduğu kanaa  ndedirler. Ancak, 
endüstri bölgeleri ve teknoloji geliş  rme böl-
gelerine, esnaf ve sanatkârlar ile meslek kuru-
luşlarına, birliklere, üniversitelere, girişimcile-
re ve ya  rımcılara yönelik çalışma ve hizmet-
lerin, geliş  rilmesi gerek  ğini düşünmekte-
dirler. Ankete yanıt veren 8 kuruluş da, Bakan-
lığın yetki ve sorumluluklarının yeterli olduğu 
görüşündedir. TSE, yetkinin etkin kullanılma-
sı gereğinden hareketle, yerli sanayicinin üre-
 mi ar  rmasına yönelik tedbirler alınmasının 

ve ülkemizde üre  lebilen ürünlerin ithalinde 
piyasa dene  minin etkinleş  rilmesinin öne-
mine işaret etmiş  r.

Bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların, işbirliği ve ko-
ordinasyonun daha etkili ve verimli olabilmesi 
yönünde sundukları öneriler arasında öne çı-
kanlar şunlardır:

a) Verimlilik ve standardizasyon konularında, 
MPM ve TSE ile daha yakın işbirliği sağlan-
ması,

b) Bakanlık ve KOSGEB’in sahip olduğu veri 
tabanı yazılımlarının iki kurumun ortak fa-
aliyet alanına giren bölümlerinin karşılıklı 
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ortak kullanıma açılması ve bilginin payla-
şılması,

c) KOSGEB merkezlerinin ve Sanayi ve Tica-
ret İl Müdürlüklerinin yaygın olarak örgüt-
lenmesi, böylece Bakanlığın faaliyetlerinin 
süratli ve kesin  siz yürütülmesinin sağlan-
ması,

ç) TPE’den tescilli patentlerin Türk sanayici-
sinin hizme  ne sunulması için ortak ça-
lışma yapılması, tescilli coğrafi  işaretlerin 
seri üre  mi ve pazarlanması konusunda 
yol gösterici olunmasına yönelik ortaklaşa 
çalışmaların yapılması.

3.2.5. İlgili Tarafl arın Değerlendirme ve        
Önerileri – 2007 Anke   Sonuçları

Dış Paydaş Analizi çerçevesinde Stratejik Plan-
lama Ekibi tara  ndan İlgili Tarafl ar olarak tes-
pit edilen 77 kamu kurum ve kuruluşu ile sivil 
toplum örgütüne ve bu kapsamda 16 Büyük 
Şehir Belediyesi ile 81 Valiliğe toplam 177 an-
ket formu gönderilmiş  r. Gönderilen anketle-
re süresi içerisinde toplam 94 yanıt alınmış  r. 
Ka  lımcılar, Bakanlığın çalışmalarını ve sundu-
ğu hizmetleri genelde başarılı bulmakla birlik-
te, ithalatçılara, dene  me, üniversitelere, gi-
rişimci, ya  rımcılara ve toptancı hallerine yö-
nelik faaliyetlerin daha etkin biçimde yürütül-
mesi gerek  ğini düşünmektedirler. 

Bakanlığın ilgili tarafl arının ortak çalışma alan-
ları konusundaki düşünceleri aşağıdaki konu-
larda yoğunlaşmaktadır:

a) Bakanlık ile ilgili tarafl ar arasında yürütü-
len ortak çalışmaların işbirliği ve koordi-
nasyonun daha etkili ve verimli olabilme-
si için, bilişim teknolojilerinden yararlanı-
larak veri ve bilgi alış verişinin gerçekleş-
 rilmesi, toplan  lara etkin ka  lımla daha 

yakın çalışmanın sağlanması, Bakanlık bi-
rimleriyle kurum ve kuruluşlarda işbirliği 
içinde çalışması gereken kadroların ile  şi-
mi için mekanizmalar oluşturulması,

b) Bakanlıkla uygulayıcıların, özellikle uygu-
lamalarda işlemlerin basitleş  rilmesine ve 

hızlandırılmasına yönelik önlemlerin belir-
lenmesi ve ortaya çıkan sorunların gide-
rilmesi için daha sık bir araya gelmesinin 
sağlanması,

c) Sağlıklı şehirleşme, OSB, EB, KSS, vb. pro-
jeler bazında, ilgili bütün tarafl arla sürekli 
ir  bat halinde çalışılması,

ç) GAP Bölgesindeki özel sektör ya  rımları-
nın geliş  rilmesi amacıyla, ya  rım orta-
mının iyileş  rilmesi ve girişimciliğin des-
teklenmesine yönelik uygulamalara iliş-
kin darboğazların belirlenmesi ve bunların 
çözülmesi için GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı ile ortak öneriler ve projeler ge-
liş  rilmesi, kararlar alınması,

d) Üniversiteler, şirketler ve odaların Bakan-
lığın koordinasyonunda ortak projeler ger-
çekleş  rmesi,

e) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ara-
sında is  hdamın geliş  rilmesi çalışmala-
rından başka, kayıt dışı is  hdamı önleme 
faaliyetlerinde de işbirliği yapılması, 

f) Tüke  cilere ve Organize Sanayi ile Endüst-
ri Bölgelerine yönelik çalışmalarda Sağlık 
Bakanlığı ile ortak poli  kalar üre  lmesi.

İlgili tarafl arın Bakanlığın daha etkin hizmet 
sunabilmesine yönelik önerileri arasında öne 
çıkanlar şunlardır:

a) Taşra teşkila  nın, hizmet ve dene  mlerin 
istenen düzeyde sürdürebilmesi için araç 
gereç-donanım yönünden yenilenmesi, 
hizmet içi eği  mlerin yoğunlaş  rılması, 
yeterli sayıda ve nitelikte personel is  h-
dam edilmesi, Bakanlığın taşra teşkila  na 
yetki devredilerek hizmetlerin ağırlıkla ye-
rinden sunulması,

b) Hizmet sunumunda bürokrasi ve kırtasiye-
ciliğin azal  lması, elektronik ortamda hiz-
met sunumuna ağırlık verilmesi,

c) Günümüz teknolojilerini kullanarak daha 
çok ilgili kurum ve kuruluşa ulaşabilecek 
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yaklaşımların ortaya konması, Bakanlık 
web sitesinin düzenli biçimde güncellen-
mesi ve güçlü bir veri tabanına sahip ol-
ması,

ç) Mevzuat, uygulamaları, AB uyum çalışma-
ları, AB projeleri, vb. konularda Bakanlığın 
eği  m ve bilgilendirme çalışmalarına ağır-
lık vermesi,

d) Piyasa göze  m ve dene  m ile tüke  ciyi 
korumaya yönelik faaliyetlerin yoğunlaş  -
rılması,

e) Bakanlığın, görev, yetki ve sorumluluğun-
da olan alanlarda üniversiteler ve sivil top-
lum kuruluşları da dahil olmak üzere bü-
tün ilgili tarafl arla sürekli işbirliği içerisin-
de olması,

f) Yararlanılabilecek Avrupa Birliği Projeleri-
ne ka  lım sağlanmasının teşvik edilmesi, 
yapılmış örnek projelerin tanı  lması ve bu 
konuda destek sağlanması.

3.2.6. Hedef Kitlenin Değerlendirme ve Öne-
rileri – 2007 Anke   Sonuçları

Stratejik planlama ekibi tara  ndan Bakanlığın 
hedef kitlesi olarak genel başlıkta belirlenen 
35 üst kuruluşun 32’sinden geri dönüş olmuş-
tur. Ka  lımcılar, Bakanlığın yürü  üğü çalış-
malar ve sunduğu hizmetlerin tamamına ya-
kınının orta düzeyde başarılı ve iyileş  rmeye 
açık olduğunu düşünmektedirler. Bununla be-
raber, bütün ka  lımcılarda, San-Tez projeleri-
nin başarılı olduğu yönünde fi kir birliği bulun-
maktadır. Ayrıca, Bakanlığın yetki ve sorumlu-
luk düzeyi yeterli bulunmasına karşın, poli  ka 
oluşturma süreçlerine beklenen düzeyde kat-
kı veremediğine işaret edilmektedir.

Hedef kitlenin genel değerlendirme ve bek-
len  lerinde şu konular öne çıkmaktadır:

a) İlgili kesimlerle ortak poli  ka geliş  rme ve 
çalışma pla  ormlarının oluşturulması, gö-

rüş alışverişinde bulunulması, sivil toplum 
kuruluşlarıyla daha sıkı işbirliğine gidil-
mesi, iş, sanayi, esnaf, tüke  ci ve üniver-
site çevrelerinden gelen öneri ve eleş  ri-
ler dikkate alınarak bütün tarafl arla koor-
dinasyon sağlanması, 

b) Bakanlığın hizmet ve çalışma konularında 
güncel eği  m programları sunması ve bil-
gilendirmede bulunması,

c) Bir ülke  care  nin iç ve dış  caret olarak 
iki ayrı yetkili merci tara  ndan paylaşıl-
masının yetki karmaşasına neden olması, 
bu bağlamda yetkilerin tek bir ça   al  n-
da toplanması ve  cari şirketlerin de göze-
 m ve dene  mlerinin tek bir otorite tara-
 ndan yapılmasının sağlanması,

ç) Yurt dışında Teknoloji Geliş  rme Bölgele-
ri’ne, Ar-Ge’ye ve alt yapıya sağlanan mad-
di destekler çerçevesindeki uygulamaların 
ülkeye yansı  lması. 

Bakanlıktan doğrudan hizmet alan hedef kit-
lenin düşünce ve önerilerini almak üzere ha-
zırlanan Müşteri Memnuniye   Anke  , Bakan-
lığın merkez binasına hizmet almak üzere ge-
lenlere yönelik olarak düzenlenmiş ve 100 ki-
şiye uygulanmış  r. Ankete yanıt verenler, Ba-
kanlığın olumlu bir imaja sahip olduğunu, hiz-
met sunumunda beklen  lerinin genel olarak 
karşılandığını, iş ve işlemlere ilişkin bilgi alma-
da ciddi sorunlar yaşanmadığını, buna karşılık 
hizmet sunumu için ayrılan fi ziki ortamın ye-
tersiz kaldığını belirtmişlerdir.

Kapıdan hizmet almak için gelenlerin taleple-
ri arasında, mevcut durumda çok vakit kaybı-
na neden olan bürokra  k işlemlerin basitleş-
 rilmesi, elektronik ortamda hizmet sunumu-

na ve bilgilerin zamanında güncellenmesine 
ağırlık verilmesi, hizmet sunumunda müşteri 
odaklılık ilkesinin göze  lmesi ve standart sağ-
lanması, hizmetleri sunan personelin nitelik 
ve nicelik olarak yeterli olmasının sağlanma-
sı öne çıkmaktadır.
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3.2.7. Mart 2008’de Gerçekleş  rilen Dış Pay-
daş Anke   Sonuçları

Bakanlığın ortak çalışmalar gerçekleş  rme po-
tansiyeli olan, çalışmalarını etkileyen ve çalış-
malarından etkilenen dış paydaşlarının görüş 
ve değerlendirmelerini alabilmek için üç ayrı 
anket hazırlanmış  r. Birinci anket, Bakanlığın 
“İlgili Tarafl ar” olarak da adlandırılabilecek, 
gerek kamu kurumu niteliğindeki gerekse STK 
niteliğindeki üst kuruluş düzeyindeki paydaş-
larının üst düzey yöne  cilerine yönelik ola-
rak tasarlanmış  r. Girişimcilere yönelik ikin-
ci ve  caret erbabına yönelik üçüncü anketler 
ise, Bakanlıktan doğrudan hizmet alan ve “He-
def Kitle” olarak kabul edilen sanayi ve  caret 
odalarının sanayici-girişimci ve  caret erbabı 
üyelerine yönelik olarak düzenlenmiş  r.

İlgili Tarafl ar için hazırlanan Yöne  ci Anke  , 
555 kurum ve kuruluşun üst yöne  mine ulaş-
 rılmış, 150’sinden değerlendirilebilir yanıt 

alınmış  r. Girişimcilere ve  caret erbabına yö-
nelik paydaş analizi anketleri ise 20 sanayi ve 
 caret odasına ile  lmiş  r. Oda üyelerinden 

anket gönderenlerin 257’sinden (150 girişim-
ci, 107  caret erbabı) değerlendirilebilir yanıt 
alınmış  r. 

3.2.7.1. İlgili Tarafl arın Yöne  cilerinin Değer-
lendirme ve Önerileri

Ka  lımcılar, Bakanlığın sunduğu hizmetlere 
ilişkin bilgi sahibi olduklarını ve yeni bilgi ve 
gelişmeler konusunda yeterli bilgilendirmede 
bulunulduğunu ifade etmekte, Bakanlığın ka-
muoyu nezdinde olumlu bir imaja sahip oldu-
ğuna inanmaktadırlar. Anke   yanıtlayan yöne-
 ciler, Bakanlığın kurum/kuruluşlarla işbirliği 

halinde çalışmaya eğilimli, temel yükümlülük-
lerin yerine ge  rilmesinde başarılı olduğunu 
düşünmektedirler. Ancak yöne  cilerin % 35’i 
ortaklaşa gerçekleş  rilen çalışmaların yeter-
li olmadığını vurgulamaktadır. Bununla bera-
ber, tüm yöne  ciler, kendi alanlarında STB’yle 
ortak çalışma yürütme ve işbirliğine gitme ko-
nusunda hazır olduklarını ifade etmektedirler.

Paydaşlar, Bakanlığın en önemli görevi ola-
rak “Ulusal sanayi ve  caret poli  kalarının 
belirlenmesi”ni işaret etmektedirler. Bunun 
yanı sıra Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji 
Geliş  rme Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri-
nin kurulması ile piyasa göze  m dene  m fa-
aliyetlerinin Bakanlığın öncelikli görevleri ara-
sında olduğu belir  lmektedir. Ka  lımcıların 
önerilerinde şu konular öne çıkmaktadır:

a) Bakanlığın taşra teşkila   yeniden yapılan-
malıdır. Taşra teşkila  nın etkinliği, perso-
nel sayısı ve teknik olanaklar ar  rılarak 
sağlanabilir.

b) Bakanlık, Gümrük Müsteşarlığı ile işbirliği 
yaparak kalitesiz malların ithalini önleye-
cek ve yur  çi imalatçıların rekabet gücü-
nü düşürmeyecek tedbirler almalıdır.

c) STK’larla ile  şimin güçlendirilerek devam 
e   rilmesi beklenmektedir.

ç) Teşvik sistemi Bakanlık tara  ndan tek el-
den yürütülmeli, sistem, bölgesel ve sek-
törel düzeyde değerlendirilerek yöne  l-
melidir.

d) Bakanlık bütçesi ar  rılarak daha etkin hiz-
met vermesi sağlanmalı, rekabet ortamı-
nın tam olarak tesis edilmesini engelleyen 
unsurlar ortadan kaldırılmalıdır.

3.2.7.2. Girişimcilerin Değerlendirme ve 
Önerileri

Girişimcilerin % 56’sı Bakanlığın kamuoyu nez-
dinde olumlu bir imaja sahip olduğunu düşün-
mekte ancak sadece %23’ü Bakanlığın yürüt-
tüğü hizmet ve faaliyetlere ilişkin bilgi sahibi 
olduğunu ifade etmektedir. Bakanlık Internet 
sitesini ayda birden sık ziyaret edenlerin ora-
nı ise % 10’da kalmaktadır. Buna karşılık, fark-
lı hizmetlerden yararlananların memnuniyet 
düzeyi genelde 5 tam puan üzerinden 3,5’in 
üzerindedir. 

Bakanlık bünyesinde verilen hizmetler için Ba-
kanlığı ziyaret edenler, hizmetlerin sunum bi-
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çiminden genellikle memnun kaldıklarını be-
lirtmişlerdir. Anke   yanıtlayan 150 kişiden 85’i 
faaliyetlerini bir Organize Sanayi Bölgesi ya da 
Küçük Sanayi Sitesinde yürütmektedir. Bunun 
kuruluş performanslarını olumlu yönde etkile-
diğini söyleyenlerin oranı % 79’dur.

Bakanlığın temel yükümlülüklerini istenen dü-
zeyde yerine ge  rip ge  rmediği konusunda 
ka  lımcıların tereddütleri vardır. Özellikle Ba-
kanlığın “sağlıklı ve güvenli bir piyasanın olu-
şumuna yönelik göze  m ve dene  m faaliyet-
leri” ile “ülke düzeyinde rekabet koşullarının 
işlerlik kazanmasına yönelik faaliyetleri” ye-
terli bulunmamaktadır. Buna karşılık, Bakanlı-
ğın “ülkemizin AB mevzua  na uyum sürecin-
de” önemli bir rol üstlendiği düşünülmektedir. 
Girişimciler, Bakanlığın üstlenmesi gereken en 
önemli görev olarak “ulusal sanayi ve  caret 
poli  kalarının belirlenmesi”ni işaret etmekte-
dirler. Sanayi ve  caret alanında AB’ye girme 
sürecine uyum çalışmalarını ise ikinci önemli 
görev olarak görmektedirler. Bakanlığın mev-
cut yetki, faaliyet ve hizmet alanlarını yeterli 
bulanlar ise % 30’da kalmaktadır. Girişimciler 
ağırlıkla şu konularda önerilerde bulunmakta-
dır:

a) KOBİ’lerin yeniden yapılanması konusun-
da ak  f ve pra  k çözümler uygulamaya 
konmalıdır. İçe ve dışa dönük poli  kalar-
da KOBİ’lerin rekabet edebilirliği hususu 
ön planda tutulmalıdır.

b) Rekabet koşullarının işlerlik kazanması 
için özellikle kayıt dışının engellenmesi ko-
nusunda ciddi çalışmalar yapılması gerek-
mektedir. 

c) Bakanlık bütçesinin yeterli olması halinde 
sanayiciye vereceği destekler rekabet gü-
cünü ar  racak  r.

