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Cumhuriyetimiz yüzüncü yaşına yaklaşıyor.

Ülkemizin en az yüzyıllık birikimiyle hâlâ gelişmiş ülkeler kategorisinden uzak kalması 
bize hiç yakışmıyor. Üstelik, Avrupa’nın en büyük ve en genç nüfusunun insani 
gelişmişlik listelerinin sonunda yer bulabilmesi, potansiyelimizin çok gerisinde 
olduğumuzu gösteriyor.

Kaybedecek tek saniyemiz olmadığını biliyoruz.

Önümüzdeki ülkelerin ayak izlerini takip etmek yerine ciddi bir atılıma ihtiyaç 
duyuyoruz. Bunun için de ilk görevimiz; Türkiye’nin önünü açmak ve kilitli kalmış 
ya da tıkanmış tüm çarkları derhal döndürmeye başlamak.

Kalkınma Seferberliği Eylem Planımız, deyimin gerçek anlamıyla çarkları 
döndürecek adımlar içeriyor. Ülkemizi yenilikçi kanatlarla havalandırmanın çok 
değerli bir kilometre taşı olma özelliğini taşıyor.

Ali Babacan
DEVA Partisi Genel 

Başkanı
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Eylem planımız ülkemizi; üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta kendi tarihinin 
rekoruna ve dünyanın zirvelerine taşımayı hedefliyor.

Ne istediğini çok iyi bilen uzman kadroların tüm yönleriyle hesaplanmış somut 
hedefleriyle, özgür ve zengin Türkiye’nin yol haritasıyla karşı karşıyasınız. 

Kalkınma Seferberliği Eylem Planımız altı ana başlıktan oluşuyor. Bu yol haritasında 
Türkiye’nin yıldızını parlatacak 76 verimli eylem yer alıyor. 

Her eylemimiz, sarsılmaz bir hukuk zemininde, kendisini alanında iyi yetiştirmiş 
insan gücüyle hayata geçirilmeyi bekliyor.

Eylem planlarımız; Yarının Türkiye’sine güvenle bakmamızı sağlıyor.

Özgür ve zengin Türkiye’nin anahtarını cebimizde güvenle taşıyoruz.



www.devapartisi.orgKALKINMA SEFERBERLİĞİ EYLEM PLANI6

BÜYÜK TÜRKİYE’NİN YOL HARİTASI

Ülkemiz yıllardır patinaj yapıyor. Dünya ekonomisindeki payımız 1980’in, kişi başına 
düşen milli gelirimiz 2007’nin gerisinde. 2023 hedeflerinin çok uzağındayız. Elbette bu 
süre zarfında rakibimiz olan ülkeler boş durmadı, bazıları bir üst lige çıkmayı başardı.

Tüm bunların kader olmadığının farkındayız. Kalkınma Seferberliği Eylem Planı ile 
sanayimizin ve ekonomimizin dinamosu olan KOBİ’lerimizin hak ettikleri seviyeye 
gelmesini sağlayacak yol haritasını sunuyoruz.

Eylem planımızı sanayiciler, KOBİ’ler, profesyonel yöneticiler ve akademisyenlerden 
oluşan geniş bir çalışma grubuyla birlikte hazırladık. Önde gelen iş dünyası sivil toplum 
örgütlerinin katkı ve yorumlarını aldık. Diyarbakır’dan İzmir’e, Denizli’den Mardin’e 
uzanan Kalkınma Ekspresi ziyaretleriyle ülkemizin muhtelif yerlerinde sanayici ve 
KOBİ’lerimizle istişare ettik. Neticede uygulanma tarihi, sorumlusu ve bütçesi belli 76 
eylemden oluşan eylem planımız ortaya çıktı.

Burak Dalgın
 DEVA Partisi 

Sanayi, Girişimcilik 
ve Dijital Dönüşüm
Politikaları Başkanı
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Dünyayla yarışan büyük Türkiye’nin yol haritası olan Kalkınma Seferberliği’nin altı ana 
başlığı var:

(1) Güçlü üretim için sağlam altyapı
(2) Artan yatırım için uygun finansman
(3) Büyüyen istihdam için aranan elemanlar
(4) Şahlanan ihracat için açılan pazarlar
(5) Yükselen katma değer için yaygınlaşan yenilikçilik
(6) Süper KOBİ’ler için etkin düzenleme ve teşvikler

Kalkınma Seferberliği’nin kendi içinde ve diğer eylem planları ile entegre bir yaklaşım 
içermesine; yeşil ve dijital dönüşüm gibi büyük dünya eğilimlerine uygun olmasına; 
ülkemizdeki doğruları artırarak sürdüren, eksikleri tamamlayan ve yanlışları düzelten bir 
şekilde çalışmasına dikkat ettik.

Kalkınma Seferberliği’nin ülkemizin orta gelir tuzağını aşan bir inovasyon ekonomisi 
haline gelmesine ve bu çerçevede:

• Rant yerine üretim, yatırım ve istihdama
• Vasatlık yerine dünyayla yarışmaya
• Ucuzculuk ve fasonculuk yerine katma değer ve markalaşmaya
• Kontrol-kumanda ekonomisi yerine hür teşebbüse
• Çıkar lobileri yerine ekonomimizin dinamosu KOBİ’lere yönelmesine vesile 
olmasını diliyorum.

Eylem planımızın ‘ucunun açık’ bulunduğunu ve tüm paydaşlarımızın katkı ve yorumlarını 
beklediğimizi de belirtmek isterim. 
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YARININ TÜRKİYESİ’NDE SANAYİ VE 
KOBİ’LER

Yeni Nesil Üretim Üsleri: En az 10 sanayi vahası. Tüm OSB’lerin entegre kampüs haline gelmesi.

Etkin Kalkınma Finansmanı: Uzun vadeli, uygun teminatlı krediler. Yaygınlaşan alternatif 
finansman kanalları. Vaktinde yapılan kamu ödemeleri. Düşük vergiler.

İstihdam Hamlesi: Her iş günü 1.000 yeni sanayi istihdamı. İlk iktidar döneminde 1 milyon yeni 
sanayi işi.

Ara Değil Aranan Elemanlar: Özel sektörün yönettiği, iş garantili, Cobot çağına uygun meslek 
liseleri, çıraklık programları ve eğitim merkezleri.

İhracat Atağı: İlk iktidar döneminde yıllık 500 milyar doları yakalamış, kilogram değeri 2 dolara 
ulaşmış, yüksek teknolojinin payı iki katına çıkmış ihracat.

Kaliteli Büyüme: Dünyadaki dönüşümü avantaja çeviren, uluslararası patent ve marka 
başvurularını ikiye katlamış, toplam faktör verimliliği büyümeye her yıl yüzde 2 katkı veren 
Türkiye.

Yenilik Sıçraması: Yarı iletken/ çip gibi alanlarda misyon odaklı ‘Aya Yolculuk’ projeleri. 
Savunma ve uzay gibi platform sektörlerde etkin kamu-özel-üniversite işbirlikleri. Kritik teknik 
kabiliyetlerde yerelleşme hamlesi.

Katalizör Devlet: Yetkilendirilmiş tek duraktan özel sektöre hizmet veren, girişimcinin işini 
kolaylaştıran kamu.

Lokomotif Teşvikler: Pazar, finansman ve kurumsal kapasiteyi entegre düşünen, yalın ve odaklı 
teşvik sistemi.

Süper KOBİ’ler: Dünyayla rekabet eden en az 100 bin Süper KOBİ. Yarına güvenle bakan ve yeni 
kabiliyetler kazanan esnaflar. Hızla büyüyen ceylan şirketler.
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GÜÇLÜ ÜRETİM İÇİN SAĞLAM ALTYAPI

SANAYİ VAHALARI KURACAĞIZ

• 10 adet yetenek yönetimi, bağlantılılık, çevre dostu üretim, inovasyon ve dijitalleşme 
eksenlerinde geliştirilmiş, modern altyapıya sahip, sosyal alanlar içeren sanayi vahası 
kuracağız.

OSB ARAZİLERİNİN RANT KAPISI OLMASINI ENGELLEYECEĞİZ

• Spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önlenmesi için uygulama yönetmeliğinde belirtilen 
inşaata başlama ve inşaatı bitirme sürelerine uyulmasını sağlayacağız. Geçici rayiç bedeli ve 
ruhsat süreçlerinin şeffaf yürümesini sağlayacağız.

SANAYİ-ŞEHİR İLİŞKİSİNİ YENİDEN TASARLAYACAĞIZ

• Islah OSB’leri kuracak, fiziksel kapasitesi yetersiz veya çevreyi kirleten sanayinin şehir 
içlerinden taşınmasını sağlayacağız. Küçük sanayi sitelerini endüstri 4.0 bölgeleri ve makers 
atölyelerine dönüştürerek katmanlı üretime uygun sanayinin şehirle entegre olmasını 
sağlayacağız.

SANAYİNİN ELEKTRİK, DOĞAL GAZ VE KRİTİK HAMMADDE TEDARİĞİNİN KESİNTİSİZ 
OLMASINI SAĞLAYACAĞIZ

• OSB’lerde elektrik, doğal gaz ve kritik hammadde tedarikinin kesintisiz olması için gerekli 
uzun vadeli sözleşmelerini, altyapı yatırımlarını ve depolama hazırlıklarını tam ve vaktinde 
yapacağız.

İNTERNET ERİŞİMİ, ELEKTRONİK CİHAZ SAHİPLİĞİ VE YEDEKLEME KABİLİYETLERİNİ 
ARTIRACAĞIZ

• Ülke sathında internet erişimini hızlı, erişilebilir ve hesaplı hale getirecek, elektronik 
cihazlardaki vergi yükünü indirecek, sektör kümelenmelerinde yedekleme ve veri merkezi 
sistemlerinin bulunmasını sağlayacağız.
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ARTAN YATIRIM İÇİN UYGUN FİNANSMAN

KALKINMA VE YATIRIM BANKASI’NIN KAYNAKLARINI ARTIRACAĞIZ

Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın kaynaklarını artıracak ve şirketlerimizin dünya trendlerine (yeniden 
şekillenen tedarik zinciri, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm) adapte olmasını destekleyeceğiz.

