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Sayın Başkan,
Plan Bütçe Komisyonun Değerli Üyeleri,
Saygıdeğer Milletvekilleri,

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap
Kanun Tasarısı’nı görüşmek;
Bakanlığımızla birlikte bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın bütçe faaliyetleri hakkında bilgi
sunmak üzere söz almış bulunuyorum.
Bu vesileyle sizleri saygıyla selamlıyorum.
2021 yılı bütçesinin, ülkemiz için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.
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Küresel ekonomi 2020 yılını koronavirüs
tehdidi altında geçiriyor

Uluslararası Para Fonu, global ekonominin yüzde 4,4 küçüleceğini öngörüyor.
Bu tahmin gerçekleşirse, son 60 yılın en şiddetli küresel daralmasına şahit olacağız.
Salgından en fazla etkilenen coğrafyanın da, en büyük ticaret ortağımız konumundaki
Avro Bölgesi olması öngörülüyor.
Bu sene; küresel ticaretin yüzde 9,2, uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 40
daralması bekleniyor.
Yılın ilk yarısında, tüm dünyada sadece turizm kaynaklı gelir kaybı 460 milyar doları
buldu.
Finansal piyasalarda ve emtia fiyatlarında da sert dalgalanmalar yaşanıyor.
Özetle, aslında daha önce bir benzerini yaşamadığımız olağanüstü dönemlerden
geçiyoruz.
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Türkiye salgın sürecini, güçlü sanayi altyapısı ve uyguladığı
pro-aktif politikalar sayesinde başarıyla yönetti
Virüsün ekonomik etkilerini Nisan’dan itibaren yoğun bir şekilde hissetmeye başladık.
Avrupa Birliği başta olmak üzere, neredeyse tüm büyük pazarlarda üretim kayıpları
derinleşti.
Sadece otomotiv sektöründe, Avrupa ülkelerinde yüzde 85’e varan üretim düşüşleri
oldu.
Toplam talepteki daralma, elbette ülkemizi de etkiledi.
Salgının ilk günlerinden itibaren, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde paniğe
kapılmadan her adımı planlayarak esnek ve dinamik politikalar uyguladık.
Sağlık tedbirlerinin yanı sıra, ekonomik sürdürülebilirliği de dikkate aldık.
Attığımız koordineli adımlar ve talepteki toparlanmayla birlikte, Haziran’dan itibaren
reel sektör canlanmaya başladı.
Organize sanayi bölgelerimizin Eylül ve Ekim elektrik tüketimi verileri, pandemi
döneminin kayıplarını telafi ettiğimizi gösteriyor.
İmalat sanayinde siparişler, üretim, kapasite kullanım oranları ve ihracatta güçlü bir
iyileşme var.
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Ocak-Ekim döneminde;
Reel sektörün yatırım talebi, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 21 arttı;
159 milyar liralık sabit yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik.
Organize sanayi bölgelerimizde 762 yeni fabrika üretime başladı.
Üretime geçen sanayi işletmesi sayısı yüzde 14’lük artışla 12 bin 259’a ulaştı.
Bugün itibarıyla, sanayi bölgelerinde 3 bin 978 tesisin inşaatı devam ediyor.
Yatırımlardaki bu güçlü iştah, reel sektörün Türk ekonomisine olan güveninin en temel
göstergelerinden birisi.
Avrupa’da alınan son kısıtlama kararları elbette bizi etkileyebilir.
Bunun için dünyada olup bitenleri yakından takip ediyor, piyasa dalgalanmalarını analiz
ediyor, sanayimize olası etkilerini değerlendiriyoruz.
Ekonomiden sorumlu tüm Bakanlıklar, güçlü bir koordinasyon ve ekip ruhuyla
çalışıyor.
Kamu ve reel sektördeki bütün paydaşlarımızla açık, şeffaf ve 7/24 işleyen bir istişare
mekanizmamız var.
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2023’e giden yolda hedeflerimiz çok net