ç) Bakanlık, sektörel temsilcileri ve üre  ci-
lerin görüşlerini daha sıklıkla iletebileceği 
ortamları sağlamalıdır.

d) Girişimcinin gereksinimlerinin karşılanma-
sına yönelik olarak, altyapı sorunlarının 
çözülmesine ve mevzua  n güncellenme-
sine ilişkin çalışmalara hız verilmelidir.

e) Ar-Ge teşviklerine ilişkin uygulamalar bir-
çok kurum ve kuruluşa dağılmış durumda-
dır. Bu konu tek merkezden (Bakanlıktan) 
ve etkin bir şekilde koordine edilmelidir. 
Büyük kuruluşları desteklerken küçük ku-
ruluşların da önünü açacak bir mekanizma  
oluşturulmalıdır.

3.2.7.3. Ticaret Erbabının Değerlendirme ve 
Önerileri

Bu grupta da ka  lımcıların yarısı Bakanlığın 
kamuoyu nezdinde olumlu bir imajı olduğu-
na inanmaktadır. Bakanlığın yürü  üğü hizmet 
ve faaliyetler konusunda bilgi sahibi olduğunu 
düşünenlerin oranı ise % 16’dır. 107 ka  lımcı-
dan 13’ü Bakanlık Internet sitesini ha  ada bir 
ya da daha sık ziyaret e   ğini belirtmektedir. 

Ka  lımcıların üçte biri Bakanlığın iç  care-
te ilişkin mevzua   günün gelişmelerine göre 
güncellediğini ve yarısı da mevzua   hazırlar-
ken ya da güncellerken ilgili tarafl arın görüşle-
rini dikkate aldığını düşünmektedir. Öte yan-
dan, mevzua  n yeterince açık, anlaşılır ve bü-
rokrasiyi en aza indiren bir içerikten uzak ol-
duğu, ayrıca mevzuat değişikliklerine ya da 
uygulamalara yönelik olarak Bakanlığın sun-
duğu tanı  m ve eği  m hizmetlerinin de yeter-
siz olduğu vurgulanmaktadır.

Ticaret erbabı, diğer kesimler gibi, Bakanlığın 
temel yükümlülüğünü “ulusal sanayi ve  caret 
poli  kalarının belirlenmesi” olarak görmekte-
dir. Bunun yanı sıra “piyasa göze  m dene  m 
faaliyetleri” ile “tüke  cinin korunması”nın da 
Bakanlığın önde gelen görevleri arasında ol-
duğu düşünülmektedir. 

Ka  lımcılar, Bakanlığın temel yükümlülükleri-
ni yerine ge  rirken “sağlıklı ve güvenli bir pi-
yasanın oluşumuna yönelik göze  m ve dene-
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 m faaliyetleri” ile “Ar-Ge ve inovasyona yö-
nelik çalışmalara verilen destekler”in yetersiz 
kaldığını ifade etmektedirler. Buna karşılık, gi-
rişimcilerle aynı şekilde, AB mevzua  na uyum 
sürecinde Bakanlığın üstlendiği rolde başarılı 
olduğuna işaret etmektedirler.

3.3. Çevre Analizi

Durum Analizi’nin ilk aşamasında gerçekleş-
 rilen bir başka çalışma, Çevre Analizi’dir. Bu 

kapsamda öncelikle STB’nin faaliyet alanında 
dünyadaki durum ve gelişmeler incelenmiş, 
bu çerçevede dünyada sanayi ve  caret sek-
törlerinde yönelimler ve yaklaşımlar irdelen-
miş ve bir rapor hazırlanmış  r.

Dünyada sanayi ve  caret sektörlerindeki yak-
laşımlara ilişkin olarak,

• Ücret düzeylerinin düşürülmesi ve pazar 
koşullarında gerçekçi fi yat uygulaması,

• Ticare  n tamamen serbestleşmesi,

• Finans piyasalarının serbestleşmesi,

• Özelleş  rme,

• Kamu harcamalarının kısılması konuları 
vurgulanmış  r.

Dünyada sanayi ve  caret sektörlerinde uygu-
lanan poli  kalar üç gruba ayrılarak tar  şılmış, 
bunun yanı sıra ekonomide dönüşümün mali-
yetlerini asgari seviyeye çekecek değer zincir-
leri sektörel olarak ikiye ayrılarak;

• Alıcıya-dayalı (buyer-driven) değer zincir-
leri ve üre  ciye-dayalı (producer-driven) 
değer zincirleri başlıkları al  nda açıklan-
mış  r.

Raporda dünya  care  nde gelişmeler de ayrı 
bir alt bölümde değerlendirilmiş  r. AB Süre-
cinde Sanayi Poli  kaları ayrın  lı olarak ince-
lenmiş; yasal dayanaklara ilişkin süreçler ta-
nı  lmış  r. Ayrıca, Lizbon Stratejisi ve alt baş-
lıklarına da raporda önemli bir yer ayrılmış  r.

1) Genel Ekonomik Arka Plan başlığı al  nda; 
GSYİH, emek verimliliği, is  hdam ar  şı, 

enfl asyon oranı, birim emek maliye   ar  -
şı, kamu dengesi ve genel kamu borcu, 

2) İs  hdam başlığı al  nda; is  hdam oranı ve 
yaşlı işçilerin is  hdam oranı, iş piyasasın-
dan etkin ortalama çıkış yaşı, cinsiyetler 
arası ücret açığı, düşük ücretlilere uygula-
nan vergi oranı, yaşam boyu öğrenme, iş 
kazaları ve işsizlik oranı, 

3) Yenilik ve araş  rma başlığı al  nda; eği  -
me yapılan kamu ya  rımı, Ar-Ge harcama-
sı, internet erişimi seviyesi, bilim ve tek-
noloji mezunları, patentler, risk sermaye-
si ya  rımları, BİT harcaması, 

4) Ekonomik reform başlığı al  nda; göreli fi -
yat seviyeleri ve fi yat yakınsaması, ağ sa-
nayilerinde fi yatlar, elektrik piyasasında 
en büyük üre  cinin piyasa payı, ağ sanayi-
lerinde piyasa yapısı, kamu ihaleleri, sek-
törel ve ad hoc devlet yardımları, tek pa-
zar hedefl eri doğrultusunda piyasa bütün-
leşmesi, 

5) Sosyal bütünleşme başlığı al  nda; gelir 
dağılımında eşitsizlik, sosyal transferler 
öncesi ve sonrasında yoksulluk riski oranı, 
sürekli yoksulluk riski oranı, bölgesel is  h-
dam oranlarının dağılımı, okulu erken bı-
rakanlar, uzun dönemli işsizlik oranı, işsiz 
hane halkları nüfusu, 

6) Çevre başlığı al  nda; sera etkisi yaratan 
gazların emisyonu, ekonominin enerji yo-
ğunluğu, taşımacılık, şehir havasının kali-
tesi, yenilenebilir enerjinin payı ve doğal 
kaynakların korunması göstergelerine de-
ğinilmiş  r. 

Avrupa Birliği’nin ortak  caret poli  kası, Av-
rupa Topluluğu’nu kuran antlaşmanın 23.      
maddesinde yer almaktadır. Söz konusu mad-
de Topluluğun, tüm malların serbestçe dolaş-
 ğı bir Gümrük Birliği’ne dayandığını vurgula-

maktadır. Gümrük Birliği ise, üye ülkeler ara-
sında ithalat ve ihracat gümrük vergileri ile 
eş etkili diğer vergileri içine aldığı gibi üçün-
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cü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesini uygu-
lamayı da içermektedir. Bu çerçevede, malla-
rın serbest dolaşımını amaçlayan Gümrük Bir-
liği, üye ülkeler arasındaki gümrüklerin kaldı-
rılması ve üçüncü ülkelere karşı Ortak Gümrük 
Tarifesi (OGT) uygulanmasının yanı sıra,  ca-
ret ve rekabet poli  kası alanlarında da uyumu 
gerek  rmektedir. Bu çerçevede Ortak Ticaret 
Poli  kası genel olarak açıklanmış, Ortak Tica-
ret Poli  kası’nın araçları arasında sayılan Or-
tak Gümrük Tarifesi ve Genelleş  rilmiş Tercih-
ler Sistemi (GTS) irdelenmiş  r. 

Dünyadaki toplam ithalat ve ihraca  n yakla-
şık beşte birinin AB tara  ndan gerçekleş  ril-
mekte olmasından hareketle, AB’nin uluslara-
rası  care   düzenleyen, Dünya Ticaret Örgü-
tünü (DTÖ) desteklediğine işaret edilmiş; AT’yi 
kuran antlaşmanın 131. Maddesinin, Birliğin 
dünya  care  ndeki gelişmeleri uyumlaş  rma-
yı ve  care  n önündeki engelleri kaldırmayı, 
bu çerçevede AB’nin, DTÖ’nün daha etkili, şef-
faf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulma-
sını amaçladığı vurgulanmış  r. 

Lizbon Stratejisini 5. yılında değerlendirerek 
yenileyen Avrupa Birliği, Yenilenmiş Lizbon 
Hedefi  kapsamında, “güçlü ekonomik büyüme 
ve daha fazla ve daha kaliteli is  hdam olanak-
ları yaratma” stratejisinin odaklandığı alanlar 
da bu kapsamda incelenmiş  r. 

Birliğin ve üye ülkelerin ayrıca,  Avrupa 
Birliği’nin, 2010 yılı Lizbon hedefi  doğrul-
tusunda hazırladığı ve bilgiye dayalı ekono-
mik ortamda iş dünyasının büyümesini ve 
rekabet edebilirliğini sağlamayı amaçlayan, 
2001–2005 Yıllarını kapsayan İşletme, Girişim-
cilik ve Özellikle Küçük ve Orta Ölçekli İşletme-
ler İçin Çok Yıllı Programın (MAP) devamı olan 
Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Progra-
mı (CIP) da genel olarak incelenmiş  r. Rapor-
da, AB bünyesinde sanayi poli  kası hedefl eri-
ne ulaşmak için kullanılan araçlar,

• Gümrük Birliği ve Malların Serbest Dolaşı-
mı

• Araş  rma ve Geliş  rme

• KOBİ Desteği

• Yasal Çerçevenin Geliş  rilmesi ve İdari Re-
form

• Yetki Paylaşımı

başlıkları al  nda değerlendirilmiş  r. 

Ayrıca aşağıda yer alan diğer poli  kalar da ge-
nel bir bakışla verilmiş  r.

• Ticaret Poli  kası

• Ekonomik ve Parasal Poli  ka

• KOBİ Poli  kası

• Eği  m ve Staj Poli  kası

• Tüke  ci Poli  kası

• Rekabet Poli  kası

• Bölgesel Poli  ka

AB’de uygulanan poli  kalar da son yıllara iliş-
kin değerlendirmeler ise şu başlıklar al  nda ir-
delenmiş  r:

• Yenileş  rilmiş Lizbon stratejisi doğrultu-
sunda izlenmesi gereken is  hdam ve bü-
yüme odaklı eylem planı 

• Tek pazarın genişle  lmesi ve derinleş  ril-
mesi

• Piyasalardaki giriş engellerinin kaldırılma-
sı ve rekabetçiliğinin güçlendirilmesi 

• İyi yöne  şim 

• Altyapı hizmetleri 

• Araş  rma ve geliş  rme 

• Yenilik faaliyetleri ve bilgi-ile  şim teknolo-
jilerinden (BİT) yararlanılması

• İnsan kaynağına yapılan ya  rımın daha ka-
liteli eği  m hizme   sunarak ar   rılması 

Avrupa’da Çevre Poli  kaları, son zamanlarda 
öne çıkan ve STB’nin faaliyet alanlarını etkile-
yen konulardan biri olması nedeniyle, raporda 
yer alan başlıklardan biri olmuştur. Çevre Ana-
lizi kapsamında, karşılaş  rma yapılabilmesi 
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amacıyla, başka ülkelerdeki Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı benzeri oluşumlar da incelenmiş  r. 
Bu çerçevede şu kuruluşlara yer verilmiş  r:
a)  Almanya Federal Ekonomi ve Çalışma Ba-

kanlığı
b)  Hollanda Ekonomik İşler Bakanlığı
c)  İrlanda İşletme, Ticaret ve İs  hdam Ba-

kanlığı
ç)  İngiltere Sanayi ve Ticaret Departmanı
d)  İtalya Üre  m Faaliyetleri Bakanlığı
e)  Danimarka Ekonomi ve İş Bakanlığı
f)  Finlandiya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
g)  İsveç Sanayi, Çalışma ve Haberleşme Ba-

kanlığı
ğ)  Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakan-

lığı

h)  Çin Ticaret Bakanlığı 

Bir başka alt başlık olarak, Avrupa Akdeniz 
Havzası Organize Sanayi Bölgeleri ile İngiltere 
ve ABD’deki Organize Sanayi Bölgeleri’ne iliş-
kin yapılanma ve üstlenilen görevler de ayrın-
 lı olarak değerlendirilmiş  r.

Çalışmada, dünya ve AB’deki gelişmeler, yöne-
limler ve poli  kaların incelenmesinden sonra 
STB’nin faaliyetleri alanında Türkiye’deki du-
rum ve gelişmelere yer verilmiş  r. Bu çerçeve-
de Türkiye’de sanayinin durumu ve gelişimine 
makro açıdan bakılmış, imalat sanayiinin alt 
sektörlerinde mevcut durum ortaya konmuş 
ve Türkiye’deki sanayi poli  kaları ayrın  lı ola-
rak incelenmiş  r. Bu kapsamda, 

• Sanayi Poli  kasının Oluşturulmasında Et-
kili Olan Diğer Başlıca Kurum, Kuruluşlar 

• Türkiye’nin Sanayi Poli  kasına Genel Bir 
Bakış

• Türkiye’nin Sanayi Poli  kasında Ana Geliş-
me Eksenleri

• Türkiye’nin Geleceğe Dönük Sanayi Poli  -
kaları da değerlendirmiş  r.

Ülkemizin dış  care  eki durumu ise, 

• 2000 Yılı Sonrası Dönemde Dış Ticare  -
mizde Kaydedilen Gelişmeler

• 2006 Yılı Dış Ticare  eki Gelişmeler 

başlıkları al  nda ayrın  lı biçimde irdelenmiş-
 r.

Raporda Sanayi ve Ticaret Odaları ile bu kuru-
luşların üst oluşumu olan TOBB, üstlendikle-
ri işlevler, görev ve sorumluluklar çerçevesin-
de değerlendirilmiş, ayrıca Türkiye’de Organi-
ze Sanayi Bölgelerinin gelişimi ve bugünkü du-
rumu da incelenmiş  r.

STB’nin faaliyet alanlarıyla ilgili kalkınma pla-
nı, sektörel ve bölgesel plan ve programlar, 
strateji belgeleri ve bu belgelerin Bakanlığa 
etkilerini ortaya koymak amacıyla aşağıda yer 
alan belgeler incelenmiş  r:

• Türkiye Sanayi Poli  kası Belgesi

• Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 – 2013)

• Orta Vadeli Program (2007 – 2009)

• KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı

• Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 
(2006 – 2010)

• Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkın-
ma Planı (2002 – 2010)

Son olarak, dünyadaki ve Türkiye’deki temel 
eğilimler ve sorunlar arasında STB’yi ilgilendi-
ren konular ve etkileri incelenmiş, bu bağlam-
da dünyadaki genel eğilimler, küresel krizler 
ve Türkiye’ye etkileri ortaya konmuştur. Ayrı-
ca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının faaliyet ala-
nıyla ilgili olarak öne çıkan diğer bazı konula-
ra yer verilmiş, bu kapsamda malların serbest 
dolaşımı ve malların serbest dolaşımına ilişkin 
AB müktesaba   teknik mevzuat uyumu çalış-
maları ile diğer bakanlıklarla temas ve görev 
paylaşımı irdelenmiş  r. Bunun yanı sıra, tü-
ke  cinin korunması, tüke  cinin korunmasın-
da STB’nin diğer bakanlıklarla teması ve görev 
paylaşımı da değerlendirilmiş; Çevre, Enerji ve 
Ulaş  rma sektörleri gibi öne çıkan konulara 
ayrı başlıklar al  nda yer verilmiş  r. Diğer ta-
ra  an, Türkiye’de İmalat Sanayinin Sorunları 
da sektörel bazda ele alınmış  r. 
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3. 4. SWOT (GZFT) Analizleri

Durum Analizi’nin son adımı olarak 25 Mayıs – 
1 Haziran 2007 tarihleri arasında, biri üst dü-
zey yöne  m olmak üzere, 3 grupla SWOT Ana-
lizi çalışmaları yapılmış  r. Çalışmaların güncel-
lenmesi aşamasında ise 1 Şubat 2008’de STB 
üst yöne  minin ka  lımıyla gerçekleş  rilen 
SWOT Analizi sonrasında, bütün oturumların 
sonuçları toplulaş  rılarak nihai bir rapor ha-
zırlanmış  r. Ortaya çıkan bulgulara ilişkin bir 
özet aşağıda yer almaktadır.