ALTERNATİF FİNANSMAN KANALLARININ ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ

Başta KOBİ’ler olmak üzere, şirketlerimizin alternatif finansman kanallarından yararlanmasını 
sağlayacağız. Tedarik zinciri finansmanının genişletilmesi, sermaye piyasasının derinleştirilmesi 
ve menkul kıymetleştirmenin yaygınlaşmasını destekleyeceğiz. İş aleminden iş alemine; 
tüketiciden iş alemine ve tüketiciden tüketiciye kredi mekanizmalarının önünü açacağız.

DİJİTAL PARA, BLOK ZİNCİR ÜZERİNDEN ÇEK VE SENET GİBİ FİNANSAL TEKNOLOJİLERİ 
DESTEKLEYECEĞİZ

Dijital paranın kullanımı için altyapıyı oluşturarak blok zincir üzerinden çek ve senet kullanımını 
sağlayacağız. Finansal teknolojinin reel sektör tarafından kullanılmasını sağlayacağız.

KDV İADELERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE, KAMU ÖDEMELERİNİ TAM VE VAKTİNDE YAPACAĞIZ

İhtisas vergi dairesi ve çalışan sayısını artırarak vergi iade sürecini hızlandıracağız. Bilhassa 
KOBİ’lerin işletme sermayelerini korumak amacıyla Avrupa Birliği Geç Ödeme Yönergesi 
çerçevesini izleyeceğiz. Kamunun işletmelere borçlarını dijital TL ile yaparak şirketlerin 
alacaklarını finansman ve ödeme için kullanabilmelerini sağlayacağız.
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BÜYÜYEN İSTİHDAM İÇİN ARANAN 
ELEMANLAR

ÖZEL SEKTÖRÜN YÖNLENDİRMESİNDE, İŞ GARANTİLİ MESLEK VE ÇIRAKLIK OKULLARINI 
YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

• Özel sektörün/ ilgili sivil toplum kuruluşlarının yönlendirmesinde, yeterli eğitici ve fiziksel 
kaynağa sahip, iş garantili meslek ve çıraklık okullarını yaygınlaştıracak ve her OSB’de 
bulunmasını sağlayacağız. Teorik ve pratik eğitimi birleştiren, okurken ücret kazanmayı 
sağlayan ikili sistem uygulayacağız.

COBOT (İNSAN-ROBOT İŞBİRLİĞİ) ATILIMI YAPACAĞIZ

• Meslek ve çıraklık okulları müfredatını bugünün değil yarının yetkinlikleri çerçevesinde 
yapılandıracağız. Cobot (insan-robot işbirliği) atılımı yapacak, Teknik Öğretmen 
Okulları’nı bu çerçevede yapılandıracak ve güçlendireceğiz.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİ DESTEKLEYECEĞİZ

• Üniversite-sanayi işbirliğini destekleyeceğiz. Bu çerçevede, ortak projelerin teşvik 
sürecini sadeleştirecek, işverenin staj yükümlülüğünü azaltarak öğrencilerin iş 
hayatını deneyimlemesini sağlayacak ve üniversite mütevelli heyetlerinde özel sektör 
temsilcilerine yer vererek müfredatlarının iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun şekilde 
belirlenmesini sağlayacağız.

KADINLARIN İŞGÜCÜNE DAHA AKTİF KATILIMINI SAĞLAYACAĞIZ

• Kadınların işgücüne daha aktif katılımını sağlamak amacıyla okul sonrası eğitmenli 
aktivite merkezleri ile kreşleri her OSB’de ve yerel yönetimlerin sorumluluğunda şehir 
içlerindeki sanayi kümelenmelerinde arttıracağız. Bu amaçla, yaşlılar için bakıma erişimi 
de iyileştireceğiz.

İŞ KAZALARINI ÖNLEYECEK, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK DÖNÜŞÜMLERİ 
SÜRATLE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

• Başta ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) olmak üzere uluslararası standartlar 
çerçevesinde iş kazalarını önleyecek, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak dönüşümleri 
süratle gerçekleştireceğiz.  Meslek hastalıkları tanımlarını Avrupa Birliği müktesebatına 
uygun hale getirecek, ilgili hastanelerin sayısını artıracak ve teknik donanımlarını 
güçlendireceğiz.

KRİTİK SEKTÖRLER İÇİN NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ GEREKSİNİMLERİNİ BELİRLEYECEK VE 
YURTDIŞINDAN ÜLKEMİZE BEYİN GÖÇÜNÜ SAĞLAYACAĞIZ

• Kritik sektörler için nitelikli iş gücü gereksinimlerini belirleyecek, Türkiye’de ve yurtdışında 
yaşayan yüksek teknik/ bilimsel kabiliyetleri haiz vatandaşlarımızla irtibat ve istişare 
halinde olacağız. Söz konusu alanlarda yurtdışından ülkemize beyin göçünü sağlayacak 
girişimci dostu oturma izni programları geliştireceğiz.
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ŞAHLANAN İHRACAT İÇİN AÇILAN 
PAZARLAR

YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİMİZLE SANAYİCİYİ DESTEKLEYECEĞİZ

Yurtdışı temsilciliklerimizde iş dünyasından gelen, kritik performans ölçütleri belirlenmiş kadrolar 
istihdam ederek sanayiciyi destekleyeceğiz.

ULUSLARARASI ŞİRKETLERİN ÜLKEMİZDE SATIN ALMA OFİSLERİ AÇMASINI TEŞVİK 
EDECEĞİZ.

Dost ülkelerden satın alma (friendshoring), yakından satın alma (nearshoring) ve tedarik 
zincirini çeşitlendirme eğilimlerinden yararlanmak için uluslararası şirketlerin ülkemizde satın 
alma ofisleri açmasını teşvik edeceğiz.

GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİNİ KOLAYLAŞTIRACAĞIZ

Gümrükleme işlemlerini komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurarak, veri paylaşımını artırarak, mükerrer 
işlemleri ortadan kaldırarak ve dijital süreçleri aktif kullanarak kolaylaştıracağız. TIR ve demiryolu 
geçişlerindeki Tek Durakta Kontrol ve Ortak Kapı sistemlerini derinleştirecek ve güncelleyeceğiz.

E-İHRACATIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ

E-ticarette ürün güvenliği-denetimi ve iade prosedürlerini kolaylaştıracak ve e-ihracatın 
önünü açacağız. Uluslararası ödeme sistemleri üzerindeki yasakları kaldıracağız. Mikro-ihracat 
bilgilendirme ve teşvik faaliyetlerini, bölgesel kalkınma ve kadın girişimciliği hedeflerimiz 
çerçevesinde yapacağız.

PTT’Yİ ULUSLARARASI KARGO KABİLİYETLERİ VE KÜRESEL İŞBİRLİKLERİ DAHİL OLMAK 
ÜZERE YENİDEN ORGANİZE EDECEĞİZ

PTT’yi uluslararası kargo kabiliyetleri ve küresel işbirlikleri dahil olmak üzere yeniden organize 
edeceğiz. İş dünyası sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde, büyük ve hedef ihracat pazarlarında, 
o ülkelerdeki e-ticaret altyapısına entegre depolama hizmetleri sunulmasını sağlayacağız.
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YÜKSELEN KATMA DEĞER İÇİN YAYGINLAŞAN 
YENİLİKÇİLİK

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ENDÜSTRİ 4.0’A GEÇİŞ İÇİN KOBİ’LERİMİZE TEKNOLOJİK CHECK-UP 
VE YOL HARİTASI SAĞLAYACAĞIZ

Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0’a geçiş için KOBİ’lerimize teknolojik check-up ve yol haritası 
sağlayacağız. Bu süreci destekleyecek mentorluk ve uygulamalı danışmanlık programları ve ara 
yüzler oluşmasını sağlayacağız. Geçiş programlarına dahil olan her işletmenin en az Endüstri 
3.0 seviyesine ulaşmasını hedefleyeceğiz. Her OSB’de model fabrika ve Endüstri 4.0’a geçiş 
test ortamı olmasını sağlayacak, dijital ikiz sistemlerinin aktif kullanımını destekleyecek ve yerli 
çözüm sağlayıcı kümelenmelerini teşvik edeceğiz. Türkiye Sanayi Dijital Dönüşüm Endeksi’ni 
oluşturacak ve yayınlayacağız.

STEM (BİLİM, TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK VE MATEMATİK) EĞİTİMİNE ÖNCELİK VERECEĞİZ)

Ortaöğretim ve yüksek öğretim sistemini STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) ve 
meslek odaklı şekilde tasarlayacak, kaynak dağılımını bu çerçevede yapacağız.

Uzay programlarını odaklı, mevcut sektörler ve hedeflerle ilişkili özel sektörü geliştirici  şekilde 
yöneteceğiz

Uzay programlarını odaklı (alçak yörünge kargoları), mevcut sektörler ve hedeflerle ilişkili 
(tarımda verimliliğinin mükemmelleştirilmesi, iklim değişikliğine karşı önlemler) ve özel sektörü 
geliştirici (alt yüklenici çalışmaları) şekilde yöneteceğiz.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞTA OLMAK ÜZERE PLATFORM SEKTÖRLERDE ETKİN KAMU-
ÜNİVERSİTE-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEK VE GELİŞTİRECEĞİZ

Savunma sanayii gibi platform sektörlerde etkin kamu-üniversite-özel sektör işbirliğini sürdürecek 
ve geliştireceğiz. Stratejik önemi bulunan tüm mevcut ve yeni projeleri destekleyeceğiz. Hiçbir 
ayrım gözetmeden girişimcilerimizin önünü açacak, özel sektör oyuncularının sayısının artmasını 
sağlayacak ve adil rekabeti tesis edeceğiz. İmkan, fırsat ve özgürlükleri genişleterek stratejik 
beyin göçünün önüne geçeceğiz. Savunma sanayiindeki büyük tedarik projelerini, kuvvet yapısı 
ve planlamasını bozmayacak şekilde, somut güvenlik ortam ve ihtiyacına uygun olarak, ülkenin 
dış politikası ile çelişmeyen bir biçimde yöneteceğiz. Vakıf şirketlerinin şeffaf, performans/ 
verimlilik odaklı ve liyakat esaslı çalışmasını sağlayacak, askeri fabrikalarda performans/ verimlilik 
artışı sağlayacak, kritik yetenek ve hizmetleri zaafa uğratacak askeri fabrika özelleştirilmesine 
gitmeyeceğiz.