Mili Teknoloji Güçlü Sanayi vizyonumuzla; katma değerli üretim öncülüğünde
büyümeyi teşvik edecek politikalara hız kazandırıyoruz.
Geçen sene açıkladığımız Sanayi ve Teknoloji Stratejisini hayata geçirmek üzere önemli
atılımlar gerçekleştirdik.
Kısaca bunlara değinmek gerekirse:
Sanayi ve teknoloji politikalarımızı en üst düzeyde yönetmek ve yönlendirmek üzere,
Sanayileşme İcra Komitesini kurduk.
2019’da kurduğumuz; Yapay Zekâ, Kutup Araştırmaları ve Raylı Ulaşım Teknolojileri
Enstitüleri etki üretmeye başladı.
Mobilite, 5G ve İleri Bağlantı Teknolojileri yol haritalarıyla birlikte; Sanayi, Sağlık, Ticaret
ve Finansta Dijital Dönüşüm yol haritalarımızı oluşturuyoruz.
Ulusal Yapay Zekâ Stratejimizi yakında açıklayacağız.
Küresel değer zincirlerindeki payımızı artırmak ve ülkemize daha fazla yatırım çekmek
için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile birlikte hazırladığımız Doğrudan Yabancı Yatırım
Stratejimiz tamamlanmak üzere.
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Son 1 yılda hamdolsun somut başarılara imza attık
Yerlileşme alanında özgün bir uygulama olan Teknoloji Odaklı
Sanayi Hamlesi Programını başlattık
Böylece yüksek teknolojili ürünlerin ülkemizde üretilebilmesi için uçtan uca bir destek
mekanizmasını hayata geçirdik.
İlk aşamada makine sektöründeki projeler için destek kararlarını yayınladık.
Yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla; servo motorlar, CNC tezgâhları, eklemeli imalat
makineleri gibi yüksek teknolojili ürünler artık yerli olarak üretilecek.
Programı diğer öncelikli sektörlere yaygınlaştırıp, ülkemizin ithalat bağımlılığını
azaltacağız.
Salgınla birlikte, üretim çeşitliğimizin getirdiği avantajları yaşayarak öğrendik.
Şu anda dünyanın en önemli nonwoven kumaş, maske, tulum ve dezenfektan
üreticilerinden biriyiz.
Yurt içi üretimin olmadığı alanlarda da gerekli adımları atıyoruz.
Mesela hâlihazırda ülkemizde nitril eldiven üretilmiyor.
Düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle; Düzce ve İstanbul’da nitril eldiven yatırımları
başladı, hızla devam ediyor.
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Türkiye’nin Otomobilinin ön gösterimini yaptık, fabrikamızın
temellerini attık
27 Aralık’ta kamuoyuna tanıttığımız araçlar toplumun tüm kesimleri tarafından
beğenildi.
Yapılan anketler, halkımızın projeyi destekleme oranının yüzde 95’in üzerinde olduğunu
gösteriyor.
18 Temmuz’da inşaatını başlattığımız fabrika, 18 ayda tamamlanacak ve araçlarımız
2022 yılının son çeyreğinde seri üretim bandından inecek.
Biliyorsunuz bu proje, bir araba üretmekten çok daha geniş bir bakış açısına sahip.
Otomobiller artık ulaşım aracı olmanın ötesinde; elektrikli, otonom, ağa bağlı ve akıllı
cihazlara dönüşüyor.
Çevre ve emisyon alanında getirilen yeni düzenlemeler de sektörde topyekûn bir
reformu zorunlu kılıyor.
TOGG’la; çevreye duyarlı bir mobilite ekosistemini hayata geçirecek, otomotiv
sektörünün de dönüşümüne katkı sağlayacağız.
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Yatırımcılara
artırıyoruz

sunduğumuz

hizmetlerin

hızını

ve

kalitesini

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) aracılığıyla, yatırım iştahını ve
öngörülebilirliği artıracak düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.
Sahadan aldığımız geri bildirimlerle, yatırım teşvik sistemimizde son 1 yılda önemli
değişiklikler yaptık:
Yatırımcıların vergi indirimi desteği yerine, sigorta primi desteğinden daha fazla
yararlanmasının önünü açtık.
İlçe bazlı bölgesel teşvik uygulamasını önümüzdeki yıldan itibaren hayata
geçiriyoruz. Böylece bağlı olduğu il geneline göre, görece dezavantajlı ilçeleri daha
yoğun yatırım teşvikleriyle destekleyeceğiz.
İmalat sanayi yatırımlarına sağladığımız KDV iadesi süresini 2 yıl, ilave vergi indirimi
desteği süresini de 3 yıl uzattık.
Salgın nedeniyle yatırımlarını tamamlamakta zorlanan yatırımcılarımıza, bir yıl ek
süre verdik.
Proje bazlı teşviklerden yararlanan işletmelerin, Ar-Ge’ye daha fazla yatırım
yapmalarını özendirecek düzenlemeleri hayata geçirdik.

Ar-Ge ve yenilik kapasitesini geliştirmeye devam ediyoruz
2019’da Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı en yüksek seviyeye ulaşarak yüzde
1,06 oldu.
Alt detaylara baktığımızda; özel sektörün Ar-Ge harcamalarında oynadığı rolün ve bu
alandaki insan kaynağımızın arttığını görüyoruz.
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısı
1607’ye, bu firmalarda çalışan personel
sayısı 73 bine ulaştı.
Bu merkezlerde 18 bin proje
yürütülüyor ve çok başarılı işlere imza
atılıyor.
Örneğin ülkemizin ilk elektrikli, akıllı ve
sıfır emisyonlu ekskavatörü, bir Ar-Ge
merkezi ürünü.
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Yine, ilk yerli defibrilatör (elektroşok) cihazı, Aselsan Ar-Ge Merkezi ile bir teknopark
firmamızın işbirliğiyle üretildi.
7 bine yakın firma da, teknoloji ve yenilik faaliyetlerini teknoparklarda gerçekleştiriyor.
Teknoparklarda da göğsümüzü kabartan başarı hikâyeleri var.