FIRSATLAR

1. AB Sürecinde Sanayi Stratejisinin oluştu-
rulmasında STB’nin rol üstleniyor olma-
sı; sektörel strateji belgelerinin (otomo  v, 
makine, beyaz eşya, elektronik) hazırlan-
ması sorumluluğunun STB’de olması, 

2. Dokuzuncu Kalkınma Planında Ar-Ge ça-
lışmalarının temel gelişme eksenlerinden 
biri olarak yer alması, Ar-Ge çalışmaları-
na verilen önemin artması ve bu bağlam-
da Ulusal Ar -Ge Stratejisinin oluşturulma-
sı süreci, 5593 sayılı Kanunun da iyi değer-
lendirilmesiyle sınaî Ar-Ge faaliyetlerinin 
gelişme kat etmesi ve ülkenin rekabet gü-
cünün artması olanağının bulunması, 

3. 60. Hükümet Eylem Planı’yla esnaf ve 
sanatkârlara yönelik olarak Bakanlığın so-
rumluluk alanının genişlemesi,

4. Türk Ticaret Kanunu’nun güncellenme-
si çalışmaları kapsamında STB’nin (özel-
likle bağımsız dene  m alanında) yetki ve 
görevlerinin yeniden tanımlanmasının söz 
konusu olması,

5. AB’ye giriş sürecinde piyasa göze  m ve 
dene  minin öneminin anlaşılmış olma-
sı; AB’ye uyum sürecinde düzenlenmemiş 
alanlarda göze  m ve dene  m çalışmaları-
nın STB bünyesinde yapılması olasılığının 
bulunması,

6. Kamu Yöne  mi Reformu çalışmaları kap-
samında kamu kuruluşlarının denetleyici 

işlevinin öne çıkması; bu sürecin, özellik-
le “piyasa göze  m ve dene  mi” işlevinin 
öneminin artmasıyla, Bakanlığın yetki ve 
sorumluluklarının korunması ve geliş  ril-
mesi olanağını yaratması, 

7. Çevre - sanayi ve çevre -  caret ilişkisinin 
güçlenmesinin Bakanlık için yeni olanaklar 
yaratacak olması,

8. TÜİK’in yayımladığı Resmi İsta  s  k Progra-
mı’nın, ilgili alanlarda Bakanlığa veritabanı 
oluşturma olanağı tanıması,

9. AB süreci ve STB’nin geniş görev alanı bağ-
lamında, yeniden yapılanma çalışmaları-
nın gereğinin ortaya çıkması,

10. Türkiye’nin tarım toplumundan sanayi 
toplumuna geçiş sürecinde olması; bu sü-
reçten geçmiş başka ülkelerin deneyimin-
den yararlanma olanağının bulunması.

TEHDİTLER

1. Türkiye’nin is  krarlı bir sanayi ve  caret 
poli  kasının ve sanayi master planının ol-
maması, 

2. Merkezi yapılanmada iç  caret ve dış  ca-
re  n ayrış  rılmış olması, piyasa göze  m 
ve dene  minde iç ve dış  care  n ayrı ku-
ruluşlarca izlenmesi,

3. Devlet personel rejimi nedeniyle kamu 
kurumlarının görevlerini istenen düzeyde 
yerine ge  rebilmesi için yeterli nitelik ve 
nicelikte personel is  hdam edememesi,

4. Sanayi teşvikleri noktasında STB’nin ka-
rar alıcı konumda olmaması; yetkilerin tek 
ça   al  nda toplanamamış olması,

5. Genel bütçenin kurumlar arası ayrış  rıl-
masında rasyonel kıstasların göz önünde 
bulundurulmaması; STB’ye ayrılan payın 
genel bütçeye oranının zaman içinde düş-
me eğilimi içinde olması; STB’ye ayrılan 
ya  rım bütçesinin STB’nin üstlenmesi ge-
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reken görev ve sorumluluklara göre yeter-
siz olması;  Bakanlığın sorumluluk ve yetki-
leriyle kaynakları arasındaki dengenin ku-
rulamamış olması, 

6. Bilgi teknolojileri alanındaki dinamikler 
çerçevesinde, bu alanda ye  şmiş yetkin 
personel için Bakanlık dışı  rsatların çeki-
ci hale gelmiş olması,

7. e-  care  n güvenliğinin, sağlanamaması 
halinde sorunlar yaşanabilecek olması,

8. “Piyasa göze  m ve dene  mi” alanında, ül-
kemizdeki altyapının (uzmanlaşmış ele-
man, teçhizat, laboratuar) yetersiz olması, 
bu alandaki faaliyetlerin önündeki engelle-
rin henüz tam olarak kaldırılamamış olma-
sı; test yapma ve numune alımlarında iha-
le zorunluluğu olmasının işlemleri yavaş-
latması,

9. Kamuda planlı ve eşgüdümlü çalışma ge-
leneğinin zayıf olması, bu nedenle benzer 
projelerin farklı kurumlarda yürütülerek 
kaynakların israf edilmesi,

10. Kayıt dışı ekonomi oranının yüksek düzey-
de seyretmesi.

GÜÇLÜ YÖNLER 

1. Bakanlığın tüm ülkeyi kucaklayan hizmet 
alanına sahip olması, geniş bir hedef kitle-
ye hizmet sunulması,

2. Bakanlığın yasayla geniş ve kapsamlı gö-
revlerle dona  lmış olması, sanayi ve  ca-
ret alanında mevzuat oluşturulması yetki-
sinin STB’de olması,

3. Rekabet Kurumu gibi birçok oluşumun 
karar, yöne  m ve dene  m organlarında 
STB’nin rol alması,

4. İcracı genel müdürlüklerde e-hizmet uy-
gulamasına geçilmiş olması; esnaf ve 
sanatkârlar ve bunların oluşturduğu 
oluşumlara yönelik işlem ve hizmetle-

rin de elektronik ortamda yürütülmesi, 
Türkiye’deki e-imza çalışmalarında STB’nin 
öncü rol üstlenmiş olması,

5. Bakanlığın uhdesinde olan AB mevzua  nın 
uyumlaş  rma çalışmalarının tamamlan-
mak üzere olması,

6. Tüke  ciyle entegrasyon amacıyla bir siste-
min kurulmuş olması, Hakem Heyetlerinin 
iyi bir yapılanma al  nda etkinlik gösteriyor 
olması ve ülke sathına yayılmış olması,

7. Bakanlığın, il müdürlükleri aracılığıyla, iller 
bazında bir örgütlenmeye gidilebilmiş ol-
ması,

8. Bakanlığın kamu nitelikli meslek örgütle-
riyle güçlü hizmet ilişkileri içinde olması; 
önemli paydaşlarıyla ile  şim içinde olması; 
üniversitelerle, özellikle teknoparklar ara-
cılığıyla, canlı ve yoğun bir işbirliği kurul-
muş olması,

9. Bakanlığın bilişim ve ağ altyapısının çoğu 
bakanlığa göre güçlü olması; bilişim tekno-
lojisi anlamında yeni teknolojilerden yarar-
lanılıyor olunması,

10. Organize Sanayi Bölgelerinin Türkiye’de ku-
rumsal yapılanmalarını tamamlamış olma-
sı, uygulamaların bazı ülkeler için (Moğo-
listan, Kazakistan, Ukrayna, Filis  n, Mısır, 
Azerbaycan) model teşkil etmesi,

11. Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı çerçe-
vesinde Bilişim Vadisi Projesinin STB tara-
 ndan yürütülecek olması,

12. Şûralar ve konsey toplan  ları gibi resmi ve 
düzenli is  şare mekanizmaları bulunması,

13. Piyasa aktörleri arasındaki uyuşmazlıklar-
da hakemlik görevinin Bakanlığa veriliyor 
olması.

ZAYIF YÖNLER

1. Bakanlığın, ülke sanayi poli  kalarına yön 
verme gücünün yetersiz olması; sanayici-
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ye yönelik teşvik araçlarının yöne  minde 
ve Ar-Ge faaliyetlerinin yönlendirilmesin-
de, STB’nin yetersiz kalması; 

2. Sanayiye yönelik ulusal düzeyde plan, 
program, strateji belgelerinin hazırlanma-
sı sürecinde STB’nin etkin rol üstlenemiyor 
olması, 

3. Sanayi ve  caret gibi iki geniş alanda çalı-
şılıyor olması nedeniyle,  caret olgusunun 
çerçevesinin yeterince doldurulamıyor ol-
ması; STB’nin özellikle dış  care  e piyasa 
hâkimiye  nin zayıf kalması; sanayiye yöne-
lik bir uzmanlaşmaya gidilememiş olması,

4. Bakanlığın kuruluş kanununun yetersiz kal-
mış olması, günün koşullarını karşılama-
ması, güncellenememiş olması,

5. Mevzuatla uygulama arasındaki uyumsuz-
lukların giderilmesine yönelik düzenleme-
lerin yapılmaması,

6. Kongre ve şura örgütlenmelerinin sonuçla-
rından karar alma süreçlerinde yararlanıl-
maması,

7. Kurum kültürünün zayıfl ama eğiliminde ol-
ması, kurumsal belleğin zayıf olması, 

8. Bakanlık organizasyon yapısının günün ge-
reklerini ve koşullarını taşımıyor olması; 
görev unvanlarına yönelik iş tanımlarının 
olmaması ya da yetersiz olması,

9. Birimler ve kişiler arası iş yükü dağılımında 
dengesizlikler olması,

10. Özelleş  rme sürecinde Bakanlık kadrosu-
nun gerekli niteliğe sahip olmayan perso-
nelle şişkin hale gelmesi, kısa bir sürede 
Bakanlık dolu kadrolarının iki ka  na çıkmış 
olması, ancak bu kadrolardan etkin yarar-
lanma olasılığının düşük olması,

11. Bakanlıkta uluslararası nitelikte uzman 
kadrolarının bulunmaması ve ye  ş  rme 
olanaklarının da kısıtlı olması; ek ödenek 

olanaklarının uzman personel is  hdam 
etme bağlamında faydaya dönüştürüleme-
mesi,

12. Kariyer meslek gruplarındaki nitelikli per-
sonel devir hızının yüksek olması; özellikle 
genç personel devir oranının yüksek olma-
sı,

13. Hizmet sunulan kitlenin görüş ve beklen  -
lerinin sistema  k biçimde izlenememesi,

14. Hedef kitleye yeterli tanı  mın yapılama-
ması; Bakanlığın hizmetlerini özellikle 
elektronik ortamda yeterince tanıtamama-
sı,

15. Personel sayısındaki hızlı ar  şa oranla Mer-
kezdeki fi ziksel çalışma ortamlarının yeter-
siz olması,

16. Arşiv ve dokümantasyon sisteminin yeter-
siz olması,

17. Teçhizat, laboratuar gibi olanakların, su-
nulması gereken hizmet yoğunluğunu kar-
şılayacak düzeyde olmaması,

18. İl müdürlüklerinde fi ziksel yapı, donanım ve 
teknolojik altyapının yetersiz olması.
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Durum Analizi çerçevesinde yürütülen ve öze-
  Üçüncü Bölümde verilen ayrın  lı alt analiz-

ler, Türkiye ve dünyada Bakanlığın faaliyet ala-
nındaki gelişme ve yönelimler, Bakanlığın han-
gi kaynaklarla ne gibi faaliyetler yürü  üğü, ge-
lişmeler ve paydaşların öneri ve beklen  leri 
doğrultusunda kurumsal kimliğin nasıl tanım-
lanması gerek  ği konularına ışık tutacak me-
 nler olarak incelenmiş ve değerlendirilmiş  r. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı Vizyonu* ve Sanayi 
Stratejisi Arama Konferansı’nda Türkiye Sana-
yi Stratejisi Belgesi (2010-2013) AB Üyeliğine 
Doğru** için belirlenen Vizyon da göz önüne 

alınarak Bakanlığın Vizyon, Misyon ve Temel 
Değerler Bildirimleri belirlenmiş  r. Vizyon ve 
Misyon bildirimlerinin hayata geçirilebilme-
si için ortaya konacak Stratejik Amaçların ve 
Hedefl erin belirlenmesinde hem Bakanlığın 
üstlenmesi gereken roller hem ulusal nitelik-
li ilgili belgeler göz önünde bulundurulmuştur. 
Bu bağlamda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı üst 
yöne  mi tara  ndan Mart 2008’de belirlenen 
Bakanlık Vizyon, Misyon ve Temel Değerleri şu 
şekilde belirlenmiş  r:

* İs  krar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve 
AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye
** Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üre  m üssü olmak

4
Kurumsal Kimliğin Yeniden
Tanımlanması
Kurumsal Kimliğin Yeniden
Tanımlanması

4
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VizyonVizyon

Girişimciliğe, yenilikçiliğe ve yüksek katma 

değerli teknoloji üre  mine 

dayalı ekonomik yapısıyla,  

Avrasya’nın mal ve hizmet 

üre  m üssü hâline gelen ve dünyanın en 

gelişmiş on ülkesi içinde yer alan bir Türkiye’nin 

oluşumunda öncü olmak
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MisyonMisyon

Ülkemizin küresel düzeyde rekabet gücünü ar  rmaya yö-

nelik olarak;

• Sanayi ve  caret alanlarında plan, program, strateji ve 

poli  kalar geliş  rmek,

• Ekonominin i  ci gücünün özel girişimcilik olduğu bilinciy-

le ve başta KOBİ’ler olmak üzere bütün sanayici, tüccar, 

esnaf ve sanatkârlara, güvenli, sürdürülebilir ve çevreye 

duyarlı bir iş ve rekabet ortamı tesis etmek,

• Tüke  cilerin haklarının korunmasına ve bilinçlendirilme-

sine yönelik tedbirler almak, 

• Ar-Ge çalışmalarına sunulan desteklerle, ileri teknolojiye 

ve yenilikçiliğe dayalı, yüksek katma değer sağlayan bir 

üre  m kültürünün oluşmasına hizmet etmek  r.
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Temel DeğerlerTemel Değerler

• Ka  lımcılık

• En az bürokrasi ile kaliteli, etkili ve hızlı hizmet

• Toplumsal sorumluluk

• Öncülük ve rehberlik

• Sürekli gelişim

• Çevreye duyarlılık

• Girişimci, vatandaş ve çalışan odaklılık

• Sistem ve sonuç odaklılık

• Şeff afl ık

• Hesap verebilirlik

2010-2014 STRATEJİK PLAN
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5. 1. Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Strate-
jiler

Vizyon, Misyon ve Temel Değerler Bildirim-
leri ve ilgili ulusal politika belgeleri doğrul-
tusunda, birim temsilcileri ve üst yönetimi-

nin katılımıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
için dört Stratejik Amaç ve bu amaçlar altın-
da yirmibir Hedef ortaya konmuştur. Hedef-
ler, bütün plan dönemini (2010–2014) kap-
samaktadır.

Stratejik Amaç 1 çerçevesinde Sanayi ve Tica-
ret Bakanlığı; sanayi ve  caret alanlarına yö-
nelik poli  ka, plan, program ve strateji belge-
lerinin oluşturulması, bu belgeler doğrultu-
sunda uygulamaların yönlendirilmesi, izlen-
mesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde, kamu 
örgütlenmesi içindeki uyumun güçlendirilme-
sinde, diyalog ve işbirliği mekanizmalarının 
geliş  rilmesinde ve yetki dağılımındaki sıkın-
 ların giderilmesinde öncü rol oynayacak  r.

Bakanlığın tüm faaliyetlerinde, özellikle Stra-
tejik Amaç 1 bağlamında, temel önceliği olan 
bir üst belge olarak referans alınan Türkiye Sa-
nayi Stratejisi Belgesi, Ülkemizde ortaya çıka-
bilecek krizlerin etkisini en aza indirebilmek, 
sanayinin küresel düzeyde rekabet gücünü ar-

 rmak ve Avrupa Birliği teknik standartlarına 
uygunluğu sağlamak için, reformlara gidilme-
si ve sanayi sektöründe yapısal dönüşümün 
planlı bir şekilde gerçekleş  rilmesi gereklilik-
lerinden hareketle hazırlanmış  r. Bu gerekli-
likler doğrultusunda geliş  rilen Türkiye Sana-
yi Stratejisi, Ülkemizin, stratejik üstünlükleri-
ni küresel rekabet koşulları içinde faydaya dö-
nüştürmeye yönelik olarak önceliklerini, kü-
melenme alanlarına ilişkin tercihlerini ve yol 
haritasını ortaya koyacak, bölgesel ve sektörel 
düzeydeki her türlü uygulamaya ışık tutacak 
bir çerçeve belge niteliği taşıyacak  r.

Ayrıca, Türkiye Sanayi Stratejisiyle Bakanlık, 
sanayideki büyüme ve is  hdam sorunlarının 
giderilmesine yönelik kısa vadede a  lacak 

Türkiye’nin küresel rekabet edebilirliğinin en üst seviyeye çıkarılmasına ve sanayi ve  caret 
alanlarında yapısal dönüşümün sağlanmasına yönelik olarak, ulusal poli  kalar doğrultusun-
da, kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörle işbirliği içinde poli  kalar ve strateji oluş-
turmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek, değerlendirmek

Hedef 1.1. Ka  lımcı yöntemlerle Strateji belgeleri oluşturulacak, izlenecek ve değerlendirile-
cek; bütün paydaşlar tara  ndan benimsenmesi sağlanacak  r.

Hedef 1.2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının strateji geliş  rme ve uygulama kapasitesi ar  rıla-
cak  r.