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ VEYA KRİTİK ÖNEME HAİZ HAMMADDELERİN YERLİ OLARAK 
ÜRETİLMELERİNİ TEŞVİK EDECEĞİZ

Yüksek katma değerli veya kritik öneme haiz kimyasallar, ileri kompozitler, yeni nesil sac, 
mühendislik plastiği, karbon fiber ve alüminyum gibi maddelerin yerli olarak üretilmelerini 
teşvik edeceğiz. Batarya teknolojileri için gereken kritik madenler konusunda ülkemizin 
maden haritasını çıkaracağız. Dış ticaret açığının yüzde 35’ini oluşturan ara girdi kimyasallarının 
Türkiye’de üretilmesi için makina ve teçhizat hibesi verilmesini değerlendireceğiz.
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ÖNEMLİ NOT: 2 Kasım saat 12.00’ye kadar ambargoludur.

SÜPER KOBİ’LER İÇİN ETKİN DÜZENLEME VE 
TEŞVİKLER

TEŞVİK VE DESTEKLERİ PAZAR, FİNANSMAN VE KURUMSAL KAPASİTE UNSURLARININ 
TÜMÜNÜ DİKKATE ALAN ENTEGRE BİR YAKLAŞIMLA SUNACAĞIZ

• Teşvik ve destekleri pazar, finansman ve kurumsal kapasite unsurlarının tümünü dikkate alan 
entegre bir yaklaşımla sunacağız. Teşvikleri tasarlarken, net katma değer, tedarik zincirindeki 
rol gibi kriterlere öncelik vereceğiz. Firmalarımızı araştırma, üretim, ticarileştirilme, 
markalaşma, modernizasyon, sertifikasyon ve standardizasyon gibi aşamaların tümünde 
destekleyeceğiz.

HER TEŞVİK VE DESTEK İÇİN FİRMALARA ‘MEZUNİYET KARNESİ’ MECBURİYETİ GETİRECEĞİZ

• Her teşvik ve destek için firmalara ‘mezuniyet karnesi’ mecburiyeti getireceğiz. Mikro 
işletmelerin küçük, küçüklerin orta boy, orta boyların büyük işletme olmasını sağlayacağız. 
Ceylan şirketlerin büyüme hızını artırmalarına odaklanacağız. Neticede, süreçlerini 
dijitalleştirmiş, kayıt dışı işlemler yapmayan, döviz kazancı olan, kurumsal kapasitesini 
geliştirmiş, rekabetçi ve ölçek yakalayan 100 bin Süper KOBİ meydana getireceğiz.

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIMI, YENİLİĞİ VE YENİ İSTİHDAMI DESTEKLEYEN 
INVESTEU PROGRAMININ İLKELERİNE UYGUN HAREKET EDECEĞİZ

• Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir yatırımı, yeniliği ve yeni istihdamı destekleyen InvestEU 
programının ilkelerine uygun hareket edeceğiz. Bu çerçevede, sürdürülebilir altyapı, 
araştırma, yenilik ve dijitalleşme, sosyal yatırım ve mikrofinans, cinsiyet eşitliği, sosyal altyapı 
desteklerini artıracağız.

KAMUDA KAĞIT, MÜHÜR VE İMZANIN BİTİRİLMESİNİ HEDEFLEYECEĞİZ

• Şirket veya şube kuruluş/ kapanışında noter, sicil, sicil gazetesi ve odalardaki işlemleri 
daha az maliyetle gerçekleştirmek için mevzuat düzenlemeleri yapacak, blok zincir başta 
olmak üzere teknolojik imkanları kullanacağız. Kamuda kağıt, mühür ve imzanın bitirilmesini 
hedefleyeceğiz.
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İŞLETMELERİN KAMU KURUMLARINA YAPILAN AYNI/ BİRBİRİNE BENZER BİLDİRİMLERİ 
KALDIRACAĞIZ

İşletmeler tarafından SGK, İŞKUR, Vergi Dairesi gibi çeşitli kamu kurumlarına yapılan aynı/ 
birbirine benzer bildirimleri kaldıracak veya kurumların bu bildirimleri paylaşmasını sağlayacağız.

KOBİ, ESNAF VE GİRİŞİMCİLERE TEK DURAKTAN HİZMET VEREN BİR YAPI KURACAĞIZ

KOBİ, esnaf ve girişimcilere tek duraktan hizmet veren bir yapı kuracağız. Ayrıca, e-devlet 
benzeri bir dijital sistemi şirketlerin hizmetine sunacağız. ‘Yeter ki Sen İste!’ isimli bu portal evrak 
işlerinin ötesinde, eğitim taleplerinden muhasebe kayıtlarına, teşvik başvurularından dijital 
kabiliyet check-up’ına kadar çeşitli özellikler barındıracak. Girişimciler de bu sistemden kendi 
hizmetlerini sunabilecekler.

KOBİ VE ESNAFLARIN VERGİ VE SGK BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRACAĞIZ

KOBİ ve esnafların vergi ve SGK borçlarını yeniden yapılandıracağız. Esnaflarımızın iş yeri 
kiralamalarındaki stopaj oranını düşüreceğiz.

ESNAF VE MİKRO KOBİ’LERİMİZİ DİJİTAL UÇURUMDAN KORUYACAĞIZ

Esnaf ve mikro KOBİ’lerimizi dijital uçurumdan korumak için yalın bir bilgilendirme hamlesi ve 
kolay kullanılabilir kitler sunacağız.
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ÖNEMLİ NOT: 2 Kasım saat 12.00’ye kadar ambargoludur.

Kalkınma Ekspresi Ziyaretleri

#KalkınmaEkspresi

ANKARA MARDİN

DİYARBAKIR

İZMİR
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ÖNEMLİ NOT: 2 Kasım saat 12.00’ye kadar ambargoludur.

90 ve 
360 Günlük
Eylem Planı
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Sağlam Altyapı -> Güçlü Üretim

No Hedef Sorumlu Bakanlık İlişkili Kuruluşlar Yapılacak 
İşlem Türleri Açıklama Süre

1 Sanayi Vahaları 
kuracağız

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürlüğü

Proje 
Geliştirme ve 
Uygulama, Alan 
Tahsisi, Bütçe 
Tahsisi

10 adet yetenek yönetimi, 
bağlantılılık, çevre dostu üretim, 
inovasyon ve dijitalleşme 
eksenlerinde geliştirilmiş, modern 
altyapıya sahip, sosyal alanlar içeren 
sanayi vahası kuracağız.

İlk iktidar 
dönemi

2
OSB'leri entegre 
ve yeni nesil hale 
getireceğiz

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Çevre, 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı ve 
Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı, 
TCDD, Bölge 
Liman Başkanlıkları, 
Belediyeler, Sanayi 
Bölgeleri Genel 
Müdürlüğü

Proje 
Geliştirme ve 
Uygulama, Alan 
Tahsisi

Tüm OSB’lerde yeni nesil meslek 
lisesi, kreş, liman-demiryolu 
bağlantısı, depolama/ lojistik tesisi, 
şehre toplu ulaşım, model fabrika ve 
teknoloji geliştirme bölgesi olmasını 
sağlayacağız.

İlk iktidar 
dönemi

3

OSB'leri 
bağımsız ve hızlı 
işleyen yapıya 
kavuşturacağız

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürlüğü

Hukuki ve İdari 
Düzenleme

OSB’lerin bağımsız işlemelerini 
sağlayacağız. OSB izin süreçlerini 
kısaltacağız.

90 gün

4

OSB arazilerinin 
rant kapısı 
olmasını 
engelleyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı, Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü, 
Belediyeler

Proje 
Geliştirme ve 
Uygulama

Spekülatif arsa tahsis ve satışlarının 
önlenmesi için uygulama 
yönetmeliğinde belirtilen inşaata 
başlama ve inşaatı bitirme sürelerine 
uyulmasını sağlayacağız. Geçici rayiç 
bedeli ve ruhsat süreçlerinin şeffaf 
yürümesini sağlayacağız. 

90 gün

5
Sanayi-şehir 
ilişkisini yeniden 
tasarlayacağız

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve Çevre, 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı

Sanayi Bölgeleri 
Genel Müdürlüğü, 
Belediyeler

Proje 
Geliştirme ve 
Uygulama

Islah OSB’leri kuracak, fiziksel 
kapasitesi yetersiz veya çevreyi 
kirleten sanayinin şehir içlerinden 
taşınmasını sağlayacağiız. Küçük 
sanayi sitelerini endüstri 4.0 
bölgeleri ve makers atölyelerine 
dönüştürerek katmanlı üretime 
uygun sanayinin şehirle entegre 
olmasını sağlayacağız.

İlk iktidar 
dönemi

6
Sanayide yeşil 
dönüşümü 
yakalayacağız

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Çevre, 
Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı

Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü, Enerji İşleri 
Genel Müdürlüğü, 
Enerji Verimliliği Dairesi 
Başkanlığı

Proje 
Geliştirme ve 
Uygulama

Mevcut OSB’lerin en az 10 tanesinin  
ve yeni OSB’lerin tamamının net 
sıfır emisyon hedefini yakalamasını 
sağlayacağız. Su kullanımı ruhsat 
sürecine titizlikle uyulmasını 
sağlayacağız. Biyokütle enerji 
santrali, atık buhardan sera ısıtma 
sistemi gibi yatırımları içeren ve 
tesislerin birbirini döngüsel olarak 
beslediği Ekolojik OSB’ler kuracağız.