Kovid-19’la birlikte tüm dünyanın peşine düştüğü yoğun bakım solunum cihazını, bir
teknopark firmamız tasarladı.
Cihazın seri üretimi; Bakanlığımız koordinasyonunda Ar-Ge merkezi olan sanayi
kuruluşlarımızın işbirliğiyle gerçekleştirildi.
Böylece ihtiyacımızı karşılamakla kalmadık, bu cihazı ihraç ve hibe etmeye de başladık.
1.8 milyar dolara satılan ve Türkiye’nin ilk Turcorn’u olan Peak Games’in tohumları da
yine bir teknoparkta atıldı.
Ülkemizin yarınlarını şekillendirecek teknoloji üssü Bilişim Vadisi, savunma
teknolojilerindeki başarılarımızı sivil alana geçirmede kaldıraç rolü üstleniyor.
Oyun kuluçka merkezi ve oyun geliştirme stüdyo altyapısına sahip olan Vadinin, birinci
kısım doluluk oranı yüzde 99’a ulaştı.
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Sanayide dijital dönüşümü hızlandırıyoruz
Dünya Ekonomik Forumu ile işbirliği halinde 4.Sanayi Devrimi Merkezini ülkemize
kazandırdık.
Ankara ve Bursa model fabrikalarını açtık; İzmir, Gaziantep, Mersin, Konya ve
Kayseri’deki model fabrikalar da açılışa hazır durumda.
Yazılım ekosistemini geliştirmek için kurduğumuz Türkiye Açık Kaynak Platformu
çalışmalarına devam ediyor.
Platform kapsamında, yenilikçi eğitim modellerinin uygulanacağı iki yazılım okulu
açıyoruz.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Esenler Belediyesi ortaklığında Türkiye’nin en kapsamlı
akıllı şehir projesini yürütüyoruz.
Bu proje, akıllı şehir uygulamalarında yerli ve milli teknolojilerin geliştirilip, sahada test
edilmesine ev sahipliği yapacak.
Mobilite teknolojileri ülkemiz için yeni fırsat alanları sunuyor.
Bu manada, elektrikli araçların yaygınlaşmasını sağlayacak şarj altyapısı çalışmalarını
başlattık.
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Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerine ulaşmak için girişimcilik kilit
öneme sahip
Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde, girişim sermayesi yatırımlarının 2023’e kadar yıllık 5
Milyar liraya ulaşması hedefleniyor.
Bu kapsamda; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte geliştirdiğimiz TechInvesTR
Programı önemli bir adım.
Sadece burada 1 milyar liranın üzerinde bir fon oluşturulacak.
Ayrıca Bölgesel Kalkınma Fonu, Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bilişim Vadisi Girişim
Sermayesi Fonunu hayata geçirdik.
Bu sene TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programıyla girişimcilerimize 56 milyon liralık
kaynak aktardık.
KOSGEB aracılığıyla da 14 bin 963 girişimcimiz kendi işlerini kurarak, 416 Milyon liralık
destekten faydalandı.
2023’e kadar ülkemizden en az 10 Turcorn çıkarmayı hedefliyoruz.
Bunun için Turcorn olma potansiyeli gösteren girişimlere yönelik, özel bir destek
programını hayata geçireceğiz.
Ulusal Girişimcilik Stratejimizi, 2021’in ilk çeyreğinde kamuoyuyla paylaşacağız.
Stratejide, kadın girişimciliğini teşvik edecek önlemleri de detaylı çalışıyoruz.
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Avrupa Birliği ile Rekabetçi Sektörler Programını yürütüyoruz
260 Milyon avroluk kaynağı projelerin kullanımına tahsis ettik.
Girişimcilerimize sermaye sağlamayı hedefleyen 80 Milyon avro bütçeli “Türkiye
Gelecek Fonu”na İlişkin Finansman Anlaşması 19 Haziran 2020’de Resmi Gazete’de
yayımlandı.
Bu Girişim Sermayesi Fonu’nu 2021 yılında ülkemizdeki girişimcilerin kullanımına
açacağız.

Nitelikli insan kaynağına yatırım yapıyoruz
Kız çocukları başta olmak üzere gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik
alanlarında daha aktif olmaları için çalışıyoruz.
Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek üzere başlattığımız Deneyap Türkiye Projesi
kapsamında, 30 şehrimizde teknoloji atölyelerinin kurulumunu tamamladık.
Deneyaplarda 5 bin 600 öğrencimiz 3 yıl sürecek ücretsiz teknoloji eğitimleri alıyor.
Bu projeyi 81 ilimize yaygınlaştırıp, en az 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurmayı ve
5 yılda 50 bin özel yetenekli öğrencimize bu eğitim imkânını sağlamayı hedefliyoruz.
Bilim kültürünü toplumda yaygınlaştırmak için bilim merkezlerinin sayısını artırıyoruz.
Şimdiye kadar 6 bilim merkezi kurduk.
Ülkemizin ilk uzay ve havacılık temalı bilim merkezi olan Bursa Gökmen Uzay ve Havacılık
Eğitim Merkezinin resmi açılışını yaptık.
Gaziantep Bilim Merkezinin de temelini attık.
Bu sene TEKNOFEST kapsamında Gaziantep’te düzenlenen yarışmalara 100 binin
üzerinde başvuru aldık.
Yarışmalar sayesinde, ülkemizi yüksek teknolojide daha ileri noktalara taşıyacak insan
kaynağımızı bugünden yetiştiriyoruz.
Sanayi Doktora Programıyla, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik ediyor, alanında
uzmanlaşmış insan kaynağına yatırım yapıyoruz.
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49 üniversitenin, 210 sanayi kuruluşuyla yaptığı iş birliği projeleri kapsamında bin 162
doktora öğrencisi yetiştirmeye başladık.
Bu öğrencilere aylık 4 bin 500 lira burs ve öğrenimleri sonrasında istihdam desteği
veriyoruz.
Ar-Ge ve bilim ekosistemindeki altyapı ve imkânların gelişmesi, ülkemizi dünyanın her
yerindeki bilim insanları için cazip hale getiriyor.
Uluslararası Lider Araştırmacılar Programıyla, ileri düzeyde bilimsel ve teknolojik
çalışmalar yürüten deneyimli araştırmacıları yurt dışından ülkemize kazandırmaya
başladık.
Gururla yürüttüğümüz bu program kapsamında, 2021 yılında açacağımız yeni çağrıyla
en az 100 üst düzey araştırmacıyı daha Türkiye’ye getireceğiz.
Ülkemizdeki üst düzey araştırmacıların çığır açıcı projelerini de Ulusal Lider
Araştırmacılar Programıyla destekliyoruz.
Lisans öğrencilerinin, TÜBİTAK’ın araştırma projelerinde deneyim kazanmalarını
sağlamak üzere Stajyer Araştırmacı Burs Programını (STAR) başlattık.
2021’de 1000 lisans öğrencisi bu projelerde çalışıp, burs alacak.
Temel bilimlerde uzmanlaşacak öğrencileri yetiştirmeyi amaçlayan TÜBİTAK Fen
Lisesini, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında açıyoruz.
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Sanayi bölgelerinde çevre dostu üretimi teşvik
sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi için çalışıyoruz