STRATEJİK AMAÇ 1

5
Stratejik Amaçlar ve Hedefl erStratejik Amaçlar ve Hedefl er

5
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adımlar ile işgücünün nitelik düzeyinin yük-
sel  lmesine ve sanayimizin yenilikçilik ve Ar-
Ge kapasitesinin ar  rılmasına yönelik tedbir-
lerin ve bölge ve sektörler düzeyinde izlene-
cek stratejilerin belirlenmesi süreçlerinde de 
belirleyici rol oynayacak  r. Açık  r ki ulusal dü-
zeyde bir sanayi stratejisi, yalnızca imalat sek-
törüne ilişkin yönelimleri ortaya koymayacak-
 r. Türkiye’nin dünya pazarlarına entegrasyo-

nu sürecinde, yalnızca üre  m alanında değil, 
üre  len mal ve hizmetlerin sunumunda da 
yerel ve küresel ölçekte yeni yönelimlerin göz 
önünde bulundurulması ve bu doğrultuda po-
li  ka, plan, program ve stratejiler geliş  rmesi 
kaçınılmaz bir gereklilik olarak görünmektedir. 

Söz konusu stratejilerinin belirlenmesi, uygu-
lanması, izlenmesi ve güncellenmesinde,  Ba-
kanlık yönlendirici ve belirleyici rol üstlene-
cek  r. Üstlenilen görevlerin istenen nitelik-
te ve hızda yerine ge  rilebilmesi için Bakan-

lığın ve birlikte çalışılacak paydaşların strateji 
geliş  rme ve uygulama kapasitelerinin geliş  -
rilmesine yönelik olarak da önlemler alınması, 
bir başka zorunluluk olarak karşımıza çıkmak-
tadır.

Bakanlığın piyasa ve iş ortamını düzenlemeye 
yönelik olarak üstleneceği bir diğer sorumlu-
luk, piyasanın gereksinim duyduğu veri ve bil-
gileri, sistema  k bir biçimde üretmek ve ilgi-
lilerle paylaşmak olacak  r. Bu nedenle Türki-
ye Girişimci Bilgi Sisteminin oluşturulması ge-
rekmektedir. Oluşturulacak Girişimci Bilgi Sis-
temi, yalnızca piyasayı bilgilendirecek ve kayıt 
al  na alacak nitelikte olmamalı, karar alıcıla-
rın karar ve uygulamalarında temel alacağı bil-
gi ve verileri de içinde barındırmalıdır. Bu bilgi 
ve veriler ışığında Bakanlık, ilgili tarafl arıyla iş-
birliği içinde, ekonominin gelişmişlik ve küre-
sel değerlere uyumluluk düzeyine ilişkin gös-
tergeleri de ortaya koyma imkanı bulacak  r.
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Günümüzde, kamu örgütlenmesi içindeki 
merkezi idarelerden temel beklen  , piyasa-
ya doğrudan müdahalelerde bulunmaları de-
ğil, piyasanın iç mekanizmalarına işlerlik ka-
zandırmaya ve bölgeler arası gelişmişlik fark-
larını azaltmaya yönelik kolaylaş  rıcı tedbir-
ler almaları ve piyasa içindeki aktörlere ih  -
yaç duydukları veri ve bilgileri, doğru zaman-
da ve doğru şekilde sunmalarıdır. Stratejik 
Amaç 2 kapsamındaki piyasa göze  m ve de-
ne  m faaliyetleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlı-
ğının en temel sorumluluklarından biri olarak 
kendini göstermektedir. Ayrıca piyasada reka-
bet koşullarının korunmasına ve piyasada gü-
venli ürün dolaşımının sağlanmasına yönelik 
göze  m ve dene  m faaliyetlerinde bulunan 
farklı kurumlar arasında eşgüdümün sağlan-
masına,  bu kurumlar arasındaki yetki çakış-

ma ve örtüşmelerinin giderilmesine ve söz ko-
nusu faaliyetlerin etkinlik düzeylerinin yüksel-
 lmesine yönelik mekanizmaların geliş  rilme-

si hususları, Bakanlığın piyasa ve iş ortamının 
iyileş  rilmesi amacı çerçevesinde göz önünde 
bulundurulacak  r.

Güvenli işleyen bir piyasanın oluşmasına yö-
nelik tedbirler, piyasa göze  m ve dene  m fa-
aliyetleriyle sınırlı olmayacak  r. Girişimcisi-
ni doğrudan muhatap alan, onun isteklerini, 
gereksinimlerini ve sıkın  larını bilen bir kamu 
yapılanmasının oluşması noktasında Bakanlık, 
gerek il teşkilatları gerekse bağlı, ilgili ve ilişkili 
kuruluşlarıyla, yaygın ve işleyen bir ağın oluş-
ması sürecinde öncülük edecek  r. 

Küresel ekonomiye entegrasyonu hedefl eyen 
Türkiye, piyasasını küresel değerlerle uyumlu 

Esnaf, sanatkâr, sanayici, tacir, KOBİ’ler ve tüke  ciler için, AB normlarıyla uyumlu, rekabetçi, 
etkin ve güvenli bir piyasanın oluşmasına ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilme-
sine katkı sağlamak üzere, sanayinin planlı gelişimine destek vermek ve ya  rım ortamını sü-
rekli iyileş  rmek

Hedef 2.1. Ülkemizin kalite altyapısının güçlendirilmesi, piyasaya güvenli ürünlerin sunulma-
sı, tüke  cinin ve rekabe  n daha fazla korunması sağlanacak  r.

Hedef 2.2. Toptan ve perakende sektöründe; rekabetçi ve kayıt dışılığı en aza indirecek yapı-
ya sahip bir ürün tedarik ve pazarlaması sistemi hayata geçirilecek  r.

Hedef 2.3. İş ortamındaki engellerin ortadan kaldırılması, şirket kuruluş ve tasfi yelerinin ko-
laylaş  rılması ve maliyetlerin azal  lması sağlanacak; ortak iş yapma kabiliye   güçlendirilerek 
koopera  fl eşme ve şirketleşme özendirilecek  r.

Hedef 2.4. Esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lerin fi nansmana erişimi kolaylaş  rılacak ve yaygınlaş  rı-
lacak  r.

Hedef 2.5. Mesleki eği  m kurumları ve üniversiteler ile KOBİ’ler, esnaf ve sanatkârlar arasın-
daki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesiyle mesleki eği  m geliş  rilecek  r.

Hedef 2.6. Kümelenme çalışmaları Bakanlığımız sorumluluk alanı içerisinde geliş  rilecek  r.

Hedef 2.7. Bölgesel gelişmişlik farkları da dikkate alınarak, belirlenecek yörelerde sanayinin 
fi ziksel gelişimi desteklenecek  r.

STRATEJİK AMAÇ 2
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hâle ge  rmek durumundadır. Bu nedenle sa-
nayi sektörünün yeniden yapılandırılması sü-
recinde, bir yandan bölgesel gelişmişlik fark-
larının giderilmesine yönelik mekanizmala-
rın harekete geçirilmesi, bir yandan da başta 
KOBİ’ler olmak üzere bütün sanayici ve tüc-
carların geleneksel üre  m ve iş yapma tarz-
larını terk ederek modern, çevreye ve doğal 
kaynaklara duyarlı, enerji etkinlik düzeyi yük-
sek yapılara kavuşturulmaları gerekmektedir. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, gerek AB mükte-
seba   doğrultusunda sanayi ve  caret alanla-
rındaki mevzuat altyapısını güncelleyerek, ge-
rekse eği  m, danışmanlık ve bilinçlendirme 
destekleri sunarak ve dene  m faaliyetlerini 
yürüterek piyasanın ve sanayi sektörünün söz 
konusu ilkeler çerçevesinde yeniden yapılan-
masında temel rol üstlenecek  r. Yine bu bağ-
lamda Bakanlık, ülkemizin ölçme, standardi-
zasyon, test ve kalite alanlarındaki altyapısal 
sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik tedbir-
leri alacak, standartların bütün sanayi ve  ca-
ret alanlarında uygulanmasını sağlamak için, 
bilinçlendirme, dene  m ve belgelendirme ça-
lışmalarını yürütecek  r. 

Bakanlık, piyasada rekabet koşullarını işler kıl-
maya ve iş ortamını düzenlemeye yönelik ça-
lışmalarında sadece sanayici ve tüccar odak-
lı bir yaklaşım göstermeyecek  r. Sunulan mal 
ve hizmetlerin yararlanıcısı olan tüke  cilerin 
haklarının korunması da Bakanlığın başlıca so-
rumluluklarından biridir. Bu nedenle hem sa-
nayi ve  caret sektörlerinin yeniden yapılan-
dırılmasına yönelik tedbirlerde hem de piya-
sa göze  m ve dene  m faaliyetlerinde tüke  ci 
haklarına uygunluk temel bir kıstas olarak alı-
nacak  r. Yine tüke  cilerin korunmasına yöne-
lik mevzuat düzenlemeleri ile bilinçlendirme 
çalışmalarının etkinlik ve etkililik düzeyleri de, 
bu amaç bağlamında yüksel  lecek  r.

Rekabet düzeyi yüksek, verimli ve güvenli 
bir piyasa ve iş ortamının oluşmasında, yeni 

Türk Ticaret Kanununun hazırlanması, yürür-
lüğe girmesi ve bu çerçevede ikincil mevzua-
 n üre  lmesi büyük önem taşımaktadır. İşlet-

melerin güçlü kurumsal yapılarla şeff afl ık ilke-
si doğrultusunda çalışmalarını ve dene  m sü-
reci içinde iyi yöne  şimin sağlanmasını temel 
alan Türk Ticaret Kanunu, ekonomisini kayıt 
al  na alabilmiş bir yapının da zeminini oluş-
turacak  r. 

Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi Projesi ile tü-
zel kişiliklere tek bir numara verilerek bu nu-
mara ile bunların her türlü faaliyetlerinin takip 
edilmesi, (şirketler, vakıfl ar, dernekler, gerçek 
kişi işletmeler) sicil esas de  erlerinin elekt-
ronik ortamda oluşturulması, kayıtların gün-
cel, güvenilir ve erişilebilir olarak elektronik 
ortamda tutulması, sektör kodlarının kuruluş 
aşamasında belirlenmesi sure  yle, sanayi ve 
 caret envanterinin (girişimci bilgi sistemi) çı-

karılmasının kolaylaş  rılması ve oluşturulacak 
veri tabanı ile Bakanlığımızın ve ilgili kamu ku-
rum ve kuruluşlarının ih  yaç duyacakları gü-
venilir ista  s  kî verilerın hızlı bir şekilde temi-
ni sağlanmış olacak  r. 

Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi Projesinin ta-
mamlanmasının akabinde Çevrim İçi Şirket iş-
lemleri projesi uygulamaya konulacak ve bu 
proje ile şirket kuruluşu, çeşitli lisans başvu-
ruları, mali destek ve teşvik başvuruları, SGK 
kayıtları, gümrük işlemleri, vergi beyan ve 
ödemeleri, ifl as başvuruları, unvan değişikli-
ği ve genel kurul bildirimi gibi işlemlerin tek 
bir noktadan çevrimiçi olarak yapılabilmesi, 
onaylanması ve arşivlenmesi sağlanacak  r.

Ayrıca, Sebze ve Meyve Ticare  nin Düzenlen-
mesi Hakkında Kanun Tasarısının yürürlüğe 
girmesi ve akabinde ikincil mevzua  nın hazır-
lanması ile de rekabetçi yapıya sahip, üre  ci-
nin, emeğinin karşılığını alabildiği, tüke  cinin, 
yeterli, kaliteli, güvenilir, sağlıklı ve uygun fi -
yatlı mal talebinin karşılanabildiği, gıda güven-



20
10

-2
01

4

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

43

liğinin temin edildiği, tedarik, dağı  m ve sa-
 şta etkinliğin sağlandığı, üre  ci ve tüke  cile-

rin hak ve menfaatlerinin korunduğu bir piya-
sa oluşturulabilecek  r.

Öte yandan dünya sebze ve meyve üre  minde 
önemli bir paya sahip olan ülkemizde sebze ve 
meyve ihracat rakamlarının istenilen düzeyde 
olmadığı da bir gerçek  r. Bu durumun temel 
nedenlerinin başında gerek üre  mde gerek-
se taşıma ve depolamada standartların belir-
lenememiş olması ve depolama imkânındaki 
yetersizlikler ve soğuk zincirin kurulamama-
sı gelmektedir. Hazırlanmış olan bu tasarı ile 
bahsi geçen bu sorunların çözümü hedefl en-
miş  r. 

Ülkemiz sebze ve meyve piyasasında kayıt dı-
şılığın önemli boyutlara ulaş  ğı da bilinmekte-
dir. Uygulanması öngörülen bildirim yöntemi 
ve kurulması öngörülen Hal Kayıt Sistemi ile 
piyasadaki kayıt dışılık da en aza indirilecek  r.

e-Ticare  n düzenlenmesine ve yaygınlaş  rıl-
masına yönelik faaliyetler ile organize pera-
kende  care  n düzenlenmesine ilişkin faali-
yetlere ara verilmeksizin devam edilecek  r. 

Ekonominin küresel ölçekte rekabet edebi-
lirlik düzeyinin yüksel  lmesine yönelik mikro 
tedbirler içinde kümelenmeler, ülkemizin ih-
racat potansiyelini ar  rmaları ve yabancı ya-
 rımlar için somut adresler ortaya koymala-

rı bağlamında büyük önem taşımaktadır. Fa-
kat ülkemiz, kümelenme ve bu paraleldeki de-
ğer zinciri yaklaşımlarının sağlayacağı katkı-
lara son döneme kadar genel i  bariyle kayıt-
sız kalmış  r. Kümelenmeler, fi rmaların altyapı 
ve lojis  k gereksinimlerini daha kolay ve ucuz 
şekilde gidermelerine yönelik olarak oluştu-
rulan sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinden 
çok daha fazlasını vaat etmektedir. Kümelen-
me çalışmalarının temel farklılığı, ülke sanayi 
stratejisinin uygulamaya konmasında öncelik-

li araç olmasından ve makro poli  kalarla mik-
ro önlemler arasında köprü niteliği taşımasın-
dan kaynaklanmaktadır. Türkiye Sanayi Strate-
jisi çerçevesinde belirlenecek sektörel ve böl-
gesel öncelikleri yaşama geçirme noktasında 
da, yine kümelenme çalışmaları öncelikli rol 
oynayacak  r.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, değer zinciri yak-
laşımının uygulamaya yansı  lması kapasamın-
da, üre  ciler, tedarikçiler, müşteriler, lojis  k 
kanalları, sivil toplum ve kamu örgütlenmesi 
arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlan-
masına ve bütün bu aktörlerin ortak hedefl er 
etra  nda bütünleşmiş bir ağ niteliği kazanma-
larına yönelik olarak, Türkiye sanayi ve  care-
 nin kümelenme uygulamalarına geçişi süre-

cinde önemli rol üstlenecek  r.

Kümelenme çalışmalarına ek olarak Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı, girişimcilerin ya  rım ortamı-
na daha sağlıklı ve güvenli koşullarda girebil-
mesine ve bölgesel gelişmişlik farklarının gi-
derilmesine yönelik şekilde Organize Sanayi 
Bölgeleri (OSB), Küçük Sanayi Siteleri (KSS) ve 
Endüstri Bölgeleri (EB) kurulmasına, söz konu-
su yapılardaki işleyiş sorunlarının giderilmesi-
ne ve bu yapıların yeni yönelimler doğrultu-
sunda yeni işlevler üstlenmesine yönelik faali-
yetlerini de sürdürecek  r. 

Koopera  fçilik özellikle gelişmekte olan ülke 
ekonomileri için halen günümüzün en etki-
li kalkınma araçlarından biri olarak görülmek-
tedir. Bu aracın rasyonel ve sistema  k bir yak-
laşımla ele alınıp uygulanması; üre  cilere, tü-
ke  cilere, küçük işletmelere ve diğer menfa-
at sahiplerine olduğu kadar, a  l kaynakların 
harekete geçirilmesine, sermaye birikiminin 
sağlanmasına, üre  min ar   rılmasına, yeni is-
 hdam alanları oluşturulmasına,  piyasaların 

olumlu yönde regülâsyonuna, tarımın ve kü-
çük çaplı üre  mlerin sanayiye entegrasyonu-
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na, sosyal sermayenin ar   rılmasına, gelirin 
daha adil paylaşımına, girişimciliğin ve ortak 
iş yapma kültürünün geliş  rilmesine, dolayı-
sıyla ülkenin bir bütün olarak kalkınmasına bü-
yük oranda katkı sağlayacak  r. Stratejik Amaç 
1 kapsamında değişen Türkiye ve dünya koşul-
ları göze  lerek, ülkemiz koopera  fçiliğinin ide-
al yönde geliş  rilmesi hedefi  çerçevesinde, ka-
munun ve diğer aktörlerin rolünün iyi bir şe-
kilde tanımlanması ve alınabilecek tedbirle-
rin tespi   amacıyla bir koopera  fçilik strateji-
si oluşturulacak  r.