İlk iktidar 
dönemi

7

Sanayinin 
elektrik, doğal 
gaz ve kritik 
hammadde 
tedariğinin 
kesintisiz olmasını 
sağlayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Botaş, Tedaş

Bütçe 
Tahsisi, Proje 
Geliştirme ve 
Uygulama

OSB’lerde elektrik, doğal gaz 
ve kritik hammadde tedariğinin 
kesintisiz olması için gerekli 
uzun vadeli sözleşmelerini, 
altyapı yatırımlarını ve depolama 
hazırlıklarını tam ve vaktinde 
yapacağız.

Süregelen

8

Kümelenme 
ve endüstriyel 
ortak yaşamı 
yaygınlaştıracağız

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürlüğü

Bütçe 
Tahsisi, Proje 
Geliştirme ve 
Uygulama

Değer zincirindeki işletmeler 
arasında işbirliklerini derinleştirmek, 
katma değeri yükseltmek ve 
yerlilik oranını artırmak amacıyla 
kümelenme, endüstriyel ortak 
yaşam (simbiyoz) ve ihtisas 
OSB imkânlarını çeşitlendirip 
yaygınlaştıracağız.

Süregelen

9

Yenilenebilir 
enerji 
yatırımlarının ve 
enerji verimliliği 
desteklerinin 
önünü açacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Enerji İşleri 
Genel Müdürlüğü

Bütçe 
Tahsisi, İdari 
Düzenleme

Sanayicilerin yenilenebilir 
enerji yatırımlarını baltalayan 
düzenlemeleri ortadan kaldıracak, 
enerji verimliliği destek programlarını 
artıracağız.

90 gün
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ÖNEMLİ NOT: 2 Kasım saat 12.00’ye kadar ambargoludur.

No Hedef Sorumlu Bakanlık İlişkili Kuruluşlar Yapılacak 
İşlem Türleri Açıklama Süre

10

Yeni nesil lojistik 
sistemlerini 
sanayi 
sistemimize 
entegre edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı

TCDD, Altyapı 
Yatırımları Genel 
Müdürlüğü

Proje 
Geliştirme ve 
Uygulama

Teknolojik, verimli, rekabetçi lojistiğe 
uygun, intermodal taşımacılığı 
destekleyen, yeni nesil depolar 
kuracak ve altyapımıza entegre 
edeceğiz.

İlk iktidar 
dönemi

11

Mevcut 
kaynak ve 
kabiliyetlerimizin 
envanterini 
çıkaracağız

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Proje 
Geliştirme ve 
Uygulama

Şirketlerin makina ve tasarım 
kabiliyetleri envanterini çıkaracağız. 
Girdi yönetimi ve araziler gibi 
(GİTEB, MEOP) değer zincirinin 
her aşamasına dair mevcut ve yeni 
oluşturulacak envanteri güncel ve 
şeffaf şekilde paylaşacağız. 

360 gün

12

Test ve 
belgelendirme 
envanterini 
çıkaracak, 
yerel akredite 
kurumları 
destekleyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

TÜRKAK, Milli 
Teknoloji Genel 
Müdürlüğü

Proje 
Geliştirme ve 
Uygulama

Sanayimizin ihtiyaç duyduğu test 
ve belgelendirme envanterini 
çıkaracak, yerel akredite kurumlar 
(TOSB Otomotiv Test Merkezi) 
destekleyecek, ülkemizde 
karşılanamayan test hizmetlerinin 
geliştirilmesini sağlayacağız.

360 gün

13

Yeni kamu altyapı 
yatırımlarını 
sanayi ve ihracatı 
destekleme 
önceliğiyle 
yapacağız

Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı/ 
Başbakanlık ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı

Tüm Bakanlıklar
Proje 
Geliştirme ve 
Uygulama

Yeni kamu altyapı yatırımlarını 
mevcut sermaye stokunu 
değerlendirerek, sanayi ve ihracatı 
destekleme önceliğiyle yapacağız.

Süregelen

14

Sektörel 
detayda faktör 
verimliliği ve net 
ihracat istatistiği 
yayınlayacağız

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Stratejik Araştırmalar 
ve Verimlilik Gen. 
Müd.

Proje 
Geliştirme ve 
Uygulama

Sektörel detayda faktör verimliliği ve 
net ihracat istatistiği yayınlayacağız. 
Liste şampiyonlarını sadece ciroya 
değil, katma değere göre de 
belirleyeceğiz.

360 gün

15

Internet erişimi, 
elektronik 
cihaz sahipliği 
ve yedekleme 
kabiliyetlerini 
artıracağız

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı ve 
Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı

Gelirler İdaresi 
Başkanlığı ve BTK

Vergi İndirimi, 
Teknoloji Tahsisi

Ülke sathında internet erişimini hızlı, 
erişilebilir ve hesaplı hale getirecek, 
elektronik cihazlardaki vergi yükünü 
indirecek, sektör kümelenmelerinde 
yedekleme ve veri merkezi 
sistemlerinin bulunmasını 
sağlayacağız.

İlk iktidar 
dönemi

16

Sanayi 
şirketlerine kısmi 
5G frekans 
tahsisi yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı BTK Hukuki ve İdari 

Düzenleme

Endüstri 4.0 uygulamaları için 
şirketlere 5G frekans tahsisi 
yapacağız.

İlk iktidar 
dönemi
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Uygun Finansman -> Artan Yatırım

No Hedef Sorumlu Bakanlık İlişkili Kuruluşlar Yapılacak 
İşlem Türleri Açıklama Süre

17

İhracatçının döviz 
gelirleri üzerindeki 
kısıtlamaları 
kaldıracağız

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı

BDDK, Finansal 
Piyasalar ve 
Kambiyo Genel 
Müdürlüğü

Hukuki ve İdari 
Düzenleme

Belli miktar döviz satma 
yükümlülüğünü ortadan kaldıracağız. 90 gün

18

Eximbank’ın 
ihracatçıyı 
desteklemesini 
sağlayacağız

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı Eximbank, BDDK Bütçe Tahsisi

Eximbank’ın kaynaklarını 
güçlendirecek, reeskont kredilerini 
artıracak, kredi işlemlerini 
kolaylaştıracak, bölgesel ve 
uluslararası finans kuruluşları ile 
stratejik işbirlikleri geliştireceğiz.

360 gün

19

Kalkınma ve 
Yatırım Bankası’nın 
kaynaklarını 
artıracağız

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı

Kalkınma ve 
Yatırım Bankası Bütçe Tahsisi

Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın 
kaynaklarını artıracak ve 
şirketlerimizin dünya trendlerine 
(yeniden şekillenen tedarik zinciri, 
yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm) 
adapte olmasını destekleyeceğiz.

360 gün

20

Kredi 
teminatlandırmada 
girişimcilere destek 
olacağız

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı Kredi Garanti Fonu Bütçe Tahsisi

Kredi teminatlandırmada proje, 
patent, fikri mülkiyet ve markanın 
değerlendirilmesini sağlayacağız. 
Gelişmekte olan yörelerde zayıf 
olarak değerlendirilen teminat 
yapısını KGF ile güçlendireceğiz.

İlk iktidar 
dönemi

21
Alternatif finansman 
kanallarının önünü 
açacağız

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı

Sermaye Piyasası 
Kurulu

Hukuki ve İdari 
Düzenleme

Başta KOBİ’ler olmak üzere, 
şirketlerimizin alternatif finansman 
kanallarından yararlanmasını 
sağlayacağız. Tedarik zinciri 
finansmanının genişletilmesi, 
sermaye piyasasının derinleştirilmesi 
ve menkul kıymetleştirmenin 
yaygınlaşmasını destekleyeceğiz. İş 
aleminden iş alemine; tüketiciden 
iş alemine ve tüketiciden tüketiciye 
kredi mekanizmalarının önünü 
açacağız.

360 gün

22

Dijital para, blok 
zincir üzerinden 
çek ve senet gibi 
finansal teknolojileri 
destekleyeceğiz

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı

TC Merkez 
Bankası ve Kredi 
Kayıt Bürosu

Hukuki ve İdari 
Düzenleme, 
Proje 
Geliştirme ve 
Uygulama

Dijital paranın kullanımı için 
altyapıyı oluşturarak blok zincir 
üzerinden çek ve senet kullanımını 
sağlayacağız. Finansal teknolojinin 
reel sektör tarafından kullanılmasını 
sağlayacağız.

360 gün

23

KDV iadeleri başta 
olmak üzere, kamu 
ödemelerini tam ve 
vaktinde yapacağız

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı

Avrupa Birliği 
Başkanlığı, Gelirler 
İdaresi Başkanlığı

Hukuki ve İdari 
Düzenleme, 
Proje 
Geliştirme ve 
Uygulama

 İhtisas vergi dairesi ve çalışan 
sayısını artırarak vergi iade sürecini 
hızlandıracağız. Bilhassa KOBİ’lerin 
işletme sermayelerini korumak 
amacıyla Avrupa Birliği Geç Ödeme 
Yönergesi çerçevesini izleyeceğiz. 
Kamunun işletmelere borçlarını 
dijital TL ile yaparak şirketlerin 
alacaklarını finansman ve ödeme için 
kullanabilmelerini sağlayacağız.

360 gün

24

Enflasyon 
muhasebesine 
ilişkin düzenlemeleri 
uygulayacağız

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı

Hukuki ve İdari 
Düzenleme

Enflasyon muhasebesine ilişkin 
düzenlemeleri uygulayarak 
şirket özkaynaklarının erimesini 
engelleyeceğiz.