ediyor,

Bakanlıkça ilan ettiğimiz OSB sayısı 323’e, kredi desteği verdiğimiz Sanayi Sitesi sayısı
480’e ulaştı.
Tamamlanan OSB projeleri için cari fiyatlarla 9,2 Milyar lira, Sanayi Siteleri için de 13,7
Milyar lira kredi kullandırıp, bu bölgelerde yaklaşık 2 buçuk milyon kişiye istihdam imkânı
sağladık.
2020 sonu itibarıyla; 11 OSB ve 4 Sanayi Sitesi projesini,
2021 yılındaysa; 16 OSB ve 5 Sanayi Sitesi projesini tamamlayacağız.
Endüstri Bölgelerimizin sayısı 21’e, bu bölgelerdeki istihdam da 13 bin kişiye ulaştı.
Ergene Nehri’nin kirliliğini önleyecek Türkiye’nin en büyük çevre projelerinden biri olan,
Ergene Havzası Organize Sanayi Bölgeleri Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinden 4’ünü
bitirdik.
Bölgede arıtılarak temiz hale gelmiş suların, denize deşarj edilmesi için Derin Deşarj
Projesini yürütüyoruz.
Projenin en önemli ayağı olan kara boru hattından ilk kez geçen Cuma günü arıtılmış
suları akıttık.
Projenin tamamlanmasıyla, Ergene havzası eski günlerine dönüp, bölgenin nefesine
nefes katacak.
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Bölgesel kalkınma politikalarımızla, şehirlerimizin potansiyeline
en uygun projeleri hayata geçiriyoruz

Kalkınma ajanslarımız bugüne kadar 22 bin projeye cari fiyatlarla 9,2 Milyar lira mali
destek sağlayıp, 15,5 Milyar liralık yatırım hacmi oluşturdu.
Bu sene; imalat sanayi, girişimcilik, sosyal kalkınma, mesleki eğitim, turizm, tarım ve
kırsal kalkınma gibi temalarda 72 sonuç odaklı program hazırlandı.
Cazibe Merkezlerini Destekleme Programımız devam ediyor.
Bugüne kadar 14 ilde 91 projeye 644 milyon lira destek verdik.
2021 yılında imalat ve ihracat merkezi konumundaki şehirlerimize yönelik Üreten
Şehirler Programını başlatmayı hedefliyoruz.
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nı da yeniden yapılandırıp uygulamaya
başladık.
Programla, dezavantajlı kesimlerin sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımını sağlıyoruz.
81 ilimizdeki 233 projeye 332 Milyon lira destek verdik.
GAP, DAP, DOKAP ve KOP Bölge Kalkınma İdarelerimiz, 3 bin 474 projeye 4 Milyar
200 Milyon lira kaynak aktardı.
GAP İdaremiz birçok alanda yenilikçi ve sürdürülebilir modeller geliştirip, bölgemizin
hizmetine sundu.
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Örneğin ülkemizin ilk bölgesel turizm destinasyon çalışmasını yapıp, Mezopotamya
markasını oluşturduk.
“Hassas Tarım Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması” projesiyle, bu konudaki ilk milli yazılım
programını geliştirdik.
DAP Bölgesinde ise; soğuk süt zincir kurulumu ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla
103 projeye 132 milyon lira destek sağladık.
2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla, Amasya ve Çorum illerimiz DOKAP’a
dâhil edildi.
DOKAP İdaresi; geleneksel programlarının yanında, tıbbi ve aromatik bitkilerin
yaygınlaştırılması, organik tarımın ve seracılığın desteklenmesine ilişkin projeler yürüttü.
Ayrıca, Giresun’da selden etkilenen ilçelerimizin acil ulaştırma ve altyapı hizmetlerinde
kullanılmak üzere, AFAD’a 32 milyon lira aktardık.
KOP Bölgesi, Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programıyla 1,5 milyar lira harcayıp, 826 projeyi
hayata geçirdi ve 126 bin 876 hektar alanı modern sulama sistemlerine kavuşturdu.