Bu noktadan hareketle, plan döneminde koo-
pera  fçiliğin geliş  rilmesi ve koopera  fl erin ve 
üst kuruluşlarının uluslararası normlar ve ku-
rumsal yöne  m ilkeleri doğrultusunda, güve-
nilir ve etkin çalışan yapılara dönüştürülmesi-
ne yönelik araç ve mekanizmaların etkinliğinin 
ar  rılması yönünde Bakanlıkça yürütülen poli-
 ka oluşturma, düzenleme, denetleme ve des-

tek faaliyetleri etkinleş  rilecek  r. Bakanlığın, 
koopera  fl ere yönelik hedefl erini gerçekleş  -
rirken öncelikle koopera  fçiliğin gelişmesinin 
önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik ola-
rak ilgili mevzua  n günün gereksinimleri doğ-

rultusunda güncellenmesi ve koopera  fçilik ile 
ilgili hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi-
ni sağlamak amacıyla yeni yapılanmaların ve 
alterna  f hizmet sunumu modellerinin geliş  -
rilmesi yönündeki çalışmalara ağırlık ve hız ve-
rilecek  r. Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği’ne Ka-
 lım Müzakereleri ve Tarama Süreci kapsamın-

da koopera  fçilikle ilgili olarak Bakanlığın so-
rumluluk alanına giren konularda gerekli kat-
kı sağlanacak  r.

Diğer yandan, tarım sa  ş koopera  f ve birlikle-
rine yönelik olarak uygulanan yeniden yapılan-
dırma programının sonlandırılması ve bu prog-
ram sonrasında kalıcı tedbirlerin alınması ama-
cıyla yeni bir yasal düzenleme çalışması başla-
 lmış  r. Bu düzenleme kapsamında, Birlikle-

rin ödemekte güçlük yaşadıkları mevcut DFİF 
kredisi borçlarının yeniden yapılandırılması, 
bu kuruluşların rasyonel bir fi nansman siste-
mine kavuşturulması, koopera  f ve birliklerin 
koopera  fçilik ve kurumsal yöne  m ilkelerine 
göre yöne  lmesi, koopera  f ve birlik yöne  m-
lerinin daha rasyonel hareket eden ve hesap 
verebilir hale ge  rilmesi amaçlanmaktadır.
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Dokuzuncu Kalkınma Planı’nın beş gelişme ek-
seninden biri olan Rekabet Gücünün Ar  rıl-
ması al  nda yer alan başlıklardan biri de Ar-
Ge ve yenilikçiliğin geliş  rilmesidir. Yenilikçi-
lik, rekabetçi ekonomik yapının en önemli un-
surlarından biridir ve yeniliklerin büyük kısmı 
bilgi ve teknoloji üreten Ar-Ge faaliyetlerin-
den kaynaklanmaktadır. Stratejik Amaç 3 doğ-
rultusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi 
Ar-Ge ve yenilikçilik alanlarında çalışmalarını 
ar  rarak sürdürecek  r. Türkiye’de Ar-Ge alt-
yapısının büyük oranda üniversiteler ve kamu 
araş  rma kurumlarında yer almakta olduğu, 
çalışmalara destek sağlayan ve ortaya çıkan 
bilgi ve teknolojiyi kullanan kurumlar arasın-
daki bağların yeterince güçlü olmadığı tespi-
 , yine Dokuzuncu Kalkınma Planında yer al-

maktadır. Bakanlık, Sanayi Ar-Ge ve inovasyon 
alanında sağlanan desteklerin tek elden ko-
ordine edilmesine yönelik bir sistemin kurul-
masına katkıda bulunacak  r. İlgili tüm kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içinde 
çalışılarak, üniversite-sanayi işbirliğinin güç-
lendirilmesine, sektörlerdeki yeni gelişmele-
rin takip edilmesine, bilgi ve veri bankası işlev-
lerinin yerine ge  rilmesine ve mevcut Ar-Ge 
harcamalarının ar  rılmasına yönelik araçların 

güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi destekle-
necek  r. Böylece, Ar-Ge çalışmalarının daha 
yüksek oranda uygulamaya geçirilmesi ve ça-
lışmaların sanayicinin gereksinim ve talepleri-
ne yanıt verir hale gelmesi sağlanacak  r. 

Bu çerçevede, mevzua  n çalışmalara hız ve 
kolaylık sağlayacak şekilde güncellenmesi ve 
gereksinimler doğrultusunda yenilenmesi ih-
 yacı da ortaya çıkmaktadır. Bakanlık, ilgili ku-

rum ve kuruluşlarla işbirliği içinde Sanayi Ar-
Ge ve yenilikçiliğe yönelik destek ve yardımla-
rı kapsayan mevzua  a gerekli düzenlemelerin 
yapılmasında da önemli rol oynayacak  r.

Ülkemizin Sanayi Ar-Ge ve yenilikçilik alanla-
rında gelişme gösterebilmesi için teknoloji ta-
banlı ve bilgiye dayalı üre  min ar  rılması bağ-
lamında Ar-Ge insan kaynaklarının geliş  ril-
mesi ve sanayide farkındalık düzeyinin yüksel-
 lmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Stratejik 

Amaç 1 kapsamında, Türkiye Sanayi Strateji-
si şemsiyesi al  nda üre  len poli  ka ve strate-
jiler ışığında, özellikle KOBİ’lerin bu alanlarda 
yeteneklerinin ar  rılmasına yönelik yönlendi-
rici, kolaylaş  rıcı ve teşvik edici mekanizmalar 
işle  lecek  r. Ayrıca, ülkede yenilikçiliğe yöne-
lik çalışmaların bir sistem dâhilinde yürütüle-

Sanayi stratejisi öncelikleri doğrultusunda, sınaî mülkiyet haklarından yararlanarak, yüksek 
katma değerli teknolojik ürünlere dayalı üre  m anlayışıyla ülke sanayiinin teknolojik yapısını 
güçlendirmek, gerekli altyapıyı oluşturmak, üniversite sanayi işbirliğini geliş  rmek, yenilikçi-
lik ve sınai Ar-Ge kapasitesini ar  rmak

Hedef 3.1. Ülkemizdeki yenilikçilik ve sanayi Ar-Ge kapasitesi belirlenecek, izlenecek ve de-
ğerlendirilecek  r.

Hedef 3.2. Büyük ölçekli sanayi işletmelerinin yenilikçilik ve Ar-Ge kapasitesi güçlendirilecek-
 r.

Hedef 3.3. Yenilikçi ve bilgi tabanlı teknolojik ürün üreten KOBİ ve girişimci sayısının ar  rıl-
ması sağlanacak  r.

Hedef 3.4. Üniversite, sanayi ve kamu işbirliği geliş  rilerek sanayinin ih  yaçlarına yönelik Ar-
Ge çalışmalarına üniversitelerin ka  lımı ar  rılacak  r.

STRATEJİK AMAÇ 3
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bilmesi ve bilgi transferinin sağlanması çer-
çevesinde AB araş  rma bağı ile bağlan  ların 
güçlendirilmesi, uluslararası işbirliği ve ortak 
çalışma pla  ormlarının oluşturulması da ön-
görülmektedir.

Öte yandan, her tür faaliye  n kısıtlı kaynak-
larla gerçekleş  rildiği göz önünde bulunduru-
larak, Sanayi Ar-Ge ve yenilikçilik konularında 
kullanılan araç, mekanizma ve programların 
etki değerlendirmelerinin yapılması ve düzen-
lemelerle kaynakların etkin kullanımının sağ-
lanması da bir önkoşul olarak kabul edilmek-
tedir. 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığının misyonunu yerine ge  rebilmesi için, Bakanlık kurumsal yapısı 
ile yöne  m ve uygulama kapasitesini güçlendirmek

Hedef 4.1. Bakanlık merkez birimleri ve taşra teşkila  nın yeniden yapılandırılması için gerek-
li idari ve yasal düzenlemeler yapılacak  r.

Hedef 4.2. Bakanlık hizmet alanlarına ilişkin mevzuat sadeleş  rilecek, güncellenecek ve ge-
liş  rilecek, hukuk devle   ilkelerine uygun olarak hukuk hizmetlerinde etkinlik sağlanacak  r.

Hedef 4.3. Bakanlık insan kaynakları kapasitesi güçlendirilecek  r.

Hedef 4.4. Merkez ve taşra teşkila  nın fi ziksel altyapısı geliş  rilecek ve güçlendirilecek  r.

Hedef 4.5. Teknolojik olanaklardan üst düzeyde yararlanılarak merkez ve taşra teşkila  nda, 
en az bürokrasi ile kaliteli, etkin ve hızlı hizmet sunulacak  r.

Hedef 4.6. Bakanlık çalışanlarının iş tatmininin ve mo  vasyonunun ar  rılmasına yönelik ida-
ri ve sosyal hizmetler geliş  rilecek  r.

Hedef 4.7. Bakanlık kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yöne  l-
mesini sağlamaya yönelik uluslararası standartlara uygun bir dene  m sistemi hayata geçiri-
lecek  r.

Hedef 4.8. Bakanlık içi dikey ve yatay ile  şim, koordinasyon ve geribildirim sistemi güçlendi-
rilecek  r.

STRATEJİK AMAÇ 4

Bakanlığın Stratejik Planında öngördüğü mis-
yonuna ulaşabilmesi ve üstleneceği görev-
ler doğrultusunda belirlenen ilk üç Stratejik 
Amacı gerçekleş  rebilmesi için gerek Bakanlık 
bünyesinde yürütülecek faaliyetlerin gerek-
se sunulan hizmetlerin niteliğinin ve etkinlik 
düzeyinin ar  rılmasına yönelik olarak, mev-
cut kurumsal yapının yeni çalışma yöntemle-
riyle uyumlu hale ge  rilmesi gerekecek  r. Ba-
kanlığın çalışma alanlarındaki gelişmeler mer-
kez birimleri ve taşra teşkila  nı kapsayan bir 
yeniden yapılanma çalışmasının yürütülmesi-
ni gerekli kılmaktadır. Bu çalışma sonucunda 
Bakanlığın işlevleri, üstlendiği ve üstlenebile-
ceği görevler ile başka ça  lar al  nda yürütü-
lebilecek görevler incelenecek, yeni bir teşki-
lat yapısı ve görev dağılımı söz konusu olabile-
cek  r. Yeni yapının şekillendirilmesinde, Stra-
tejik Amaç 2 al  nda vurgulanan Bakanlık – gi-
rişimci arasında kurulması öngörülen doğru-
dan ile  şim kanallarının, taşra teşkila   aracılı-

ğıyla işle  lmesi de gündeme ge  rilecek  r.  Bu 
çerçevede teşkilat yapısında söz konusu olabi-
lecek değişikliklerin kuruluş yasasına yansı  l-
ması, iş süreçlerinin yeni yapıyla uyumlandırıl-
ması, temel iş süreçlerine ilişkin usul ve esas-
ların yeniden düzenlenmesi ve kadro planları-
nın güncellenmesi de tamamlayıcı çalışmalar 
olarak yürütülecek  r. Bakanlığın yeniden ya-
pılanması, uzun soluklu ve sürekli bir değişim 
süreci olarak algılanacak, bunun, örgütlenme-
nin yanı sıra strateji ve zihniyet değişimini de 
beraberinde ge  receği göz önünde bulundu-
rulacak  r. 

Bakanlığın üstlendiği görevlerin geniş bir ala-
na yayılması ve çok katmanlı bir yapıya sahip 
olması, bütün birimlerin çalışmalarının, her 
Stratejik Amaç bağlamında sıkı bir ile  şim, iş-
birliği, Koordinasyon ve etkin bir karar alma 
mekanizması içinde yürütülmesini gerek  re-
cek, görevler matris örgütlenme ve ekip çalış-
ması man  ğı çerçevesinde yerine ge  rilecek-
 r.
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Dokuzuncu Kalkınma Planının gelişme eksen-
lerinden biri, “Kamu Hizmetlerinde Kalite ve 
Etkinliğin Ar  rılması”dır ve bu eksenin alt baş-
lıklarından üçüncüsü, Kamu Kesiminde İnsan 
Kaynaklarının Geliş  rilmesi’dir. Bakanlığın fa-
aliyet ve hizmetlerini geliş  rmesi ve iyileş  r-
mesi için dönüşümün sağlanması öngörülen 
bir alan da personel is  hdamıdır. Bu bağlam-
da, kariyer uzmanlığı, liyakat ve performans 
esasına dayalı bir personel yöne  m sistemi-
ne geçilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, perso-
nel varlığının nitelik ve nicelik olarak geliş  ril-
mesi, hizmet sunum sistemlerinin gelişmele-
re hızla uyum sağlayabilmesi için önkoşuldur. 

Bunun yanı sıra Bakanlık, gerek  ğinde hizmet 
sunum sistemlerini yeniden tasarlayacak, bu 
amaçla merkez ve taşra teşkila  nda teknolo-
jik olanaklardan, özellikle de bilgi teknolojile-
rinden üst düzeyde yararlanılarak geliş  receği 
araç ve yöntemlerle en az bürokrasi ile kalite-
li, etkili ve hızlı hizmet sunacak  r.

Bakanlığın ilgili tarafl arıyla buluşmasında en 
önemli etkenlerden birisini de tanı  m çalış-
maları oluşturmaktadır. Plan döneminde Ba-
kanlığın hizmet ve faaliyetlerine ilişkin farkın-
dalık düzeyinin ar  rılmasına yönelik çalışma-
lara ağırlık kazandırılacak  r. 

5. 2. Ulusal Belgeler ile Bakanlık Stratejik 
Amaçları ve Hedefl eri Arasındaki Bağlan  lar

Plan belgesinin oluşturulması sürecinde ulusal 
düzeydeki ilgili belgeler, her aşamada yol gös-
terici üst me  nler olarak göz önünde bulun-
durulmuştur. Durum Analizi kapsamında ilgi-
li belgeler Bakanlığın görev ve sorumlulukları 
bağlamında incelenmiş, Dördüncü Bölüm’de 
değinildiği gibi, Bakanlık vizyon bildirimi, Tür-
kiye Sanayi Stratejisiyle paralel içerikte belir-
lenmiş; Dokuzuncu Kalkınma Planı vizyonu ise 
Bakanlığın 2010 – 2014 Stratejik Planı Misyon 
Bildirimi belirlenirken dikkate alınmış  r.

Bakanlığın misyonunu yerine ge  rebilme-
si için belirlenen dört Stratejik Amacın ilki, 
Türkiye’nin küresel rekabet edebilirliğinin en 
üst seviyeye çıkarılmasına ve sanayi ve  caret 
alanlarında yapısal dönüşümün sağlanmasına 
yönelik olarak, Türkiye Sanayi Stratejisi Belge-
sinin bir şemsiye belge olarak kabul edilerek 
gerekli strateji belgelerinin üre  lmesini, bu 
kapsamda tüm paydaşların süreçlere ak  f ka-
 lımlarının sağlanmasını, üre  len belgelerin 

uygulama sonuçlarının izlenmesi ve güncel-
lenmesini öngörmektedir. Böylece sanayinin 
planlı gelişmesine ve rekabet gücünün ar  rıl-
masına yönelik öncelikli adımlar a  lmış ola-
cak  r. 

Rekabet Gücünün Ar  rılması Dokuzuncu Kal-
kınma Planının ilk gelişme ekseni olarak belir-
lenmiş  r. Stratejik Amaç 2 ve 3 al  ndaki he-
defl er ağırlıkla, makroekonomik is  krarın kalı-
cı hale ge  rilmesi, iş ortamının iyileş  rilmesi, 
ekonomide kayıtdışılığın azal  lması, fi nansal 
sistemin geliş  rilmesi, Ar-Ge ve yenilikçiliğin 
geliş  rilmesi, bilgi ve ile  şim teknolojilerinin 
yaygınlaş  rılması, sanayi ve hizmetlerde yük-
sek katma değerli üre  m yapısına geçişin sağ-
lanması gibi alt başlıklara hizmet etmek üzere 
düzenlenmiş  r.

İkinci gelişme ekseni olan İs  hdamın Ar  rıl-
ması bağlamında ise Stratejik Amaç 2 al  nda 
yer alan iş ortamındaki engellerin kaldırılması, 
fi nansmana erişimin kolaylaş  rılması, küme-
lenme faaliyetlerinin belli bir sistema  k için-
de yürütülmesi, mesleki eği  min paydaşlarla 
işbirliği ve koordinasyon içinde geliş  rilmesi-
ne yönelik hedefl er belirlenmiş  r.

Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güç-
lendirilmesi Gelişme Eksenine yönelik olarak, 
girişimcilerin ortak iş yapma kabiliye  nin ar-
 rılarak koopera  fçiliğin ba  lı örnekler bağ-

lamında güçlendirilmesi, ulusal özgünlükle-
rin ve kültürel birikimin farklı üre  m kollarına 
aktarılmasına yönelik faaliyetler yine Stratejik 
Amaç 2 al  nda yer almaktadır.
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Bölgesel Gelişmenin Sağlanması başlığı çerçe-
vesinde, Stratejik Amaç 2 al  nda yer alan he-
defl erle bölgesel gelişmişlik farklarının gideril-
mesine yönelik olarak gerek kümelenme çalış-
maları, gerekse belirlenecek yörelerde sanayi-
nin fi ziksel gelişiminin desteklenmesi, Strate-
jik Amaç 3 kapsamında da Teknoloji Geliş  r-
me Bölgelerinin oluşturulması öngörülmekte-
dir.

Dokuzuncu Kalkınma Planı gelişme eksenle-
rine paralel olarak, Bakanlığın son Stratejik 
Amacı da Bakanlığın kurumsal yapısı ile yöne-
 m ve uygulama kapasitesini güçlendirmeye 

yönelik hedefl ere ayrılmış  r.