90 gün

25
İmar değişiklikleri ile 
edinilen kazançları 
vergilendireceğiz

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı

Gelirler İdaresi 
Başkanlığı

Hukuki 
Düzenleme

İmar değişiklikleri ile edinilen 
kazançları vergilendireceğiz. Söz 
konusu rantın siyasetin finansmanı 
ile ilişkisini keseceğiz.

90 gün
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ÖNEMLİ NOT: 2 Kasım saat 12.00’ye kadar ambargoludur.

Aranan Elemanlar -> Büyüyen İstihdam

No Hedef Sorumlu Bakan-
lık İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 

Türleri Açıklama Süre

26

Özel sektörün 
yönlendirmesinde, 
iş garantili meslek 
ve çıraklık okullarını 
yaygınlaştıracağız

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı

Sanayi Bölgeleri 
Genel Müdürlüğü, 
Mesleki Yeterlilik 
Kurumu

İdari Düzenleme, 
Bütçe ve Alan 
Tahsisi

Özel sektörün/ ilgili sivil toplum 
kuruluşlarının yönlendirmesinde, 
yeterli eğitici ve fiziksel kaynağa 
sahip, iş garantili meslek ve çıraklık 
okullarını yaygınlaştıracak ve her 
OSB’de bulunmasını sağlayacağız. 
Teorik ve pratik eğitimi birleştiren, 
okurken ücret kazanmayı sağlayan 
ikili sistem uygulayacağız.

360 gün/ 
süregelen

27
 Cobot (insan-robot 
işbirliği) atılımı 
yapacağız

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı

Sanayi Bölgeleri 
Genel Müdürlüğü, 
Talim Terbiye 
Kurulu, Yenilik 
ve Eğitim 
Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü

İdari Düzenleme, 
Proje Geliştirme 
ve Uygulama

Meslek ve çıraklık okulları 
müfredatını bugünün değil 
yarının yetkinlikleri çerçevesinde 
yapılandıracağız. Cobot (insan-
robot işbirliği) atılımı yapacak, Teknik 
Öğretmen Okulları’nı bu çerçevede 
yapılandıracak ve güçlendireceğiz.

360 gün/ 
süregelen

28
Üniversite-
sanayi işbirliğini 
destekleyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı

Sanayi Bölgeleri 
Genel Müdürlüğü, 
YÖK

İdari Düzenleme, 
Proje Geliştirme 
ve Uygulama

Üniversite-sanayi işbirliğini 
destekleyeceğiz. Bu çerçevede, 
ortak projelerin teşvik sürecini 
sadeleştirecek, işverenin staj 
yükümlülüğünü azaltarak 
öğrencilerin iş hayatını 
deneyimlemesini sağlayacak ve 
üniversite mütevelli heyetlerinde 
özel sektör temsilcilerine yer 
vererek müfredatlarının iş dünyasının 
ihtiyaçlarına uygun şekilde 
belirlenmesini sağlayacağız.

360 gün/ 
süregelen

29

Otomasyon ve 
iş alanlarındaki 
hızlı dönüşümün 
yaratacağı uyum 
ihtiyacını karşılamaya 
yönelik yaşam 
boyu öğrenme 
programlarını 
artıracağız

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığı

Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel 
Müdürlüğü ve 
Hayat Boyu 
Öğrenme Genel 
Müdürlüğü

Proje Geliştirme 
ve Uygulama

Çalışanların ve işsizlerin beceri ve 
yeteneklerini ölçmeye ve geleceğin 
işlerine uygun hale getirmeye 
imkân verecek meslek-görev 
kesitleri ve benzeri yeni veri setleri 
oluşturacağız. Otomasyon ve 
iş alanlarındaki hızlı dönüşümün 
yaratacağı uyum ihtiyacını 
karşılamaya yönelik yaşam boyu 
öğrenme programlarını artıracağız.

360 gün/ 
süregelen

30
Kadınların işgücüne 
daha aktif katılımını 
sağlayacağız

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı, 
Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı

Sanayi Bölgeleri 
Genel Müdürlüğü, 
Mesleki Yeterlilik 
Kurumu, Mesleki 
ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürlüğü 
ve Hayat Boyu 
Öğrenme Genel 
Müdürlüğü

Proje Geliştirme 
ve Uygulama, 
Bütçe Tahsisi

Kadınların işgücüne daha aktif 
katılımını sağlamak amacıyla okul 
sonrası eğitmenli aktivite merkezleri 
ile kreşleri her OSB’de ve yerel 
yönetimlerin sorumluluğunda şehir 
içlerindeki sanayi kümelenmelerinde 
arttıracağız. Bu amaçla, yaşlılar için 
bakıma erişimi de iyileştireceğiz.

360 gün/ 
süregelen
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No Hedef Sorumlu Bakanlık İlişkili Kuruluşlar Yapılacak 
İşlem Türleri Açıklama Süre

31

Bilhassa kadınlar 
ve kız çocukları için 
mentor programlarını 
destekleyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı

KOSGEB, İŞKUR, 
KYK

Proje 
Geliştirme ve 
Uygulama, 
Bütçe Tahsisi

Bilhassa kadınlar ve kız çocukları için 
başarılı rol modellerin öne çıkmasını 
sağlayacak, bu kişilerin lider-mentor 
olduğu sanayi/ girişim ara yüz 
programlarını destekleyeceğiz. Bu 
programlara katılan meslek okulu 
öğrencisi kızlara burs ve istihdam 
katkısı vereceğiz.

360 gün/ 
süregelen

32

Basit ve daha esnek 
bir iş kanunu getirerek 
kayıtlı istihdamın 
önündeki engelleri 
azaltacağız

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı, 
İŞKUR

İdari ve 
Hukuki 
Düzenleme

İşletme boyutuna göre ayırım 
yapmayan daha basit ve daha 
esnek bir iş kanunu getirerek kayıtlı 
istihdamın önündeki engelleri 
daha da azaltma yoluna gideceğiz. 
Çalışanların sağlık ve emeklilik 
haklarını güvence altına alarak, 
kısmi zamanlı çalışma ve uzaktan 
çalışma gibi çalışma modellerini 
yaygınlaştıracağız.

360 gün

33

İŞKUR’un kurumsal 
kapasitesini 
güçlendirecek, özel 
istihdam bürolarını 
yaygınlaştıracağız.

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı İŞKUR İdari 

Düzenleme

"İŞKUR’un başta danışmanlık 
hizmetleri olmak üzere kurumsal 
kapasitesini güçlendireceğiz.  
İş arama, eşleştirme ve işe 
yerleştirmelerde büyük veri ve 
yapay zeka gibi teknolojilerden 
yararlanacağız. İşsizlerin iş 
bulmalarına yardımcı olacak, 
istihdam edilebilirliklerini 
artıracak aktivasyon programları 
geliştireceğiz. Özel istihdam 
bürolarını yaygınlaştıracak ve 
İŞKUR ile koordinasyonlarını 
güçlendireceğiz. Bölgesel  mentor 
ağlarının kurulumunu destekleyecek, 
deneyimli uzmanların  yarı zamanlı 
esnek iş modelleriyle işletmelere 
katkı vermesini destekleyeceğiz."

360 gün/ 
süregelen

34

İş kazalarını 
önleyecek, iş sağlığı 
ve güvenliğini 
sağlayacak 
dönüşümleri süratle 
gerçekleştireceğiz

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı

Meslek 
Hastalıkları 
ve İş Kazaları 
Sürveyans Birimi, 
Avrupa Birliği 
Başkanlığı

Uluslararası 
İlişki 
Yönetimi, 
Bütçe Tahsisi

Başta ILO (Uluslararası Çalışma 
Örgütü) olmak üzere uluslararası 
standartlar çerçevesinde iş 
kazalarını önleyecek, iş sağlığı ve 
güvenliğini sağlayacak dönüşümleri 
süratle gerçekleştireceğiz.  Meslek 
hastalıkları tanımlarını Avrupa 
Birliği müktesebatına uygun hale 
getirecek, ilgili hastanelerin sayısını 
artıracak ve teknik donanımlarını 
güçlendireceğiz.

360 gün/ 
süregelen

35

Kritik sektörler 
için nitelikli iş gücü 
gereksinimlerini 
belirleyecek, ve 
yurtdışından ülkemize 
beyin göçünü 
sağlayacağız

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Ticaret 
Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı

Tübitak, Stratejik 
Araştırmalar ve 
Verimlilik Gen. 
Müd.

İdari ve 
Hukuki 
Düzenleme, 
Proje 
Geliştirme ve 
Uygulama

Kritik sektörler için nitelikli iş gücü 
gereksinimlerini belirleyecek, 
Türkiye’de ve yurtdışında yaşayan 
yüksek teknik/ bilimsel kabiliyetleri 
haiz vatandaşlarımızla irtibat ve 
istişare halinde olacağız. Söz konusu 
alanlarda yurtdışından ülkemize 
beyin göçünü sağlayacak girişimci 
dostu oturma izni programları 
geliştireceğiz.

360 gün/ 
süregelen
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ÖNEMLİ NOT: 2 Kasım saat 12.00’ye kadar ambargoludur.
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No Hedef Sorumlu Bakanlık İlişkili 
Kuruluşlar

Yapılacak İşlem 
Türleri Açıklama Süre

36

Avrupa Birliği ile  
Gümrük Birliği 
Anlaşması’nı sanayi ve 
iş dünyamızın önerileri 
doğrultusunda 
güncelleme 
müzakereleri 
yapacağız

Ticaret Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı

Avrupa Birliği 
Başkanlığı

Uluslararası İlişki 
Yönetimi, İdari 
Düzenleme

Avrupa Birliği ile süregelen Gümrük 
Birliği Anlaşması’nı sanayi ve iş 
dünyamızın önerileri doğrultusunda 
güncelleme müzakereleri yapacağız. 
Serbest Ticaret Anlaşmalarının 
dış ticarete etkilerini kapsamlı bir 
değerlendirmeye tabi tutacağız. 
Bu adımları, şirketlerimizin 
rekabet gücünün artırılması, çeşitli 
sektörlerimize doğrudan yatırımların 
çekilmesi ve ülkemizin bir üretim ve 
hizmet üssü olması perspektifiyle 
gerçekleştireceğiz.