Samsun

Artvin

T.C. Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı Doğu Karaden�z Projes�
Bölge Kalkınma İdares� Başkanlığı

Ordu

Amasya
Çorum

9 İL

Giresun

Kars

Bayburt

11 İL

Kırıkkale

Yozgat

Tunceli
Nevşehir

Erzurum

Malatya

Ağrı
Bingöl

Muş

Elazığ

Bitlis

Aksaray

16

15 İL

Karaman

Van

Diyarbakır

Niğde

Siirt

Adıyaman

8 İL

Iğdır

Erzincan

Sivas

Kırşehir

Konya

Ardahan

Rize

Trabzon
Gümüşhane

Tokat

Gaziantep
Kilis

Batman
Şanlıurfa

Mardin

Şırnak

Hakkari

2021 YILI BÜTÇE SUNUMU
TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için
piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerimizi sürdürüyoruz
Ölçü aletleri muayenelerinin daha hızlı ve daha kaliteli yapılması amacıyla Türk
Standardları Enstitüsünü yetkilendirdik.
Böylece; Bakanlığımızın denetime, TSE’nin ise rutin muayeneye odaklandığı bir kontrol
mekanizması oluşturduk.
Yasal metroloji kapsamında 1 milyon 200 bin ölçü aletinin denetimini, ürün güvenliği
kapsamındaysa 20 bin ürünün piyasa gözetimi ve denetimini yaptık.
Üreticilerin ve ithalatçıların teknik mevzuata uyum seviyesini artırmak, uygunsuz
ürünleri kaynağında engellemek amacıyla, bin 500’ü aşkın firmaya rehberlik ziyareti
gerçekleştirdik.
2020 yılı itibarıyla tüm illerimizde dijital denetim uygulamasına geçtik.
Anlık takip ve veri analizi yapabiliyoruz.
7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle,
e-ticaret yoluyla satılan güvensiz ürünlere karşı vatandaşlarımızı daha etkin koruyacağız.
Bu Kanunda emeği geçen bütün milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum.
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Güçlü KOBİ’lere sahip olmak için desteklerimizin
kapsamını genişletiyoruz
Destek programlarımızın tüm süreçlerini dijital ortama taşıdık.
KOSGEB vasıtasıyla yıl başından bu yana 60 bin işletmeye 1.2 Milyar lira kaynak aktardık.
KOBİ Finansman Destek Programları kapsamında toplamda 15 bin 884 işletmeye 1.2
Milyar lira kredi kullandırdık.
Teknoyatırım ve Stratejik Ürün Programları kapsamında 173 Milyon lira destek
ödemesi yaptık.
KOBİGEL Programıyla “İmalat sanayinde dijitalleşme” çağrısına çıktık, bin 207 başvuru
aldık.
Projeleri kabul edilen KOBİ’lere işletme başına 1 Milyon liraya kadar destek sağlayacağız.
Doğal afetlerden zarar gören işletmelerimiz için Acil Destek Kredi Programları
uyguluyoruz.
Bu sene Elazığ, Malatya, Samsun Terme ve Salıpazarı, Tokat, İstanbul Esenyurt, Rize
Çayeli ve Giresun’da meydana gelen doğal afetlerden etkilenen KOBİ’lerimizi yalnız
bırakmadık.
Bu kapsamda 8 bin 200 işletmemiz 778 Milyon liralık acil destek kredisi kullandı.
İzmir’de depremden etkilenen KOBİ’lerimizi de yalnız bırakmayacağız.
Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi
yasalaştı.
31 Ağustos 2020 tarihinden önce KOSGEB’in kullandırdığı desteklerle, kredi faiz
desteklerinden ödenmemiş olan tutarlar ve KOSGEB aidatları bu kanunun kapsamına
giriyor.
Bu sayede toplamda 34 milyon liralık KOSGEB alacağını yeniden yapılandırıyoruz.
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TÜBİTAK Ar-Ge ekosistemine yön veriyor

2020’nin ilk 10 ayında;
Özel sektörün 2 bin 686 Ar-Ge projesine 500 milyon lira,
Akademinin 2 bin 512 Ar-Ge projesine 454 milyon lira,
13 bin 471 bilim insanımıza da 218,5 milyon lira hibe desteği verdik.
Yerli İlaç-Aşı, Tıbbı Cihaz, Güneş Enerjisi Teknolojileri, Nano-teknoloji, İleri Malzeme
Teknolojileri, Kişiselleştirilmiş Tıp, Eklemeli İmalat ve Akıllı Şehirler alanlarında yüksek
teknoloji platformlarını ve sanayi yenilik ağlarını destekliyoruz.
Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoparklarda geliştirilen patentli
teknolojilerin sanayiye aktarımı için Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Desteğini
hayata geçirdik.
Siparişe Dayalı Ar-Ge Programıyla, firmaların ihtiyaç duyduğu AR-Ge tabanlı ürünleri
KOBİ ölçeğindeki tedarikçileri eliyle geliştirmesini destekliyoruz.
Ufuk 2020 Programında 744 başarılı projeyle şu ana kadar 365,4 milyon avro fonu
ülkemize kazandırdık.
Türkiye’nin aldığı hibe destek miktarı ilk kez AB’ye ödediği katkı payını aştı.
2020 yılında ödememiz gereken 77,8 milyon avroluk katkı payını, yaptığımız müzakereler
sonucu doğrudan ülkemizdeki araştırmacılara tahsis ettik.