Türkiye Sanayi Stratejisi konu başlıkları ve Ba-
kanlık Stratejik Amaç ve Hedefl eriyle bağlan  -
ları ise şöyledir:

• İş ve Ya  rım Ortamının İyileş  rilmesi: 
Stratejik Amaç 2 al  ndaki tüm hedefl er

• Beceriler ve İnsan Kaynağı: Stratejik Amaç 
2, Hedef 5

• KOBİ’lerin Finansmana Erişimi: Stratejik 
Amaç 2, Hedef 4 (Ayrıca bu kapsamda Ba-
kanlığın bağlı kuruluşu olan KOSGEB de 
kendi Stratejik Planında bu konu başlığın-
da çalışmalar gerçekleş  rmeyi üstlenmiş-
 r)

• Firmaların Teknolojik Gelişimi: Stratejik 
Amaç 3 (Ayrıca bu kapsamda Bakanlığın 
bağlı kuruluşu olan Türk patent Ens  tüsü, 
ile ilgili kuruluşları Milli Prodük  vite Mer-
kezi, KOSGEB’de kendi Stratejik Planların-
da bu konu başlığını destekleyici çalışma-
lar üstlenmektedirler)

• Altyapı Sektörleri ve Çevre: Stratejik Amaç 
2, Hedef 7

• Sanayi Poli  kası ve Bölgesel Kalkınma: 
Stratejik Amaç 1 ve Stratejik Amaç 2 al  n-
daki hedefl er (IPA Bölgesel Rekabet Ede-
bilirlik Operasyonel Programı kapsamında 
sağlanan Teknik Yardım Projelerini de içer-
mektedir.)

• Sanayi ve  caret il müdürlüklerinin ve 
KOSGEB’in kalkınma ajanslarıyla işbirliği 
içinde çalışması: Stratejik Amaç 1, Hedef 
2, Stratejik Amaç 2, Hedef 7

• Sektörel sanayi poli  kası alanları: Stratejik 
Amaç 1, Hedef 1 ve 2 

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ile Bakan-
lık Stratejik Amaç ve Hedefl eri arasındaki bağ-
lan  lar maddeler halinde şöyle belir  lebilir:

• Eylem 16 - Çevrimiçi Şirket İşlemleri: He-
def 2.3

• Eylem 18 - Tek Nokta Bilgi Portalı: Hedef 
4.5

• Eylem 24 - İş Süreçlerinin Elektronik Orta-
ma Entegrasyonu: Hedef 1.2, Hedef 2.2 ve 
2.3, Hedef 4.5

• Eylem 56 - Merkezi Tüzel Kişilik: Hedef 2.3

• Eylem 57 - Şirketler Bilgi Sistemi: Hedef 
1.2 (Girişimci Bilgi Sistemi)

• Eylem 58 - Tüke  ci Bilgi Ağı: Hedef 2.1

• Eylem 93 - Girişimcilik Eği  mleri: Hedef 
2.3, 2.4, 2.5

GAP Eylem Planı (2008 – 2012)’de yer alan ey-
lemlerle Bakanlık Stratejik Amaç ve Hedefl eri 
arasındaki ilişki maddeler halinde aşağıda yer 
almaktadır:

• EK.3.1 - İşletmeler arası işbirlikleri ve kü-
melenme faaliyetleri desteklenecek  r: 
Hedef 2.6

• EK.4.1 - Bölgenin teknoloji geliş  rme ve 
yenilik kapasitesi ar  rılacak, bu alanda ku-
rumsallaşma için teknoparklar yaygınlaş  -
rılacak  r: Stratejik Amaç 3

• EK.7.2 - Özel nitelikli bölgesel kalkınma 
projeleri uygulanacak  r: (Kümelenme fa-
aliyetlerinde GAP BKİ’ne destek sağlama 
bağlamında) Hedef 2.6
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• AG.4.7 - Devam eden OSB projeleri ta-
mamlanacak  r: Hedef 2.7

• AG.4.8 - Tevsii OSB projelerinin altyapıları 
yapılacak  r: Hedef 2.7

• AG.4.9: Devam eden KSS projeleri tamam-
lanacak  r: Hedef 2.7

Esnaf ve Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm, Des-
tek (3D) Eylem Planı ile Bakanlık Stratejik 
Amaç ve Hedefl eri arasındaki bağlan  lar şöy-
le sıralanabilir:

• 2.8. Meslek odalarına kayıtlı olmayan es-
naf ve sanatkarın kayıt al  na alınması için 
çalışma yapılması: Hedef 2.3

• 5.6. Küme Araş  rma, Geliş  rme ve Koor-
dinasyonu için çalışma grubu oluşturul-
ması: Hedef 2.6

• 6.1. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Mes-
lek Kuruluşları Kanunu’nda değişiklik ya-
pılması: Hedef 2.520
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2010–2014 
Stratejik Planı hazırlıkları kapsamında Ba-
kanlık Hedefl eri bazında Performans Gös-
tergeleri şu şekilde belirlenmiş  r:

Türkiye’nin küresel rekabet edebilirliğinin en üst seviyeye çıkarılmasına ve sanayi ve  caret 
alanlarında yapısal dönüşümün sağlanmasına yönelik olarak, ulusal poli  kalar doğrultusun-
da, kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörle işbirliği içinde poli  kalar ve strateji oluş-
turmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek, değerlendirmek 

Hedef 1.1. Ka  lımcı yöntemlerle strateji belgeleri oluşturulacak, izlenecek ve değerlendirile-
cek; bütün paydaşlar tara  ndan benimsenmesi sağlanacak  r.

PG 1. Türkiye Sanayi Stratejisinin uygulama sonuçlarının 
izlenmesine yönelik olarak İlerleme Raporunun hazırlan-
ma sıklığı

PG 2. Elektronik, makine, cam, ağaç ürünleri kağıt ve mo-
bilya sektörleri sektörel strateji belgelerinin oluşturulma 
tarihi

PG 3. Sektörel İlerleme Raporunun hazırlanma sıklığı

(2010’dan 
i  baren) Yılda iki kez

2010

Yılda bir kez

STRATEJİK AMAÇ 1

Performans Göstergesi (PG)

PG 4. Esnaf ve Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) 
Strateji Belgesi ve Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme 
Raporu hazırlanma sıklığı

Yılda 2 defa

6
Hedefl er Bazında Performans
Göstergeleri
Hedefl er Bazında Performans
Göstergeleri

6
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PG 7. Koopera  fçilik Strateji Belgesi Uygulama Sonuçları 
İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanma sıklığı Yılda 1 defa

PG 12. Türkiye otomo  v sektörünün mevcut durumuna 
ilişkin teknoloji öngörüsü çalışmasının tamamlanma tarihi Aralık 2010

PG 5. Esnaf ve Sanatkârlar Strateji Değişim, Dönüşüm Bel-
gesi ve Eylem Planındaki uygulamaların İzleme Değerlen-
dirme ve Yönlendirme Komitesi tara  ndan değerlendiril-
me sıklığı

Yılda 4 toplan  

PG 10. KOBİ Stratejisi ve Eylem Planında (KSEP) yer alan 
eylemlerin gerçekleşme yüzdesi

% 100

PG 8. Sınaî Mülkiyet Strateji Belgesi’nin oluşturulma tarihi
2010

PG 13. Sanayi alanında gelişme kaydetmiş ülkelerin iyi uy-
gulama örneklerine yönelik yapılan saha araş  rması sayısı Her yıl 2 araş  rma

PG 6. Koopera  fçilik Strateji Belgesinin uygulamaya kon-
ma tarihi

 2010

PG 11. Strateji Belgelerine ilişkin bilinç oluşturulmasına 
yönelik olarak düzenlenen toplan   sayısı 

Her yıl 4 toplan   

PG 9. Verimlilik Poli  ka ve Strateji Belgeleri hazırlıklarının 
tamamlanma tarihi

2010 yılı sonu

Performans Göstergesi
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PG 14. Strateji geliş  rme ve uygulama kapasitesinin ar  rıl-
masına yönelik olarak verilen eği  m programı sayısı

PG 15. Girişimci Bilgi Sistemi kurulum çalışmalarının ta-
mamlanma tarihi

Yılda 5 eği  m

2010

PG 16. RAPEX kanalıyla gelen güvensiz ürün bildirimlerinin 
denetlenme oranı

% 100

PG 17. Yeni yasal metroloji sisteminin oluşturulması kap-
samında görevlendirilen onaylanmış kuruluş sayısı Plan dönemi içinde         

1 adet

PG 18. Kalibrasyon işlemi tamamlanan bölge laboratuva-
rı sayısı

Plan dönemi içinde
tamamı (10 adet)

Performans Göstergesi

Performans Göstergesi

Hedef 1.2. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının strateji geliş  rme ve uygulama kapasitesi ar  rıla-
cak  r.

Esnaf, sanatkâr, sanayici, tacir, KOBİ’ler ve tüke  ciler için, AB normlarıyla uyumlu, rekabetçi, 
etkin ve güvenli bir piyasanın oluşmasına ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilme-
sine katkı sağlamak üzere, sanayinin planlı gelişimine destek vermek ve ya  rım ortamını sü-
rekli iyileş  rmek

Hedef 2.1. Ülkemizin kalite altyapısının güçlendirilmesi, piyasaya güvenli ürünlerin sunulma-
sı, tüke  cinin ve rekabe  n daha fazla korunması sağlanacak  r.

STRATEJİK AMAÇ 2
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PG 21. İl müdürlüklerinin yıllık planda belir  len PGD faali-
yetlerini gerçekleş  rme oranı

% 90

PG 26. PGD Faaliyetlerinde kullanılmak üzere mevzuat uy-
gulama kitapçığının güncellenme sıklığı

İki yılda bir

PG 19. İl müdürlüklerinde bulunan ölçü aletlerinin kalib-
rasyonunun yapılma sıklığı

İki yılda bir

PG 24. Denetçilere Yönelik Eği  m Planının hazırlanma ta-
rihi

Her yıl Nisan ayı sonu

PG 22. Bakanlığın sorumluluk alanına giren ürünlerden 
kaynaklanan kazalardaki düşme oranı

Yıllık % 10 

PG 27. Ürün güvenliğine ilişkin olarak kamuoyunu bilinç-
lendirme çalışmaları kapsamında ka  lım gösterilen top-
lan   sayısı

Her yıl 5 toplan  

PG 20. İlgili sektörlerin problemlerinin ve çözüm yollarının 
tespi   ile karşılıklı bilgi alışverişinin temini için Teknik Ko-
mite toplan  larının düzenlenme sıklığı

Her bir teknik 
komite için yılda 
2 toplan  

PG 25. Yönetmelikler bazında Test ve Muayene Kuruluşla-
rının listesinin güncellenme sıklığı

Her yıl

PG 23. Denetçilerin dene  m performanslarının değerlen-
dirilme sıklığı

Her yılın sonunda 

Performans Göstergesi
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PG 30. Motorlu Araçlar Tip Onayı mevzua   kapsamında 
hazırlanan Uygunluk Değerlendirme ve Üre  min Uygunlu-
ğu Kontrol Raporları sayısı

Yıllık 50 rapor

PG 35. Gıda güvenliği ve buna ilişkin altyapının güçlendiril-
mesi konusunda Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu Ülkeleri 
ve Afrika ülkelerinden eği  m verilen kişi sayısı

12 kişi (Türk + Yabancı) 

PG 28. Tip Onayı Yazılım Projesinin tamamlanma tarihi
2011

PG 33. Study Visit programları kapsamında gerçekleş  ri-
len çalışma ziyare   sayısı

Yıllık 2 adet

PG 31. Motorlu Araçlar Tip Onay mevzuat me  nlerinin İn-
gilizcesinin Avrupa Komisyonuna bildirilmesi hazırlıkları 
kapsamında çevirisi yapılan yönetmelik sayısı 99 adet

PG 29. Motorlu Araçlar Tip Onayı mevzua   kapsamında 
Teknik Servis İnceleme Raporu Sayısı Yıllık 3 rapor

PG 34. Tüke  cinin CO2 gazının zararları ve daha ekonomik 
araç kullanma yolları konularında bilinçlendirilmesine yö-
nelik kılavuzun basılma tarihi

2010  

PG 32. Hayata geçirilen TAIEX projesi sayısı Yıllık 3 adet

Performans Göstergesi

PG 36. Balkan Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu Ül-
keleri, Afrika Ülkeleri ve İslam Ülkelerinden teks  l stan-
dartları konusunda eği  m verilen kişi sayısı

12 kişi (Türk + Yabancı)
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PG 37. UNIDO, ISO, Bakanlık ve TSE işbirliğinde ISO/PC242 
No’lu Proje Komitesi Bölgesel Çalışma Toplan  sının düzen-
lenme tarihi

2010

PG 42. Garan   Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ 
kapsamının azal  lma düzeyi

2010 yılında 14 kalem
2011 yılında 11 kalem
2012 yılında 11 kalem ürü-
nün tebliğ kapsamından çı-
karılması

PG 39. 4077 sayılı Tüke  cinin Korunması Hakkında Kanun 
Tasarısı Taslağının yasalaşmasını müteakip 26 adet uygula-
ma yönetmeliğinin hazırlanması

Aralık 2010

PG 40. Tüke  ci Konseyinin düzenli olarak toplanıp toplan-
madığı

Her yıl toplanmış olması

PG 44. ICPEN’e üye olunup olunmadığı
Plan dönemi içinde üye-
lik sürecinin tamamlan-
mış olması

PG 45. Hakem Heyetleri Başkan ve Raportörlerine yönelik 
eği  mlerin düzenlenme sıklığı Her yıl birer kez

PG 38. Seyhan Nehri Havzasında UNIDO Ekoverimlilik 
Programı projesinin tamamlanma tarihi 2011

PG 43. Garan   Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ’in 
kaldırılma tarihi 2013 yılı

PG 41. Tüke  ci Konseyi kararlarının uygulamaya konma 
oranı % 100

Performans Göstergesi
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PG 53. Etkin bir göze  m ve takip mekanizması kurulması-
na yönelik olarak Rekabet Kurumu - Merkez Bankası ara-
sında protokol yapılıp yapılmadığı

Plan dönemi içinde yapıl-
mış olması

PG 46. Hizme  çi eği  mlerden yararlanan Heyet Başkanı ve 
Raportör sayısı

Her yıl 1028 kişi

PG 51. Enerjinin verimli kullanılması konusunda, Tanıtma 
ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin 
yapılıp yapılmadığı, incelenen tanıtma ve kullanma kılavu-
zu oranı

% 100

PG 48. e-ortamda Reklam Kuruluna yönelik yapılan baş-
vuru sayısı Yılda 3000 adet

PG 49. Tüke  ci Sorunları Hakem Heye   Bülteninin düzenli 
olarak çıkarılıp çıkarılmadığı

Dörder aylık periyotlarla 
çıkarılması

PG 54. Etkin bir göze  m ve takip mekanizması kurulması-
na yönelik olarak Rekabet Kurumu - Kamu İhale Kurumu 
arasında protokol yapılıp yapılmadığı

Plan dönemi içinde yapıl-
mış olması

PG 47. Tüke  ci ödüllerinin belirlenen branşlarda her yıl 
düzenli olarak verilip verilmediği

Her yıl verilmiş olması

PG 52. Stratejik pazarlar ve sektörlerdeki uygulamaların 
rekabet hukuku bağlamında izlenmesi kapsamında hazır-
lanan sonuç raporlarının yayımlanma sıklığı

Her yıl

PG 50. Tüke  cilere ve müteşebbislere yönelik bilinçlen-
dirme çalışmaları kapsamında gerçekleş  rilen TV progra-
mı sayısı

100 Adet

Performans Göstergesi
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Hedef 2.2. Toptan ve perakende sektöründe; rekabetçi ve kayıt dışılığı en aza indirecek yapı-
ya sahip bir ürün tedarik ve pazarlaması sistemi hayata geçirilecek  r.

PG 55. Hal Kayıt Sistemi bilgi işlem veri tabanının elektro-
nik ortamda hizmete sunulma tarihi 2011

PG 60. Ürün Borsaları ve Lisanslı Depoculuk Sempozyumu-
nun yapılma ve sonuçlarının yayımlanma tarihi 2010 yılı

PG 57. Sebze ve Meyve Ticare  nin Düzenlenmesi ve Top-
tancı Halleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağının yasalaşma 
tarihi

2010 yılı 

PG 58. Sebze ve Meyve Ticare  nin Düzenlenmesi ve Top-
tancı Hallerine ilişkin ikincil mevzua  n tamamlanma tarihi

2011 yılı

PG 62. Lisanslı depolara teslim edilen ürün miktarının o 
ürünün toplam üre  minin % 10’una ulaşma tarihi 2014 yılı

PG 56. Hal Kayıt Sistemi kapsamında piyasadaki işlemlerin 
kayıt al  na alınma oranı

Her yıl bir önceki yıla kı-
yasla daha yüksek oran-
da gerçekleşmesi

PG 61. Lisanslı Depoculuk Sisteminin, destekleme poli  ka-
larıyla teşvikine ilişkin mekanizmanın yürürlüğe girme ta-
rihi

2010 yılı 

PG 59. Sebze ve Meyve Ticare  nin Düzenlenmesi ve Top-
tancı Hallerine İlişkin Mevzuat hakkında düzenlenen eği-
 m semineri sayısı

2011 yılı sonuna kadar (mevzuatın yü-

rürlüğe girmesini takiben)  5 adet 

(İhtiyaç duyulması halinde) 2012 yılın-

da 3 adet 

Performans Göstergesi
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Hedef 2.3. İş ortamındaki engellerin ortadan kaldırılması, şirket kuruluş ve tasfi yelerinin ko-
laylaş  rılması, maliyetlerin azal  lması sağlanacak; ortak iş yapma kabiliye   güçlendirilerek 
koopera  fl eşme ve şirketleşme özendirilecek  r.