360 gün/ 
süregelen

37

Vize sıkıntılarının 
çözülmesi için 
girişimlerde 
bulunacağız

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği 
Başkanlığı

Uluslararası İlişki 
Yönetimi, İdari 
Düzenleme

Sanayici ve ihracatçılarımızın fuar 
ve iş seyahatlerine katılımlarını 
zorlaştıran vize sıkıntılarının 
çözülmesi için girişimlerde 
bulunacağız.

90 gün

38

En az 20 OSB’mizin 
Nitelikli Sanayi Bölgesi 
(QIZ) vasfı kazanması 
için  girişimlerde 
bulunacağız

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Ticaret 
Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı

Avrupa Birliği 
Başkanlığı

Uluslararası İlişki 
Yönetimi

En az 20 OSB’mizin Nitelikli Sanayi 
Bölgesi (QIZ) vasfı kazanması için 
diplomatik girişimlerde bulunacağız.

90 gün

39

Yurtdışı 
temsilciliklerimizle 
sanayiciyi 
destekleyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Ticaret 
Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı

Uluslararası İlişki 
Yönetimi

Yurtdışı temsilciliklerimizde 
iş dünyasından gelen, kritik 
performans ölçütleri belirlenmiş 
kadrolar istihdam ederek sanayiciyi 
destekleyeceğiz.

360 gün/ 
süregelen

40

Uluslararası şirketlerin 
ülkemizde satın alma 
ofisleri açmasını teşvik 
edeceğiz.

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve Ticaret 
Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı

Avrupa Birliği 
Başkanlığı

Uluslararası İlişki 
Yönetimi, Proje 
Geliştirme ve 
Uygulama

Dost ülkelerden satın alma 
(friendshoring), yakından satın 
alma (nearshoring) ve tedarik 
zincirini çeşitlendirme eğilimlerinden 
yararlanmak için uluslararası 
şirketlerin ülkemizde satın alma 
ofisleri açmasını teşvik edeceğiz.

360 gün

41

Yeni hudut kapıları 
oluşturacak, atıl 
durumdakileri işler 
hale getireceğiz

Ticaret Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı

Uluslararası İlişki 
Yönetimi, Proje 
Geliştirme ve 
Uygulama

Ticareti artırmak, alternatif ulaşım 
güzergâhları çoğaltmak ve bölgesel 
kalkınmayı desteklemek amacıyla 
yeni hudut kapıları oluşturacak, atıl 
durumdakileri işler hale getireceğiz.

360 gün

42
Gümrükleme 
işlemlerini 
kolaylaştıracağız

Ticaret Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı EGM, TCDD Proje Geliştirme 

ve Uygulama

Gümrükleme işlemlerini komşu 
ülkelerle iyi ilişkiler kurarak, veri 
paylaşımını artırarak, mükerrer 
işlemleri ortadan kaldırarak ve 
dijital süreçleri aktif kullanarak 
kolaylaştıracağız. TIR ve demiryolu 
geçişlerindeki Tek Durakta 
Kontrol ve Ortak Kapı sistemlerini 
derinleştirecek ve güncelleyeceğiz.

360 gün
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No Hedef Sorumlu Bakanlık İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 
Türleri Açıklama Süre

43 E-ihracatın önünü 
açacağız

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Ticaret 
Bakanlığı

BTK, TCMB, BDDK

Proje Geliştirme 
ve Uygulama, 
İdari ve Hukuki 
Düzenleme

E-ticarette ürün güvenliği-
denetimi ve iade prosedürlerini 
kolaylaştıracak ve e-ihracatın 
önünü açacağız. Uluslararası 
ödeme sistemleri üzerindeki 
yasakları kaldıracağız. Mikro-
ihracat bilgilendirme ve teşvik 
faaliyetlerini, bölgesel kalkınma 
ve kadın girişimciliği hedeflerimiz 
çerçevesinde yapacağız.

360 gün

44

PTT’yi uluslararası 
kargo kabiliyetleri 
ve küresel işbirlikleri 
dahil olmak üzere 
yeniden organize 
edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı PTT

Proje Geliştirme 
ve Uygulama, 
İdari Düzenleme

PTT’yi uluslararası kargo 
kabiliyetleri ve küresel işbirlikleri 
dahil olmak üzere yeniden 
organize edeceğiz. İş dünyası 
sivil toplum kuruluşları ile işbirliği 
içinde, büyük ve hedef ihracat 
pazarlarında, o ülkelerdeki 
e-ticaret altyapısına entegre 
depolama hizmetleri sunulmasını 
sağlayacağız.

360 gün/ 
süregelen

45

Dahilde İşleme 
Rejiminin 
işlevselliğini 
kapsamlı bir 
değerlendirmeye 
tabi tutacağız

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel 
Müdürlüğü

İdari ve Hukuki 
Düzenleme

Dahilde İşleme Rejiminin 
işlevselliğini kapsamlı bir 
değerlendirmeye tabi tutacak 
ve gerekli iyileştirmeleri hayata 
geçireceğiz.

360 gün

46

Türkiye’de yerleşik 
sanayicilerin 
yurt dışı yatırım 
ve şirket satın 
almalarını (add-on) 
destekleyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Ticaret 
Bakanlığı, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı
Bütçe Tahsisi, 
Proje Geliştirme 
ve Uygulama

Türkiye’de yerleşik sanayicilerin 
gerçekleştirecekleri, bilhassa 
katma değeri artıran, tedarik 
zinciri kırılganlığını gideren veya 
pazar imkanlarını genişleten  
yurt dışı yatırım ve şirket 
satın almalarını (add-on) 
destekleyeceğiz.

360 gün/ 
süregelen

47
Kapsamlı bir hizmet 
sektörü reformu 
yapacağız

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve Ticaret 
Bakanlığı

Tüm Bakanlıklar İdari ve Hukuki 
Düzenleme

Tüketici için seçenekleri 
çoğaltmak, sektörde verimlilik 
ve rekabetçiliği artırmak, iş ve 
istihdam imkanları oluşturmak 
amacıyla kapsamlı bir hizmet 
sektörü reformu yapacağız. 
Böylece KOBİ’lerimize önce iç, 
tedricen dış pazar yaratacak, 
sanayicilerimizin tedarikçilerinin 
kalitesini artıracağız.

360 gün
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ÖNEMLİ NOT: 2 Kasım saat 12.00’ye kadar ambargoludur.
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ı Yaygınlaşan Yenilikçilik -> Yükselen Katma Değer

No Hedef Sorumlu Bakanlık İlişkili Kuruluşlar Yapılacak İşlem 
Türleri Açıklama Süre

48
Yarına Atılım Eylem 
Planı’nı hayata 
geçireceğiz

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Tüm Bakanlıklar Proje Geliştirme 

ve Uygulama
Deva Partisi Yarına Atılım Eylem 
Planı’nı hayata geçireceğiz. Süregelen

49

Yeşil Ekonomiye 
Geçiş Programı 
hazırlayıp yürürlüğe 
koyacağız

Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı

Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü

Proje Geliştirme 
ve Uygulama, 
Bütçe Tahsisi, 
Alan Tahsisi

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı 
uygulamak için Yeşil 
Ekonomiye Geçiş Programı 
hazırlayıp yürürlüğe koyacağız. 
Üreticilerimize ürünlerinin 
karbon yoğunluğunu 
azaltabilmeleri adına gerekli 
teknik ve mali desteği 
sağlayacağız. Endüstriyel 
ormanlar oluşturulmasını 
değerlendireceğiz.

Süregelen

50

Dijital dönüşüm ve 
Endüstri 4.0’a geçiş 
için KOBİ’lerimize 
teknolojik check-
up ve yol haritası 
sağlayacağız

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürlüğü

Proje Geliştirme 
ve Uygulama, 
Bütçe Tahsisi

Dijital dönüşüm ve Endüstri 
4.0’a geçiş için KOBİ’lerimize 
teknolojik check-up ve yol 
haritası sağlayacağız. Bu süreci 
destekleyecek mentorluk 
ve uygulamalı danışmanlık 
programları ve ara yüzler 
oluşmasını sağlayacağız. Geçiş 
programlarına dahil olan her 
işletmenin en az Endüstri 
3.0 seviyesine ulaşmasını 
hedefleyeceğiz. Her OSB’de 
model fabrika ve Endüstri 
4.0’a geçiş test ortamı 
olmasını sağlayacak, dijital ikiz 
sistemlerinin aktif kullanımını 
destekleyecek ve yerli çözüm 
sağlayıcı kümelenmelerini 
teşvik edeceğiz. Türkiye Sanayi 
Dijital Dönüşüm Endeksi’ni 
oluşturacak ve yayınlayacağız.

360 gün/ 
süregelen

51

STEM (bilim, 
teknoloji, mühendislik 
ve matematik) 
eğitimine öncelik 
vereceğiz

Milli Eğitim Bakanlığı
Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel 
Müdürlüğü

Proje Geliştirme 
ve Uygulama

Ortaöğretim ve yüksek 
öğretim sistemini STEM 
(bilim, teknoloji, mühendislik 
ve matematik) ve meslek 
odaklı şekilde tasarlayacak, 
kaynak dağılımını bu çerçevede 
yapacağız. 

360 gün/ 
süregelen

52

Yenilikçilik için sanayi, 
üniversite ve kamu 
arasındaki işbirliğini 
artıracağız

Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı/ 
Başbakanlık ve 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

YÖK, Sanayi Bölgeleri 
Genel Müdürlüğü

Bütçe Tahsisi, 
Alan Tahsisi, 
Proje Geliştirme 
ve Uygulama

Yenilikçilik için sanayi, üniversite 
ve kamu arasındaki işbirliğini 
artıracak (G.Kore ve İsrail 
modelleri) ve dünyadaki 
sıralamamızı (61.) ileri 
taşıyacağız. Az sayıda yüksek 
kabiliyette üniversitede 
ve Sanayi Vahaları’nda 
profesyonel işletilen, gelişmiş 
araştırma alt yapısına sahip 
bilim parkları kuracağız.