KOVID-19 ile mücadelede bilimsel alanda önemli gelişmeler
kaydediyoruz.
KOVID-19 Türkiye Platformu altında aşı ve ilaç alanında 17 proje başarıyla yürütülüyor.
Bu projelerde; 167’si STAR Bursiyeri olmak üzere 436 araştırmacımız gece gündüz
çalışıyor.
Hayvan deneylerini başarıyla tamamlayan 4 aşı adayımızın en kısa sürede klinik deney
aşamasına geçmesi için gayret gösteriyoruz.
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KOVID-19 tedavisinde yoğun şekilde kullanılan Favipiravir ilacının etken maddesi,
üniversite sanayi işbirliğinde yerli ve milli olarak sentezlendi.
Şimdi hastalara şifa dağıtıyor.

TÜBİTAK KOVİD-19 Platformundaki bilim insanlarımız, Ribavirin molekülünün hastalığın
tedavisinde etkin olduğunu hayvan deneyleriyle ispatladı.
Bu molekülle ilgili Faz-3 klinik çalışma yapmak üzere TİTCK’ya başvuru yapıldı.
Yine bilim insanlarımız doğala özdeş Griffithsin molekülünün enfeksiyonu önleyici ve
hasta bireylerde saçılımı azaltıcı etkisi olduğunu klinik öncesi tüm deney sonuçlarıyla
kanıtladı.
Bununla ilgili de TİTCK başvurusu yapıldı.
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İthal edilen N-95 ve N-99 maske filtrelerini, TÜBİTAK MAM’da yerli olarak geliştirip,
sanayimize lisansladık.
KOVID-19 virüsünün hızlı ve güvenilir şekilde teşhisine yönelik, RNA tabanlı tanı kiti
referans malzemelerini Ulusal Metroloji Enstitümüzde 3 ay gibi kısa bir sürede üretip,
satışa sunduk.
TÜBİTAK bünyesinde; motor teknolojileri, enerjetik malzemeler, biyomalzeme-biyomekanik-biyoelektronik, yüksek sıcaklık malzemeleri, fotovoltaik ve savunma teknolojileri
alanlarında 7 kritik altyapıyı Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete açtık.
Hassas Güdüm Kiti’nin (HGK-83) F4 ve F16 üzerindeki testlerini tamamladık. Kitler bu
uçaklarda operasyonel kullanıma artık hazır.
Milli imkân ve kabiliyetlerle geliştirilen Ardışık Delici Uçak Bombası, HABRAS Dinamik
Test Altyapısında güçlendirilmiş betonu delmeyi başardı.
Yer testleri başarıyla tamamlanan BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN hava hava füzelerinin
uçak üzeri sertifikasyon testlerine başladık.
Türkiye’nin ilk yerli ve milli GPS alıcısı KÂŞİF, güdüm kitlerine entegre edildi ve
gerçekleştirilen atış testiyle sahadaki yüksek hassasiyeti doğrulandı.
Daha önce huzurlarınızda duyurduğum milli işlemci “ÇAKIL”ın ilk prototipini ürettik ve
başarıyla çalıştırdık.
59 Milyon Çip’li Kimlik Kartı, TÜBİTAK BİLGEM’in geliştirdiği Milli Akıllı Kart İşletim
Sistemini kullanıyor.
Araca monte yüksek güçlü Lazer Silah Sistemini TSK’ya teslim ettik.
Denizaltılar için geliştirdiğimiz milli savaş yönetim sisteminin kabul testlerine başlandı.
Hidroelektrik santralleri için geliştirdiğimiz francis türbini, senkron jeneratör, hız
regülatörü, ikaz ve SCADA sistemleri Kepez-1 Hidroelektrik Santralinde kullanılıyor.
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Kutup Araştırmaları Enstitüsü öncülüğünde 4. Antarktik Bilim Seferi’ni gerçekleştirdik.
Belgeselleştirdiğimiz bu Sefer, televizyonda ve çevrimiçi platformlarda milyonlarca
kişiye ulaşıp, özellikle gençlerin bilime ve kıtaya olan merakını artırdı.
Antartika’ya kalıcı üssümüzle mühür vurmak için çalışmalarımız devam ediyor.
30’u Marmara Bölgesinde olmak üzere Türkiye genelindeki 55 sismolojik gözlem
istasyonumuz aracılığıyla AFAD ve ilgili kurumlara deprem verisi sağlıyoruz.
TÜBİTAK ve TCDD ortaklığında kurulan Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünde;
demiryolu ve deniz araçlarını, motorlar ve alt sistemlerini yerli üreticilerimizle birlikte
geliştiriyor, test faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz.
Yerli lokomotiflerde de kullanılacak 1200 beygir gücünde özgün ve milli dizel
motorumuzu TÜRASAŞ işbirliğiyle geliştiriyoruz.
İlk metre altı çözünürlüklü milli görüntüleme uydumuz İMECE’nin ısıl yapısal yeterlilik ve
elektriksel model entegrasyonunu ve RF Modeli testlerini başarıyla tamamladık.
İlk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A’nın mühendislik modelini tamamladık, uçuş
modelinin yapımına başladık.
TRUBA süper bilgisayarımızın kapasitesini 2 kata kadar artıracak yeni nesil veri
merkezimizi ODTÜ’de kuruyoruz.
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6550 sayılı kanun kapsamında Bakanlığımızca desteklenen Araştırma Altyapıları’nı
güçlendiriyoruz.
Bu yıl ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi, Ankara Üniversitesi Elektron
Hızlandırıcı ve Işınım Tesisi (TARLA) ve Deniz Hukuku Araştırmaları Merkezi’ni de ulusal
mükemmeliyet merkezleri olarak destek kapsamına aldık.