PG 65. Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Ma-
ğazalar Kanun Taslağının Başbakanlığa sunulma tarihi

PG 69. İşletmelerde yöne  şim ilkeleri doğrultusunda ku-
rumsallaşmanın sağlanmasına yönelik düzenlenen eği  m 
semineri sayısı

PG 63. Lisanslı Depoculuk ve Ürün Borsasıyla ilgili düzen-
lenen eği  m sayısı

PG 67. Merkezi Tüzel Kişilik ve Çevrimiçi Şirket İşlemleri 
projelerinin uygulamaya konma tarihi

PG 66. Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Ma-
ğazalar Kanunu doğrultusunda ikincil mevzua  n hazırlan-
ma tarihi 

PG 70. Türkiye Ticaret Kongresinin yapılma ve sonuçlarının 
yayımlanma tarihi 

PG 64. Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda ikincil mevzu-
a  n (3 adet tüzük, 9 adet yönetmelik ve 9 adet tebliğ) ta-
mamlanma tarihi

PG 68. Çevrimiçi şirket işlemleri uygulaması çerçevesinde 
hizmet kapsamının genişle  lmesi çalışmalarının tamam-
lanma tarihi

2010 yılı

Yıllık 3 adet 

Her yıl 2 adet 

2010

Alışveriş Merkezleri, Büyük Ma-
ğazalar ve Zincir Mağazalar Ka-
nunu Tasarısının yasalaşmasını 
takiben bir yıl içinde

2010 yılı

Türk Ticaret Kanunu Tasarı-
sının yasalaşmasını takiben 
bir yıl içinde

2013 yılı

Performans Göstergesi

Performans Göstergesi
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PG 75. Koopera  fçilik konusunda bilgilendirme ve eği  m 
çalışmaları kapsamında düzenlenen toplan   sayısı Her yıl 5 adet

PG 72. 1163 Sayılı Koopera  fl er Kanununda değişikliklerin 
tamamlanma tarihi

PG 76. 1163 ve 4572 sayılı Kanunlar çerçevesinde yıllık de-
netlenen koopera  f sayısı

PG 73. Koopera  f ve Üst Kuruluşlarının Örnek Anasözleş-
melerinin yeniden düzenlenme tarihi

PG 71. Şirketler,  caret sicili, odalar ve borsalar, toptancı 
halleri, umumi mağazacılık, lisanslı depoculuk ve iç  care-
te ilişkin mevcut görevlerin ve dene  m faaliyetleri kapsa-
mında mahallinde yapılan dene  m sayısı

PG 77. Online  caret sicil işlemleri uygulamalarına yönelik 
düzenlenen eği  m semineri sayısı

PG 74. Koopera  f veri tabanı altyapısının yenilenme tarihi

2010 yılı

200

2011 yılı 

40  

(Konuya ilişkin mevzua  n 
yayımlanmasını müteaki-
ben) Her yıl 5 adet

Aralık 2012

PG 78. Esnaf ve sanatkarın kredi maliyetlerinin Türkiye 
Halk Bankası ve TESKOMB ile birlikte periyodik olarak göz-
den geçirilmesi ve alınabilecek tedbirlere ilişkin doküma-
nın hazırlanıp hazırlanmadığı

Plan dönemi içinde hazır-
lanmış olması

Performans Göstergesi

Performans Göstergesi

Hedef 2.4. Esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lerin fi nansmana erişimi kolaylaş  rılacak ve yay-
gınlaş  rılacak  r.
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PG 79. KOSGEB hedef kitlesinin fi nansman kaynaklarına 
erişiminde karşılaşılan problemlerin tespi  ne yönelik araş-
 rma raporunun tamamlanma tarihi

2010

PG 84. KOSGEB Destek Yönetmeliği kapsamında CIP/7.ÇP/
IPA gibi uluslararası programlara proje sunmaları konusun-
da desteklenen fi rma sayısı

Plan dönemi boyunca 20 
fi rma 

PG 86. Kabul edilen KOBİ proje teklifi  sayısı
Plan dönemi boyunca             
5 fi rma 

PG 81. Kredi kefalet uygulamasının yaygınlaş  rılması için 
düzenlenen/iş  rak edilen tanı  m toplan  sı sayısı 60 adet toplan  

PG 82. Kredi kefalet uygulamasının yaygınlaş  rılması için 
işbirliği yapılan/yapılacak banka şubelerinde görüşme sa-
yısı

75 Banka şubesinde yapı-
lan işbirliği toplan  ları

PG 80. KOSGEB hedef kitlesinin fi nansman kaynaklarına eri-
şiminde karşılaşılan problemlerin tespi  ne yönelik araş  rma 
raporunda belirlenen hususların giderilmesine yönelik ger-
çekleş  rilen faaliyetlerin yüzdesi

% 100

PG 85. Programlara proje teklifi  veren KOBİ sayısı Plan dönemi boyunca 10 
fi rma 

PG 87. GAP Girişim Sermayesi Desteği Projesinin tamam-
lanma tarihi

2012 yılı

PG 83. Düzey II Bölgelerinde yapılacak bilgilendirme ve ta-
nı  m toplan  sı sayısı

Her yıl 5 Düzey II Bölge-
sinde toplan  

Performans Göstergesi
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PG 92. Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı 
(CIP) vb. mali araçlardan esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lerin fay-
dalanabilmesi için inovasyon projelerine yönelik yapılan 
toplan   sayısı

Her yıl 2 toplan  

PG 89. Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) vb. mali 
araçlardan esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lerin faydalanabilmesine yönelik 
olarak düzenlenen Yıllık Bilgilendirme Günü faaliyetlerine katılan kişi 
sayısı (toplam ve KOBİ’lerden)

PG 90. Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) vb. 
mali araçlardan esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lerin faydalanabilmesine 
yönelik olarak ülke için tanı  m toplan  sı yapılan il sayısı

PG 88. Büyük Anadolu Garan   Olanağı Projesinin tamam-
lanma tarihi

PG 91. Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) 
vb. mali araçlardan esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lerin faydalana-
bilmesine yönelik olarak mali aracılarla yapılan toplan   sayısı

Yıllık toplam 500, 
KOBİ’lerden 250 kişi

Her yıl 7 il

2012 yılı

Her yıl 2 toplan  

Performans Göstergesi

Performans Göstergesi

Hedef 2.5. Mesleki eği  m kurumları, üniversiteler ile KOBİ’ler, esnaf ve sanatkârlar arasında-
ki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesiyle mesleki eği  m geliş  rilecek  r.

PG 93. KOBİ’ler ile esnaf ve sanatkârların mesleki eği  mle 
ilgili ih  yaç ve sorunlarının tespi  ne yönelik sektör temsil-
cileriyle yapılan toplan   sayısı

Her yıl 2 toplan  

PG 94. Esnaf ve Sanatkârların pra  k Mesleki Eği  mlerine 
ka  lan kişi sayısı

PG 95. Nitelikli is  hdam kapasitesinin ar   rılmasına yöne-
lik eği  m ve danışmanlık desteği verilen KOBİ sayısı

Yıllık 10.000 kişi 

Yılda 100 KOBİ  
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Performans Göstergesi

Performans Göstergesi

PG 99. Kümelenme rekabet edilebilirlik programı hazırlık-
ları kapsamında hazırlanacak rapor sayısı

2010 yılında 2 adet

PG 100. KOBİ’lerin ağ yapılarının oluşturulması ve bölge-
lerarası işbirliğinin güçlendirilmesi çalışmalarının tamam-
lanma tarihi

PG 101. Altyapısı tamamlanan yeni karma OSB sayısı

PG 97. Kümelenme rekabet edilebilirlik programı hazırlık-
ları kapsamında oluşturulacak düzenleyici belge sayısı

PG 96. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşla-
rı Kanununda değişiklik önerilerinin tamamlanma ve su-
nulma tarihi

PG 102. Altyapısı ve üstyapısı tamamlanan yeni karma KSS 
sayısı

PG 98. Kümelenme rekabet edilebilirlik programı hazırlık-
ları kapsamında saha ziyare   gerçekleş  rilecek ülke sayısı

2012 yılı

38 adet

2010 yılında 1 adet

2010 yılı

31 adet

2010 yılında 2 adet

Performans Göstergesi

Hedef 2.6. Kümelenme çalışmaları Bakanlığımız sorumluluk alanı içerisinde geliş  rilecek  r.

Hedef 2.7. Bölgesel gelişmişlik farkları da dikkate alınarak, belirlenecek yörelerde sanayinin 
fi ziksel gelişimi desteklenecek  r.
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PG 103. Arıtması tamamlanan yeni karma ve ih  sas OSB 
sayısı 9 adet

PG 105. Ceyhan Enerji İh  sas Endüstri Bölgesinin hizmete 
sunulup sunulmadığı

Plan dönemi içinde hiz-
mete sunulmuş olması

PG 106. Kastamonu, Malatya ve Tokat’ta İş Geliş  rme 
Merkezlerinin (İŞGEM) kurulma tarihi 2012 yılı

PG 104. Tarıma Dayalı İh  sas (TDİ) OSB’den faaliyete geçi-
rilenlerin sayısı

3 adet

PG 107. Türkiye’deki İŞGEM’ler arasında ağ oluşturma ça-
lışmalarının tamamlanma tarihi 2012 yılı

Performans Göstergesi

PG 108. Erzurum, Erzincan ve Kars kış turizmi koridorunun 
oluşturulma tarihi 2013 yılı

PG 109. Sivas, Antakya, Batman ve Van’da Avrupa Birliği İş 
Geliş  rme Merkezi (ABİGEM) kurulma tarihi 2012 yılı

PG 110. Sanayinin fi ziksel gelişiminin sağlanması amacıy-
la, seçilen bölge ve illerin sanayi potansiyellerinin belirlen-
mesine ve ya  rımcıların yönlendirilmesine yönelik hazırla-
nan rapor sayısı

Her yıl 3 ile ait Ya  rım Orta-
mı ve Yapılabilecek Ya  rım-
lar Araş  rması yapılması

Her yıl 2 değişik sektöre ait 
Sektör Araş  rması raporu 
yayımlanması

Her yıl 6 değişik ya  rım ala-
nı ile ilgili Sanayi Profi li ra-
poru hazırlanması
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PG 111. Faaliyete geçirilen Ar-Ge web portalı sayısı 2010: 4; 2011: 4

PG 113. İnovasyon ve sanayi poli  kaları kapsamında be-
lirlenecek sektörel ve bölgesel önceliklere yönelik hazırla-
nan yeni destek programı sayısı

1 adet

PG 114. Nanoteknolojide temizoda kullanımına yönelik 
eği  mlere ka  lım düzeyi

Her yıl 35 kişi                              
(Türk + Yabancı)

PG 112. Ar-Ge ve Yenilik Faaliyet Raporunun hazırlanma 
sıklığı

2013: 1 adet, 2014:              
1 adet

PG 115. Organizatörler İçin Teknoloji Öngörüsü Eği  m 
Programına ka  lım düzeyi

Her yıl 35 kişi                                       
(Türk + Yabancı)

Performans Göstergesi

PG 116. Patent Değerlendirme Ajansı Kurulmasına İlişkin 
Kanunun yürürlüğe girme tarihi

Plan dönemi içinde              
yürürlüğe girmesi

Hedef 3.1. Ülkemizdeki yenilikçilik ve sanayi Ar-Ge kapasitesi belirlenecek, izlenecek ve değerlen-
dirilecek  r. 

Sanayi stratejisi öncelikleri doğrultusunda, sınaî mülkiyet haklarından yararlanarak, yüksek katma de-
ğerli teknolojik ürünlere dayalı üre  m anlayışıyla ülke sanayiinin teknolojik yapısını güçlendirmek, ge-
rekli altyapıyı oluşturmak, üniversite sanayi işbirliğini geliş  rmek, yenilikçilik ve sınai Ar-Ge kapasite-
sini ar  rmak

STRATEJİK AMAÇ 3
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PG 118. Büyük işletmelerin yürü  üğü Rekabet Öncesi 
İşbirliği Proje sayısı

PG 117. Ar-Ge Merkezi Belgesi alan işletme sayısı 

2010 yılından i  baren 
her yıl 3 adet

2010: 25

Performans Göstergesi

Hedef 3.2. Büyük ölçekli sanayi işletmelerinin yenilikçilik ve Ar-Ge kapasitesi güçlendirilecek-
 r. 

PG 120. Destek kapsamında tescil edilen uluslararası      
patent sayısı

PG 119. Destek kapsamında tescil edilen ulusal patent 
sayısı

2010:70, 
2011:100,2012:120, 
2013:140, 2014:190

2010: 30, 2011: 45, 
2012: 60, 2013:100, 
2014:150

PG 121. Ar-Ge faaliye   sonucunda ortaya çıkan teknolojik 
ürüne yönelik yenilikçi ya  rım sayısı 

Her yıl 5 işletmeye 
Ya  rım desteği 
sağlanması

PG 122. Yurt içi ve yurt dışında tanı  lacak ve markaya 
dönüşecek teknolojik ürün sayısının ar  rılması

Her yıl 5 yeni ürün ve 
marka

PG 123. Yeni ve yenilikçi fi kri olan nitelikli girişimci sayısının 
ar  rılması

Her yıl 50 yeni girişimci

Performans Göstergesi

Hedef 3.3. Yenilikçi ve bilgi tabanlı teknolojik ürün üreten KOBİ ve girişimci sayısının ar  rıl-
ması sağlanacak  r. 
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PG 128. KOSGEB Teknoloji Geliş  rme Merkezleri’nde 
desteklenmeye başlanan Ar-Ge projesi sayısı Yılda 75 proje

PG 125. Erciyes Teknopark Bölgesel İnovasyon Merkezi 
Projesinin tamamlanma tarihi

PG 131. Kurulmuş bulunan Teknoloji Geliş  rme Bölgeler-
inden faaliyete geçirilecek olanların sayısı 

PG 129. Kurulan İŞGEM sayısı

PG 126. Fırat Girişimci İşgücünü Çevreleyen Gökkuşağı 
Projesinin (FIRASET) tamamlanma tarihi

PG 124. Gaziantep Teknoparkı’nın araş  rma ve teknoloji 
altyapısı iyileş  rme çalışmalarının tamamlanma tarihi

PG 130. SAN-TEZ kapsamında desteklenen proje sayısı

PG 127. Gıda Inovasyon Merkezi Kurulması (INNO Food) 
Projesinin tamamlanma tarihi

2012 yılı

2010: 11 adet

2010: 2, 2011: 2, 2012: 2

2012 yılı

2012 yılı

2010: 60, 2011: 65, 
2012: 70

2013 yılı

Performans Göstergesi

Performans Göstergesi

Hedef 3.4. Üniversite, sanayi ve kamu işbirliği geliş  rilerek sanayinin ih  yaçlarına yönelik Ar-
Ge çalışmalarına üniversitelerin ka  lımı ar  rılacak  r.
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PG 132. Teknoloji Geliş  rme Bölgelerinde yeni is  hdam 
edilen AR-GE personeli sayısı

2011: 2200, 2012: 2700, 
2013: 3000

Performans Göstergesi

PG 136. Bakanlığın görev ve faaliyetleri kapsamında 
uyguladığı kanunlardan güncellenecek ve sadeleş  rilecek 
olanların belirlenme tarihi

2010

PG 134. Bakanlık Norm Kadro Çalışmasının tamamlanma 
tarihi

PG 135. İç Kontrol Standartları Tebliği doğrultusunda 
Bakanlık iç kontrol sisteminin iç kontrol standartlarına 
uyumunun sağlanma tarihi

PG 133. Bakanlık Teşkilat Kanunu Tasarısı Taslağının 
yasalaşma tarihi

2014

Plan dönemi içinde

2012

Performans Göstergesi

Performans Göstergesi

Hedef 4.1. Bakanlık merkez birimleri ve taşra teşkila  nın yeniden yapılandırılması için gerek-
li idari ve yasal düzenlemeler yapılacak  r.

Hedef 4.2. Bakanlık hizmet alanlarına ilişkin mevzuat sadeleş  rilecek, güncellenecek ve ge-
liş  rilecek, hukuk devle   ilkelerine uygun olarak hukuk hizmetlerinde etkinlik sağlanacak  r.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının misyonunu yerine ge  rebilmesi için, Bakanlık kurumsal yapısı 
ile yöne  m ve uygulama kapasitesini güçlendirmek

STRATEJİK AMAÇ 4
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Hedef 4.3. Bakanlık insan kaynakları kapasitesi güçlendirilecek  r. 