360 gün/ 
süregelen

53

KVKK’yı Avrupa 
Birliği’nin GDPR 
mevzuatı ile uyumlu 
hale getireceğiz

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı

Tübitak, YÖK, 
Mesleki Yeterlilik 
Kurumu, Mesleki ve 
Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü ve Hayat 
Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü

İdari ve Hukuki 
Düzenleme

Açık inovasyon, açık veri, açık 
arşiv, açık ders içeriği ve bilim 
2.0 gibi bilimsel çalışmayı daha 
kitlesel ve katılımcı yapan 
anlayışların benimsenmesini 
sağlayacağız. Bu doğrultuda, 
KVKK’yı Avrupa Birliği’nin 
GDPR mevzuatı ile uyumlu hale 
getireceğiz.

360 gün/ 
süregelen
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54

Tasarım 
kabiliyetlerinin 
gelişmesi için 
uluslararası firmaların 
tedarikçisi olan 
şirketlerimize ‘sınıf 
geçme’ desteği 
vereceğiz

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Türkiye 
Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı/ 
Başbakanlık

Avrupa Birliği ve 
Dış İişkiler Genel 
Müdürlüğü

Uluslararası 
İlişki Yönetimi, 
Bütçe Tahsisi

Tasarım kabiliyetlerinin gelişmesi 
için uluslararası firmaların tedarikçisi 
olan şirketlerimize ‘sınıf geçme’ 
desteği vereceğiz (Tier 2 - Tier 
1 - co-designer  geçişi). Türkiye’de 
operasyonu bulunan veya tedarik 
ilişkisi içinde olan uluslararası firmalar 
ile ileri sistemlerinin lisanslı üretimini 
ülkemize kaydırmaları, bakım 
ilişkilerini derinleştirmelerini ve 
Türkiye’ye yüksek teknoloji yatırımı 
yapmaları konularında işbirliği 
yapacağız.

360 gün/ 
süregelen

55

Yarı iletkenler ve 
otonom araçlar gibi 
kritik yeni alanlarda 
‘misyon programları’ 
başlatacak veya 
mevcut çalışmaları 
derinleştirerek 
sürdüreceğiz

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Milli Teknoloji 
Genel Müdürlüğü

Proje 
Geliştirme ve 
Uygulama

Yarı iletkenler ve otonom araçlar 
gibi kritik yeni alanlarda ‘misyon 
programları’ başlatacak veya 
mevcut çalışmaları derinleştirerek 
sürdüreceğiz. İlk iktidar döneminin 
sonuna kadar Avrupa değer zincirine 
entegre en az bir yarı-iletken tesisi, 
en az iki elektrikli araç pil fabrikası 
kurulmasını sağlayacağız. Elektrik 
motoru ve güç elektroniğinin 
yerlileştirilmesine özel önem 
vereceğiz.

360 gün/ 
süregelen

56

Uzay programlarını 
odaklı, mevcut 
sektörler ve 
hedeflerle ilişkili özel 
sektörü geliştirici  
şekilde yöneteceğiz

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Türkiye Uzay 
Ajansı

Bütçe 
Tahsisi, Proje 
Geliştirme ve 
Uygulama

Uzay programlarını odaklı (alçak 
yörünge kargoları), mevcut sektörler 
ve hedeflerle ilişkili (tarımda 
verimliliğinin mükemmelleştirilmesi, 
iklim değişikliğine karşı önlemler) ve 
özel sektörü geliştirici (alt yüklenici 
çalışmaları) şekilde yöneteceğiz.

360 gün/ 
süregelen

57

Savunma sanayii 
başta olmak 
üzere platform 
sektörlerde etkin 
kamu-üniversite-
özel sektör işbirliğini 
sürdürecek ve 
geliştireceğiz

Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı

Savunma Sanayii 
Başkanlığı

İdari ve Hukuki 
Düzenleme, 
Bütçe Tahsisi

Savunma sanayii gibi platform 
sektörlerde etkin kamu-üniversite-
özel sektör işbirliğini sürdürecek 
ve geliştireceğiz. Stratejik önemi 
bulunan tüm mevcut ve yeni 
projeleri destekleyeceğiz. Hiçbir 
ayrım gözetmeden girişimcilerimizin 
önünü açacak, özel sektör 
oyuncularının sayısının artmasını 
sağlayacak ve adil rekabeti 
tesis edeceğiz. İmkan, fırsat ve 
özgürlükleri genişleterek stratejik 
beyin göçünün önüne geçeceğiz. 
Savunma sanayiindeki büyük 
tedarik projelerini, kuvvet yapısı ve 
planlamasını bozmayacak şekilde, 
somut güvenlik ortam ve ihtiyacına 
uygun olarak, ülkenin dış politikası ile 
çelişmeyen bir biçimde yöneteceğiz. 
Vakıf şirketlerinin şeffaf, 
performans/ verimlilik odaklı ve 
liyakat esaslı çalışmasını sağlayacak, 
askeri fabrikalarda performans/ 
verimlilik artışı sağlayacak, 
kritik yetenek ve hizmetleri 
zaafa uğratacak askeri fabrika 
özelleştirilmesine gitmeyeceğiz.

360 gün/ 
süregelen

58

Sanayimizin 
tümünü etkileyecek 
otomasyon, 
sensörler, malzeme 
bilimi ve yapay 
zeka alanlarında 
platform teknoloji 
programlarını 
devreye alacağız

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Milli Teknoloji 
Genel Müdürlüğü

Bütçe 
Tahsisi, Alan 
Tahsisi, Proje 
Geliştirme ve 
Uygulama

Sanayimizin tümünü etkileyecek 
otomasyon, sensörler, malzeme 
bilimi ve yapay zeka alanlarında 
platform teknoloji programlarını 
devreye alacağız. Kamu-üniversite-
özel sektör ortak projelerini, 
kalkınma temelli kamu satın 
almasını ve uluslararası işbirliklerini 
etkin olarak kullanarak sanayinin 
sıçramasına katkı vereceğiz.

360 gün/ 
süregelen
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Türleri Açıklama Süre

59

Büyük 
sektörlerimizde 
(otomotiv, 
kimya, tekstil, 
medikal) katma 
değer hamlesi 
başlatacağız

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Milli Teknoloji Genel 
Müdürlüğü

Bütçe Tahsisi, 
Alan Tahsisi, 
Proje Geliştirme 
ve Uygulama

Büyük sektörlerimizde (otomotiv, 
kimya, tekstil, medikal) katma 
değer hamlesi başlatacak, 
şirketlerimizi değer zincirinin daha 
kritik noktalarına geçmeye teşvik 
edeceğiz. Bu doğrultuda, öncü 
kabiliyetler (mikromekanik, teknik 
tekstil, görüntüleme/ doğrulama 
teknolojileri, test ve ölçüm 
sistemleri ve benzerleri) programları 
geliştireceğiz. Katma değeri katkı 
yapacak işlevlerin güçlendirilmesi 
için (lojistik, satın alma, tasarım, 
ar-ge, pazarlama vb.) profesyonel 
danışmanlık hizmetlerinin gelişimini 
destekleyeceğiz.

360 gün/ 
süregelen

60

Küçük, akıllı 
ve hassas ve 
sürekli çevrim içi 
imalat makinaları 
üretimi için özel 
kümelenme 
programlarını 
destekleyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Milli Teknoloji Genel 
Müdürlüğü

Bütçe Tahsisi, 
Alan Tahsisi, 
Proje Geliştirme 
ve Uygulama

Küçük, akıllı ve hassas ve sürekli 
çevrim içi imalat makinaları üretimi 
için makina, elektronik, iletişim ve 
bilgi işlem tedarikçilerinin birlikte 
çalıştıkları, satış sonrası hizmetleri 
de sunabilen özel kümelenme 
programlarını destekleyeceğiz. Yurt 
içinde üretil(e)meyen veya kalite/ 
fiyat nedeniyle ithalat bağımlılığı 
bulunan demir-çelik ürünlerinin ve 
aksam-parçalar konusunda makina 
ile demir-çelik sektörlerini rekabet 
öncesi işbirliğine teşvik edeceğiz.

360 gün/ 
süregelen

61

Yüksek katma 
değerli veya 
kritik öneme haiz 
hammaddelerin 
yerli olarak 
üretilmelerini 
teşvik edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı

Milli Teknoloji Genel 
Müdürlüğü, Tabii 
Kaynaklar Dairesi 
Başkanlığı

Bütçe Tahsisi, 
Alan Tahsisi, 
Proje Geliştirme 
ve Uygulama

Yüksek katma değerli veya 
kritik öneme haiz kimyasallar, 
ileri kompozitler, yeni nesil sac, 
mühendislik plastiği, karbon fiber 
ve alüminyum gibi maddelerin yerli 
olarak üretilmelerini teşvik edeceğiz. 
Batarya teknolojileri için gereken 
kritik madenler konusunda ülkemizin 
maden haritasını çıkaracağız. 
Dış ticaret açığının yüzde 35’ini 
oluşturan ara girdi kimyasallarının 
Türkiye’de üretilmesi için makina 
ve teçhizat hibesi verilmesini 
değerlendireceğiz.

360 gün/ 
süregelen

62

Ulaşım hamlesi 
çerçevesinde 
üretilecek 
hava ve ray 
sistemlerinde 
yerli kaynak 
kullanımı 
ve kabiliyet 
geliştirilmesini 
sağlayacağız.

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı

Milli Teknoloji Genel 
Müdürlüğü, TCDD

Bütçe Tahsisi, 
Alan Tahsisi, 
Proje Geliştirme 
ve Uygulama

Ulaşım hamlesi çerçevesinde 
üretilecek hava ve ray sistemlerinde 
yerli kaynak kullanımı ve kabiliyet 
geliştirilmesini sağlayacağız.