Verdiğimiz desteklerin etki analizini de
yapıyoruz

Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik desteklerine ilişkin etki değerlendirme çalışmalarının
neticelerine göre, programlarımızda düzenleme ve iyileştirmeler yapıyoruz.
Bu bağlamda; KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından verilen Ar-Ge desteklerinin ve Teknoloji
Transfer Ofislerinin faaliyetlerinin etki değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirdik.
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Milli Uzay Programımızla Türkiye’nin yol haritasını
belirledik

Uzay konusundaki son dönem gelişmeleri dikkate alarak, ülkemizin kabiliyetleri, insan
kaynağı ve hedefleri ışığında milli uzay stratejilerimizi geliştiriyoruz.
Bu çerçevede üniversiteler ve diğer kurumlarla işbirlikleri tesis ediyoruz.
Yakında kamuoyuyla da paylaşacağımız Milli Uzay Programında; uydulardan fırlatma
sistemlerine, uzaya erişimden altyapılara kadar somut ve iddialı projeler yer alıyor.
Savunma sanayindekine benzer bir ekosistemi uzay sanayinde de oluşturarak, yüzlerce
firmamızın bu alanda üretici olmasını sağlayacağız.
Bununla birlikte ülkemizin uzaya ilişkin haklarını koruma ve geliştirmeye yönelik uzay
hukuku ve mevzuat çalışmalarımız da devam ediyor.
Uzay alanında ikili ve çok taraflı işbirliklerimizi de geliştiriyoruz.
Şimdiye kadar; üç ülkeyle uluslararası işbirliği anlaşması imzaladık.
Bizimle bu alanda daha yakın çalışmak isteyen İtalya, İspanya, Çin, Rusya ve Japonya
gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu on altı ülkeyle görüşmelerimiz sürüyor.
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Sınai mülkiyet haklarında güçlü bir atılım gösterdik

Uluslararası patent başvurularında dünyada 17’inci sıradan 13’üncü sıraya yükseldik.
Uluslararası marka başvurularında elde ettiğimiz yüzde 38’lik artış, Türk firmalarının
marka değerinin yükselişini açıkça ortaya koyuyor.
Öte yandan, 45 binin üzerinde başvuruyla dünyada ilk 5 ülke arasında yer aldığımız
tasarım alanında artık daha fazla niteliğe ve katma değere odaklanıyoruz.
Bu amaçla Bilişim Vadisi bünyesinde, bir Tasarım Kümelenmesi kurmak için tüm
hazırlıklarımızı tamamladık, yakında tanıtımını gerçekleştireceğiz.
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Türk Standardları Enstitüsü, pandemi döneminde sanayi ve
hizmetler sektöründe güveni artıracak vizyoner politikaları
hayata geçirdi
Yıkanabilir bez maskeler için TSE K 599 kriterini belirleyip, üreticilerin kullanımına
sunduk.
İmalat sanayiinde çalışan emekçilerimizin sağlığını korumak ve üretimde devamlılığı
sağlamak için alınması gereken önlemlere yönelik kılavuz hazırladık.
Bu kılavuzu hizmetler sektörü için de geliştirdik.
Kılavuzdaki şartları taşıyan firmalara; Kovid-19 güvenli üretim, güvenli hizmet ve güvenli
turizm belgeleri vermeye başladık.
Alışveriş merkezleri için de bir belgelendirme modeli oluşturduk.
Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ‘Okulum Temiz’ belgelendirme çalışmasını başlattık.
YÖK ile iş birliği yaparak, Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların
Geliştirilmesi Kılavuzunu hazırladık.
Enstitümüz, düzenlediği test raporları ve belgelerle uluslararası tanınırlığını artırdı.
TSE, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) standartlarına göre Helal
Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından akredite edilen ilk kuruluş oldu.
Ekim ayı itibarıyla 239 firma TSE’den Helal Belgesi aldı.
Üreticilerimizin küresel rekabet gücünü artırmak, test ve sertifikasyon alanında yurt
dışı bağımlılıklarını azaltmak için son teknolojilerle donatılacak Ankara Temelli Kalite
Kampüsünün yapımına başlıyoruz.
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Ulusal bilim akademimiz TÜBA, bilim diplomasisi
alanında ülkemizi gururla temsil ediyor