PG 141. Lisansüstü eği  m programına ka  lan hukuk 
müşaviri sayısı 2014: 2

PG 138. Güncellenecek ve sadeleş  rilecek tüzüklerin, 
yönetmeliklerin ve diğer düzenleyici işlemlerin belirlenme 
tarihi

PG 144. Hukuk Müşavirliğine yarışma sınavı ile giriş için 
yasal dayanak oluşturulma tarihi

PG 142.  Bakanlık lehine sonuçlanan dava sayısının açılan 
dava sayısına oranı

PG 139. Belirlenen tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici 
işlemlerin yürürlüğe konma tarihi

PG 137. Kanunların güncellenmesi, sadeleş  rilmesi ve 
düzenleme alanlarının belirginleş  rilmesi için hazırlanan 
taslakların yasalaşma tarihi

PG 143. Yeni Atama, Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliği’nin yürürlüğe konma tarihi

PG 140. Bakanlık hukuk hizmetlerinde uzmanlaşma ve 
etkinleşmeye yönelik olarak düzenlenen seminer sayısı

2010

2012  

2014: % 90

2012

2012 

2010

Yılda 2

Performans Göstergesi

Performans Göstergesi
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PG 145. “Sanayi ve Ticaret Denetmeni ve Denetmen 
Yardımcısı” is  hdamına yönelik yasal dayanak oluşturulma 
tarihi

2012

PG 147. Ana hizmet birimlerinde yeni is  hdam edilen 
“Sanayi ve Ticaret Uzmanı Yardımcısı” sayısı

2010, 2011, 2012, 2013 
ve 2014: 45’er

PG 148. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinde yeni is  h-
dam edilen “Sanayi ve Ticaret Denetmeni ve Denetmen 
Yardımcısı”  sayısı

2010, 2011, 2012: 100

PG 146. Sanayi ve Ticaret Denetmen ve Denetmen 
Yardımcısı Yönetmeliğinin çıkarılma tarihi 2010

PG 149. Mevzuat çerçevesinde yurtdışına gönderilen per-
sonel sayısı Yılda 15 personel

Performans Göstergesi

PG 150. Yeni is  hdam edilen dene  m elemanı sayısı
2010–2014: yılda 5 
Müfe   ş, 5 Kontrolör, 4 Hu-
kuk Müşaviri, 2 İç Denetçi

PG 152. Düzenlenen eği  mlerin ka  lımcılarca değer-
lendirme ortalamaları 80/100

PG 151. Düzenlenen hizme  çi eği  mlere ka  lan person-
elin  oranı Yılda % 50
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Hedef 4.4. Merkez ve taşra teşkila  nın fi ziksel altyapısı geliş  rilecek ve güçlendirilecek  r

PG 156. e-imza uygulama kapsamı 
2011: Bakanlık içi 
yazışmalar, 2012:            
e-imza kullanan kurum-
larla yazışmalar

PG 154. Bakanlık merkez teşkila   birimlerinin tek 
yerleşkede toplanma tarihi 

PG 153. Konumlarında düzenleme yapılan il müdür-
lüklerinin sayısı

PG 155. Doküman Yöne  m Sisteminin kurulma tarihi

2014

Her yıl 8 adet

2010

Performans Göstergesi

PG 157. Felaket Önleme Merkezinin oluşturulma tarihi

PG 159. Bakanlık internet bağlan  sının Metro Ethernet’e 
çevrilme, bant genişliğinin ar  rılma, Bakanlık internet 
bağlan  sının yedeklenme tarihi

PG 160. Bakanlık bilişim ve güvenlik poli  kalarının be-
lirlenme tarihi

PG 158. Tek Nokta Bilgilendirme Sisteminin kurulma tarihi

2014

2010

Plan dönemi içinde

2010

Hedef 4.5. Teknolojik olanaklardan üst düzeyde yararlanılarak merkez ve taşra teşkila  nda, 
en az bürokrasi ile kaliteli, etkin ve hızlı hizmet sunulacak  r.
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PG 162. Bakanlık Yöne  m Bilgi Sistemlerinin Kurulma tarihi 

PG 161. Bakanlık bilgi işlem hizmetlerinin kesin  siz 
sürdürülmesine yönelik olarak yapılan mal ve hizmet 
alımlarının planlanana oranı

2012

% 90

Performans Göstergesi

Hedef 4.6. Bakanlık çalışanlarının iş tatmininin ve mo  vasyonunun ar  rılmasına yönelik ida-
ri ve sosyal hizmetler geliş  rilecek  r.

Hedef 4.7.  Bakanlık kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yöne  l-
mesini sağlamaya yönelik uluslararası standartlara uygun bir dene  m sistemi hayata geçiri-
lecek  r.

PG 166. İç dene  mlerin yönerge ve rehbere uygunluk 
oranı % 100

PG 164. Bakanlık personeline yönelik düzenlenen kültürel, 
sosyal ve spor  f etkinlik sayısı

PG 165. Ek hizmet binası personeline servis hizme   ve-
rilme tarihi

PG 163. Bakanlık çalışanlarına yönelik yeni ödüllendirme 
ve takdir sisteminin uygulamaya konma tarihi

Yılda 3 etkinlik 

2010

2011

Performans Göstergesi

PG 167. 2011–2013 Dönemi İç Dene  m Planının 
hazırlanma tarihi

2010
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PG 168.  İç denetçi başına verilen eği  m süresi 2010: 34 saat

PG 174. Bakanlıkta bilgisayar destekli iç dene  m faali-
ye  nin gerçekleş  rilme tarihi 2014

PG 172. Kalite güvence ve geliş  rme programı çer-
çevesinde yapılan iç değerlendirme sayısı Yılda bir kez

PG 173. İç Dene  m sonuçlarının izlenmesine yönelik siste-
min kurulma tarihi 2010

PG 170.  Kalite Güvence ve Geliş  rme Programı’nın uygu-
lamaya konma tarihi 2012

PG 176. Avrupa Birliği’nin (AB) Bakanlık İç Dene  m 
Birimi’nden istediği akreditasyon kriterlerine uyum 
sağlanma oranı

% 100

PG 169. Ka  lım sağlanılan eği  m, seminer, kongre, vb. 
program sayısı Yılda 2 program

PG 175. Merkezi Finans ve İhale Birimine yönelik iç dene-
 m sıklığı

2010 -2014 arasında       
1 kez

PG 171. İç dene  mlerin “Kamu İç Dene  m Mesleki 
Uygulama Standartlarına”  uygun yapıldığının bağımsız 
değerlendirmeler sonucunda teyit edilmesi

2014 yılı sonuna kadar 
teyit edilmiş olacak

Performans Göstergesi
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PG 178. Stratejik Plan kapsamındaki uygulamaların izlen-
mesine ve değerlendirilmesine yönelik bir sistem kurulup 
kurulmadığı

PG 181. Bakanlık içi dikey ve yatay ile  şim, koordinasyon 
ve geribildirim sisteminin geliş  rilme tarihi

PG 179. Bakanlık 2015–2019 Stratejik Planının tamamlan-
ma tarihi

PG 182. Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı ve Birim Amirle-
rinin ka  lımı ile toplan   yapılması

PG 177. E-dene  m sisteminin uygulamaya geçmesi 

PG 180. e-ortamda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bülteni’nin 
yayımlanmaya başlama tarihi

2010 yılı içinde kurulmuş 
olması 

2010

2014

Yılda 2 defa

2011’de Merkez Birimlerde 
2011’de Pilot 2 İl Müdürlüğünde,
2012’de 15 Büyükşehir kapsamındaki il müdür-
lüklerinde, elektronik altyapısı tamamlanan 
merkez ve taşra teşkila   dışındaki Bakanlığın 
dene  mine tabi diğer alanlarda  
2013’de 32 İl Müdürlüğünde,
2014’te 32 İl Müdürlüğünde

2012

Performans Göstergesi

Performans Göstergesi

Hedef 4.8. Bakanlık içi dikey ve yatay ile  şim, koordinasyon ve geribildirim sistemi güçlen-
dirilecek  r.
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Faaliyet ve projelerin belirlenmesi aşaması 
tamamlandıktan sonra, Kasım 2008’de 
Stratejik Planlama çalışmalarının son 
aşaması olan Maliyetlendirmeye geçilmiş  r. 
Bu aşamada da bütün birimler çalışmaya 
ka  lmış, oluşturulan çalışma gupları, yönteme 
ilişkin eği  mde verilen bilgiler doğrultusunda 
sorumlu oldukları ya da koordinasyonunu 
üstlendikleri faaliyet ve projelere ilişkin 
maliyetlerin belirlenmesinde görev almışlardır. 
Fakat performans göstergeleri ile proje ve 
faaliyetler belirlenmesi aşamasında görev 
alan Bakanlığın bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşları 
(KOSGEB, TPE, MPM, RK), sundukları 
proje ve faaliyetleri kendi kaynaklarından 
karşılayacakları için, maliyetlendirme sürecine 
dahil edilmemişlerdir. 

Bakanlığın 2010 – 2014 yılları arasında 
yürütmeyi öngördüğü faaliyet ve projelerin, 
bütçe harcama kalemleri bazında olası 
maliyetleri belirlenirken, DPT Kılavuzunda 
öngörüldüğü gibi, 2009–2011 Orta Vadeli Mali 
Planı ile 2009 yılı Bütçe Ödenek Cetvelinde yer 
alan 2010 ve 2011 bütçe tahminleri rakamları 
göz önünde bulundurulmuş, sonraki yıllar 
için de önceki yıllardaki ar  ş oranları, mevcut 

ve olası enfl asyon rakamları ve ekonomideki 
eğilimler doğrultusunda projeksiyonlarda 
bulunulmuştur1*. 

Birimler bazında yapılan çalışmalar, MPM 
Uzmanları tara  ndan toplulaş  rılmış ve 
Bakanlığın 2010 – 2014 yıllarında hedefl erine 
ulaşabilmek için gerçekleş  rmeyi öngördüğü 
faaliyet ve projelere ilişkin bütçe kalemlerine 
dağı  lmış maliyetlerden yola çıkılarak 
Bakanlığın tahmini bütçe rakamları ve 
kaynak ih  yacı belirlenmiş  r. Ocak 2009 
başında tamamlanan bu aşama sonrasında 
sonuçlar ilgili birimlerle paylaşılarak nihai 
değerlendirme ve önerileri istenmiş, son 
düzenlemeler de yapılarak faaliyet ve projeler 
bazındaki maliyet tablolarına son şekli 
verilmiş  r. Bu tablolardan Hedefl er bazında 
maliyetlere ulaşılmış ve aşağıda sunulmuştur.

1 * Önemli Not: Bakanlığın Stratejik Planı kapsamında 2010-
2014 döneminde yürüteceği proje ve faaliyetlere ayrılacak 
toplam mali kaynak, Bakanlığın toplam bütçesinden KOSGEB’e 
sağlanacak destek ve Sanayi İl Müdürlüklerine aktarılacak pay 
düşülerek belirlenmiş  r.

7
MaliyetlendirmeMaliyetlendirme

7
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Tablo 8: Stratejik Amaçlar ve Hedefl er Bazında Maliyet Öngörüleri

2010 2011 2012 2013 2014 Toplam

Stratejik 
Amaç 1 12.319.406 5.246.208 5.869.781 6.324.845 6.585.182 36.345.421

Hedef 1.1 5.359.223 4.342.687 4.888.125 5.263.202 5.443.668 25.296.905

Hedef 1.2 6.960.182 903.521 981.656 1.061.643 1.141.514 11.048.516

Stratejik 
Amaç 2 278.109.294 303.252.798 328.904.813 357.680.965 367.006.565 1.634.954.435

Hedef 2.1 21.924.450 18.443.092 18.922.596 20.313.450 21.987.619 101.591.208

Hedef 2.2 2.442.142 2.439.040 2.639.833 2.215.864 2.371.560 12.108.439

Hedef 2.3 10.958.933 12.634.095 14.338.115 18.031.882 20.837.880 76.800.905

Hedef 2.4 8.741.701 11.654.895 13.767.655 16.980.663 193.795 51.338.709

Hedef 2.5 636.602 825.724 1.466.920 965.565 1.037.117 4.931.928

Hedef 2.6 236.533 260.000 335.200 358.400 378.800 1.568.933

Hedef 2.7 233.168.933 256.995.952 277.434.493 298.815.141 320.199.793 1.386.614.312

Stratejik 
Amaç 3 62.106.539 68.407.396 73.668.169 79.422.874 86.104.868 369.709.846

Hedef 3.1 1.629.605 759.733 911.710 662.250 710.396 4.673.694

Hedef 3.2 1.447.804 1.778.126 2.237.073 2.411.284 2.331.831 10.206.118

Hedef 3.3 20.897.058 24.964.278 28.026.851 30.457.401 31.696.078 136.041.666

Hedef 3.4 38.132.072 40.905.259 42.492.536 45.891.938 51.366.563 218.788.368

Stratejik 
Amaç 4 60.312.260 68.205.395 72.367.371 77.307.011 85.046.680 363.238.717

Hedef 4.1 412.888 522.914 560.524 586.550 626.546 2.709.422

Hedef 4.2 41.217.600 45.523.238 48.212.186 50.404.856 55.007.227 240.365.107

Hedef 4.3 1.217.207 1.340.155 1.448.347 1.560.234 1.672.137 7.238.080

Hedef 4.4 12.058.700 16.801.700 18.558.500 10.341.924 11.782.599 69.543.423

Hedef 4.5 3.861.700 2.436.700 1.885.500 2.047.850 2.210.200 12.441.950

Hedef 4.6 0 0 0 10.530.926 11.782.599 22.313.525

Hedef 4.7 1.170.465 1.162.388 1.250.014 1.345.721 1.439.772 6.368.360

Hedef 4.8 373.700 418.300 452.300 488.950 525.600 2.258.850

Toplam 412.847.499 445.111.797 480.810.135 520.735.695 544.743.294
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2010–2014 kap-
samındaki Proje ve Faaliyetlerin izlenme-
si ve değerlendirilmesi ile konulan Strate-
jik Amaçlara ve Hedeflere ulaşma düzeyinin 
sorgulanmasına yönelik olarak bir sistem ku-
rulması gerekliliği açıktır. Bu doğrultuda be-
lirlenen “Proje 4.7.3” kodlu Stratejik Plan İz-
leme ve Değerlendirme Sisteminin Kurulma-
sı projesiyle varılması öngörülen sonuçlar şu 
şekildedir:

1)  Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendi-
rilmesine yönelik bir mekanizmanın geliş-
 rilmesi, bu doğrultuda yararlanılabilecek 

araçların belirlenmesi,

2)  Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme 
Usul ve Esaslarının belirlenmesi, bu bağ-

lamda görev ve sorumluluklarının açık şe-
kilde tanımlanması,

3)  Proje ve Faaliyetlerin gerçekleş  rilmesine 
ilişkin gelişmelerin raporlama sıklık ve biçi-
minin belirlenmesi,

4)  Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Sis-
teminin işle  lmesi için gerekli teknolojik 
altyapı gereksinimlerinin karşılanması.

Bu çalışmaların tamamlanmasıyla faaliyete ge-
çecek olan sistemin çık  ları bağlamında, 2011 
yılı içinde 2012–2014 yıllarını kapsayan Hedef-
lerde kimi güncellemelere gidilmesi söz konu-
su olabilecek  r.

8
Stratejik Planın İzlenmesi ve
Değerlendirmesi
Stratejik Planın İzlenmesi ve
Değerlendirmesi

8
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığında iki buçuk yıl sü-
ren Stratejik Planlama Projesi, üst yöne  min 
yanı sıra, bütün Bakanlık personelinin etkin 
ka  lımlarıyla yürütülmüştür. Milli Prodük  vi-
te Merkezi (MPM) Uzmanlarının danışmanlı-
ğında gerçekleş  rilen çalışmalarda, başta Ba-
kanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları olmak 
üzere, farklı sektör ve kesimlerden, çok sayıda 
paydaşın katkısına başvurulmuştur. 

Dünyada ve ülkemizde son derece önemli siya-
sal ve ekonomik gelişmelerin yaşandığı, kamu 
kurumlarının işlev ve niteliklerinin hızla yeni-
lendiği bir dönemde hazırlanan Sanayi ve Ti-
caret Bakanlığı 2010 – 2014 Stratejik Planının, 
Bakanlığın temel önceliklerinde, çalışma biçi-
minde ve verdiği hizmetlerin niteliğinde günün 
gerekleri doğrultusunda önemli değişikliklere 
yol açacağı açık  r. Söz konusu yenilenme ko-
şul ve gereksinimleri ile Bakanlık hizmet kitle-
sinin çeşitlenen beklen  lerini, çok boyutlu ola-
rak kavramaya ve karşılayabilmeye odaklan-
mış olan çalışmalarla ortaya konan plan metni, 
dört ana eksen üstünde konumlandırılmış  r. 

Türkiye’nin, dünyanın en gelişmiş on ülkesin-
den biri hâline gelmesinde öncü rol oynamak 
vizyonuyla hazırlanan Bakanlık Stratejik Pla-

nında yer alan birinci Stratejik Amaç ülkemi-
zin küresel ölçekte rekabet edebilirlik düzeyini 
yükseltmeye yönelik poli  ka ve strateji geliş  r-
me çalışmalarını kapsamaktadır. Bakanlığın bu 
amaç doğrultusunda ortaya koyacağı öncelik-
ler, stratejiler, poli  kalar ve eylem planları, et-
kin ve güvenli bir piyasa oluşturulmasını öngö-
ren ikinci Stratejik Amaç ile ülke sanayiinin ye-
nilikçilik ve Ar-Ge kapasitesini yükseltmeye yö-
nelik olarak belirlenen üçüncü Stratejik Amaç 
kapsamında yürütülecek çalışmaların temel 
dayanakları olacak  r. Planda yer alan dördün-
cü Stratejik Amaçsa, Bakanlığın misyonunu ve 
bu paralelde ortaya koyduğu ilk üç Stratejik 
Amacını gerçekleş  rebilmesine yönelik olarak 
kendi yöne  m ve uygulama kapasitesini geliş-
 rme kaygısıyla oluşturulmuştur.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2010–2014 yılla-
rı arasında yürütmeyi öngördüğü bütün Proje 
ve Faaliyetleri kapsayan bu planın, ülkemiz sa-
nayi ve  care  nin planlı gelişim göstermesin-
de belirleyici nitelikte bir belge olması beklen-
mekte, Bakanlığın daha güçlü bir kurumsal ya-
pıya kavuşmasına katkı sağlaması umulmakta-
dır.

SonuçSonuç
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