360 gün/ 
süregelen
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Etkin Düzenleme ve Teşvikler -> Süper KOBİ’ler

No Hedef Sorumlu Bakanlık İlişkili Kuruluşlar Yapılacak 
İşlem Türleri Açıklama Süre

63

Teşvik ve destekleri 
pazar, finansman ve 
kurumsal kapasite 
unsurlarının tümünü 
dikkate alan entegre 
bir yaklaşımla 
sunacağız

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Ar-Ge Teşvikleri Genel 
Müdürlüğü, Teşvik 
Uygulama ve Yabancı 
Sermaye Genel 
Müdürlüğü

İdari 
Düzenleme

Teşvik ve destekleri pazar, 
finansman ve kurumsal kapasite 
unsurlarının tümünü dikkate alan 
entegre bir yaklaşımla sunacağız. 
Teşvikleri tasarlarken, net katma 
değer, tedarik zincirindeki rol 
gibi kriterlere öncelik vereceğiz. 
Firmalarımızı araştırma, üretim, 
ticarileştirilme, markalaşma, 
modernizasyon, sertifikasyon ve 
standardizasyon gibi aşamaların 
tümünde destekleyeceğiz.

360 gün

64

Bütün teşviklerin 
yalın, sınırlı süreli, 
başarı kriterleri 
belirlenmiş ve etkinlik 
analizi yapılmış 
olmasına azami özen 
göstereceğiz

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Ar-Ge Teşvikleri Genel 
Müdürlüğü, Teşvik 
Uygulama ve Yabancı 
Sermaye Genel 
Müdürlüğü

İdari 
Düzenleme

Bütün teşviklerin yalın, sınırlı süreli, 
başarı kriterleri belirlenmiş ve etkinlik 
analizi yapılmış olmasına azami özen 
göstereceğiz. Mükerrer, bütüncül 
olmayan veya performans hedefini 
tutturamamış tüm programları 
kapatacağız.

360 gün

65

Her teşvik ve 
destek için firmalara 
‘mezuniyet karnesi’ 
mecburiyeti 
getireceğiz

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Ar-Ge Teşvikleri Genel 
Müdürlüğü, Teşvik 
Uygulama ve Yabancı 
Sermaye Genel 
Müdürlüğü

Proje 
Geliştirme ve 
Uygulama

Her teşvik ve destek için firmalara 
‘mezuniyet karnesi’ mecburiyeti 
getireceğiz. Mikro işletmelerin 
küçük, küçüklerin orta boy, orta 
boyların büyük işletme olmasını 
sağlayacağız. Ceylan şirketlerin 
büyüme hızını artırmalarına 
odaklanacağız. Neticede, süreçlerini 
dijitalleştirmiş, kayıt dışı işlemler 
yapmayan, döviz kazancı olan, 
kurumsal kapasitesini geliştirmiş, 
rekabetçi ve ölçek yakalayan 100 bin 
Süper KOBİ meydana getireceğiz.

360 gün

66

Avrupa Birliği’nin 
sürdürülebilir yatırımı, 
yeniliği ve yeni 
istihdamı destekleyen 
InvestEU programının 
ilkelerine uygun 
hareket edeceğiz

Dışişleri Bakanlığı, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Avrupa Birliği 
Başkanlığı, Avrupa 
Birliği ve Dış İişkiler 
Genel Müdürlüğü

Uluslararası 
İlişki Yönetimi

Avrupa Birliği’nin sürdürülebilir 
yatırımı, yeniliği ve yeni istihdamı 
destekleyen InvestEU programının 
ilkelerine uygun hareket edeceğiz. 
Bu çerçevede, sürdürülebilir altyapı, 
araştırma, yenilik ve dijitalleşme, 
sosyal yatırım ve mikrofinans, 
cinsiyet eşitliği, sosyal altyapı 
desteklerini artıracağız.

Süregelen

67

Kalkınma temelli 
kamu satın almasını 
teknolojik gelişimi 
destekleyecek 
biçimde 
kurgulayacağız

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı Kamu İhale Kurumu Bütçe 

Planlaması

Kalkınma temelli kamu satın 
almasını teknolojik gelişimi 
destekleyecek biçimde 
kurgulayacağız. Bu çerçevede, 
başta makam otomobilleri, kurum 
ve kuruluşlarında kullanılan araçları 
Türkiye’de üretilen araçlara 
çevireceğiz. İlk iktidar döneminin 
sonuna kadar bu taşıtların büyük 
çoğunluğunu elektrikli araçlara 
dönüştürmeyi hedefleyeceğiz.

360 gün/ 
süregelen

68

Şirketlerin vergi 
ödemelerinde, 
merkezlerinin 
bulunduğu iller ile 
üretim tesislerinin 
bulunduğu yerler 
arasında hakkaniyet 
sağlayacağız

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı

Gelirler İdaresi 
Başkanlığı Vergi İndirimi

Şirketlerin vergi ödemelerinde, 
merkezlerinin bulunduğu iller ile 
üretim tesislerinin bulunduğu yerler 
arasında hakkaniyet sağlayacağız. 
Vergi oranlarının belirlenmesinde 
dünyadaki rekabeti göz önüne 
alacağız.

360 gün

69
Kamuda kağıt, mühür 
ve imzanın bitirilmesini 
hedefleyeceğiz

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 
Müdürlüğü

İdari 
Düzenleme, 
Teknoloji 
Tahsisi

Şirket veya şube kuruluş/ 
kapanışında noter, sicil, sicil gazetesi 
ve odalardaki işlemleri daha az 
maliyetle gerçekleştirmek için 
mevzuat düzenlemeleri yapacak, 
blok zincir başta olmak üzere 
teknolojik imkanları kullanacağız. 
Kamuda kağıt, mühür ve imzanın 
bitirilmesini hedefleyeceğiz.

360 gün

9
0

 v
e
 3

6
0

 G
ü

n
lü

k
 E

yl
e
m

 P
la

n
ı



31

ÖNEMLİ NOT: 2 Kasım saat 12.00’ye kadar ambargoludur.

No Hedef Sorumlu Bakanlık İlişkili Kuru-
luşlar

Yapılacak İşlem 
Türleri Açıklama Süre

70

İşletmelerin kamu 
kurumlarına yapılan 
aynı/ birbirine 
benzer bildirimleri 
kaldıracağız

Cumhurbaşkanlığı/ 
Başbakanlık Tüm Bakanlıklar Proje Geliştirme ve 

Uygulama

İşletmeler tarafından SGK, İŞKUR, 
Vergi Dairesi gibi çeşitli kamu 
kurumlarına yapılan aynı/ birbirine 
benzer bildirimleri kaldıracak 
veya kurumların bu bildirimleri 
paylaşmasını sağlayacağız.

360 gün

71

KOBİ, esnaf ve 
girişimcilere tek 
duraktan hizmet 
veren bir yapı 
kuracağız

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı

Proje Geliştirme ve 
Uygulama

KOBİ, esnaf ve girişimcilere tek 
duraktan hizmet veren bir yapı 
kuracağız. Ayrıca, e-devlet benzeri 
bir dijital sistemi şirketlerin hizmetine 
sunacağız. ‘Yeter ki Sen İste!’ isimli 
bu portal evrak işlerinin ötesinde, 
eğitim taleplerinden muhasebe 
kayıtlarına, teşvik başvurularından 
dijital kabiliyet check-up’ına kadar 
çeşitli özellikler barındıracak. 
Girişimciler de bu sistemden kendi 
hizmetlerini sunabilecekler.

360 gün

72

KOSGEB, Kalkınma 
Ajansları ve Yatırım 
Destek Ofisleri’nin 
kurumsal ve beşeri 
kapasitelerini 
geliştireceğiz

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

KOSGEB, 
Kalkınma 
Ajansları Genel 
Müdürlüğü

Proje Geliştirme ve 
Uygulama

KOSGEB, Kalkınma Ajansları 
ve Yatırım Destek Ofisleri’nin 
kurumsal ve beşeri kapasitelerini 
geliştireceğiz. Araştırma-geliştirme, 
erken aşama girişim, esnaf ve 
KOBİ’ye hizmet veren kurumları 
birbirinden ayıracağız.

360 gün

73

KOBİ ve esnafların 
vergi ve SGK 
borçlarını yeniden 
yapılandıracağız

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı

Gelirler İdaresi 
Başkanlığı Vergi İndirimi

KOBİ ve esnafların vergi 
ve SGK borçlarını yeniden 
yapılandıracağız. Esnaflarımızın iş 
yeri kiralamalarındaki stopaj oranını 
düşüreceğiz.

360 gün

74

Düzensiz iş yeri 
çeşitliliği ve yığılmalar 
için mekânsal 
adres kayıt sistemi 
oluşturacağız

İçişleri Bakanlığı Belediyeler Proje Geliştirme ve 
Uygulama

Düzensiz iş yeri çeşitliliği ve 
yığılmalar için mekânsal adres kayıt 
sistemi oluşturacağız.

360 gün

75

Tasarım ve imalat 
becerisi olan, yaratıcı/ 
zanaatkar esnaflar 
için özel teşvikler 
sunacağız

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

Teşvik Uygulama 
ve Yabancı 
Sermaye Genel 
Müdürlüğü

Proje Geliştirme ve 
Uygulama

Tasarım ve imalat becerisi olan, 
kişiye özel üretim yapabilen yaratıcı/ 
zanaatkar esnaflar için özel teşvikler 
(markalaşma, imalat kapasitesi, 
eşleşme/ twinning) sunacağız.

360 gün

76

Esnaf ve mikro 
KOBİ’lerimizi 
dijital uçurumdan 
koruyacağız

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı KOSGEB Proje Geliştirme ve 

Uygulama

Esnaf ve mikro KOBİ’lerimizi dijital 
uçurumdan korumak için yalın bir 
bilgilendirme hamlesi ve kolay 
kullanılabilir kitler sunacağız.

360 gün/ 
süregelen
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