TÜBA bünyesindeki; Bilim Eğitimi, Kök Hücre, Kanser, Gıda ve Beslenme, Bilim ve Eğitim
Politikaları, Enerji, Bilişim Teknolojileri, Sürdürülebilir Çevre ve Finans Çalışma Grupları
aktif şekilde faaliyetlerini sürdürüyor.
TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları Ödülü (GEBİP) ve
Bilimsel Telif Eser Ödülü (TESEP) Programlarının 2020 yılı ödül sahiplerini Aralık ayında
açıklayacağız.
Ayrıca bu yıl TÜBA KOVİD-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü de vereceğiz.
2014 yılında başlattığımız TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi kapsamındaki
yayınlarımıza Cumhurbaşkanlığı himayelerinde devam ediyoruz.
Avusturyalı ünlü Türkolog Prof. Dr. Andreas Tietze’nin Tarihî ve Etimolojik Türkiye
Türkçesi Lügatinin tüm ciltlerinin basımını gerçekleştirdik.
Türkçe Bilim Terimleri Projesi kapsamında, Mühendislik Bilim Terimleri Sözlüğünü
yayımladık.
TÜBA Doğa Bilimleri ve TÜBA Sağlık Bilimleri Terimleri Sözlükleri için çalışma grupları
oluşturduk.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarımızda ders veren öğretmenlerimize 10 farklı alanda
bilim eğitimleri veriyoruz.
“TÜBA KOVİD-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu”nu açık erişimle herkesin
istifadesine sunduk.
“Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği” isimli yayınımızla salgın
sonrası döneme ilişkin; ekonomi, sağlık sistemi, eğitim, uluslararası ilişkiler, psikoloji,
sosyoloji gibi pek çok başlıkta değerlendirmeler yapıp, bilim camiasıyla paylaştık.
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SAYIŞTAY BULGULARI

Bu raporlarda herhangi bir kamu zararı tespiti bulunmuyor.
Uygulamaya dönük aksaklıkların bir kısmını zaten düzelttik, diğerleri için de çalışıyoruz.
KOSGEB ve TÜBA’nın 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporlarında herhangi bir bulgu yok.
Türk Patent ve Marka Kurumu ile Türkiye Uzay Ajansı, 2019 yılı Sayıştay Denetimi
kapsamına alınmadığından bu sene rapor düzenlenmedi.
Bakanlığımız, bağlı, ilgili ve koordine ettiğimiz kuruluşlarla ilgili Sayıştay raporlarında
bahsedilen hususları yakından takip ediyoruz.

KESİN HESAP NOTU

Bakanlığımız, bağlı ve ilgili kuruluşlarımıza 2019 Yılında Bütçe Kanunu ile 14 milyar 47
milyon 494 bin lira ödenek verildi.
Yıl içerisinde yapılan eklemelerle 19 milyar 172 milyon 11 bin 968 liraya ulaşan ödeneğin,
18 milyar 191 milyon 905 bin 148 liralık kısmı bütçe giderine dönüştü.
228 milyon 434 bin 590 liralık kısmı ise 2020 yılına devretti.
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Yüksek katma değerli üretim, inovasyon ve girişimcilik öncülüğünde güçlü büyümeyi
yakalayacağız.
Türkiye’nin yeni başarı hikâyesini kadınlar ve gençler başta olmak üzere girişimcilerimiz,
ülkesine güvenen sanayicilerimiz, bilim insanlarımız ve emekçilerimiz ile birlikte
yazacağız.
Savunma ve havacılık, ilaç ve tıbbi cihaz, otomotiv, ana metal, raylı sistemler, makine,
beyaz eşya, elektrik-elektronik, kimya ve gıda sektörleri başta olmak üzere üretim
kabiliyetlerimizi daha da geliştireceğiz.
Ülkemizi; biyoteknoloji, kuantum hesaplama, hızlandırıcılar ve yeni nesil nükleer
reaktörler gibi çığır açıcı kritik teknolojilerde öncü ülkelerden biri yapmak istiyoruz.
Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için kurumsal yapımızı daha da güçlendirdik.
Bakanlığımızı üretimin ve kalkınmanın hamisi olarak görüyoruz.
Atacağımız tüm adımları, paydaşlarımızla istişare ederek belirliyoruz.
Ekonomi yönetiminde de, Bakanlıklarımız arasında tam bir koordinasyon ve işbirliği
var.
Türkiye’nin istikameti bellidir.
Ülkemizi küresel bir üretim ve teknoloji üssü yapmak için tüm kaynaklarımızı seferber
etmiş durumdayız.
2021 bütçemiz; hükümetimizin üretim ve teknolojideki vizyonuyla, muhalefet
milletvekillerinin de burada sıkça dile getirdiği şekilde, geçen seneye göre önemli
oranda arttı.
Böylece 16 Bakanlık içinde en fazla bütçe artışının olduğu ikinci Bakanlık olduk.
2021 yılında; Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri için kullanacağımız bütçe
yüzde 400, TÜBİTAK’ın Ar-Ge bütçesi yüzde 100 artacak.
Bütçemizdeki bu artışı; verimliliği odağa alan, değer oluşturan, oluşturduğu değeri
ülkenin dört bir yanına dengeli yayan ve doğayı koruyan üretken projelerde
değerlendireceğiz.
Konuşmamın sonunda, şahsım ve tüm çalışma arkadaşlarım adına, görüşmelere
yapacağınız katkı ve destekleriniz için şimdiden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Milletimizden bize emanet olduğu bilinciyle, 2021 yılı bütçemizi en verimli şekilde
kullanacağımızı belirtmek istiyorum.
Bütçemizin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor,
Komisyonumuzun çok değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum.

Mustafa VARANK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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