
FASIL 20 İŞLETMELER VE SANAYİ POLİTİKASI 
 
Öncelik 20.1 Kapsamlı ve güncel bir sanayi stratejisinin kabul edilmesi 
 
1 Mevzuat uyum takvimi 
 
Tablo 20.1.1 
No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 

1  Sanayi Stratejisi Fasıl kapanış kriterinin yerine getirilmesi Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı 

2009 

 
2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi 
 
Tablo 20.1.2 

No İhtiyaçlar Yıl 

(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) 

1 Sanayi politikası ve stratejisinin uygulanması, geliştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için idari kapasitenin artırılması; 
- Sanayi stratejisi şubesinin, sektör şubelerinin ve iç paydaşların idari kapasitelerinin artırılması 
- Sanayi stratejisi ve politikasından ve sanayi bilgi sisteminin yönetilmesinden sorumlu birimler kurulması 

2009-2011 

2 Sanayi politikası ve stratejisinin uygulanması, geliştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi; 
- Sanayi stratejisi ve politikasından ve sanayi bilgi sisteminin yönetilmesinden sorumlu birimlerin kapasitesinin geliştirilmesi 

2009-2011 

3 Sanayi politikası ve stratejisi konusunda kamu ve ilgili paydaşlar (özel sektör ve sivil toplum kuruluşları) arasındaki diyaloğun 
güçlendirilmesi amacıyla sektörlere yönelik sanayi platformunun geliştirilmesi ve izlenmesi 

2009-2011 
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları 
 
Tablo 20.1.3 (Avro) 
İhtiyaçlar (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam 

I-Yatırım      

Kurulması öngörülen birim ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla ofis altyapısı ihtiyaçları 

2009 300.000   300.000 

II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması      

- Personel      

Sektörel şubelerde görevlendirilmek üzere 20 sanayi 
uzmanı, sanayi politikası ve stratejisi 
koordinasyonunda 5 sanayi uzmanı, istatistikçi ve 
veri analizi konusunda çalışmak üzere 5 uzman 

2009 540.000   540.000 

- Eğitim      

Sanayi stratejisi şubesinin, sektör şubelerinin ve iç 
paydaşların idari kapasitelerinin güçlendirilmesine 
yönelik eğitim 

2009-2011 80.000 720.000  800.000 

Strateji geliştirme, uygulama, izleme ve 
değerlendirme, süreç yönetimi, veri analizi 
konularında eğitim 

2009-2010 50.000 450.000  500.000 

- Danışmanlık      

Sanayide durum tespiti amacıyla anket tasarımı, 
uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda 
danışmanlık hizmeti alınması 

2009 4.370 39.330  43.700 

İyi ülke örnek uygulamalarının incelenmesi 
konusunda danışmanlık hizmeti alınması 

2009 18.000 162.000  180.000 

Mevcut uygulamaların etki analizlerinin yapılması 
konusunda danışmanlık hizmeti alınması 

2009 24.000 216.000  240.000 

Düzenleyici etki analizlerinin yapılması konusunda 
danışmanlık hizmeti alınması 

2009 8.000 72.000  80.000 
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Tablo 20.1.3 (Devamı) (Avro) 
İhtiyaçlar (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam 

Sektörlerin rekabet edebilirlik analizlerinin yapılması 
için danışmanlık hizmeti alınması 

2009 10.000 90.000  100.000 

Strateji geliştirme, uygulama, izleme ve 
değerlendirme sürecinin iyileştirilmesi amacıyla 
izleme ve değerlendirme mekanizmaları ile izleme ve 
değerlendirme araçlarının geliştirilmesi konusunda 
danışmanlık hizmeti alınması 

2009 6.000 54.000  60.000 

Sanayi stratejisinin izlenmesi ve değerlendirmesi 
çalışmaları esnasında kullanılacak verileri toplamak 
ve analiz etmek amacıyla, Sanayi envanterinin 
oluşturulması ile sayısal sanayi haritasının 
oluşturulması konusunda hizmet alınması 

2009-2011 40.000 360.000  400.000 

Sanayi platformunun izlenmesi ve çıktıların 
değerlendirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti 
alınması 

2009-2011 4.000 36.000  40.000 

- Tercüme      

Uygulamaya konulacak olan politika ve strateji 
dokümanlarının tercüme edilmesi 

2009 4.000 36.000  40.000 

- Diğer      

Sektörel çalışma grupları toplantıları 
(2 adet, 150-200 kişi) 

2009 2.020 199.980  202.000 

Gelecek takımı (vizyonerler grubu) toplantıları 
(2 adet, 60-70 kişi) 

2009 4.900 44.100  49.000 

Paydaşlar ile toplantılar (2 adet, 150-200 kişi) 2009 2.020 199.980  202.000 

Çalışma sonuçları değerlendirme toplantıları (2 adet)  8.000 72.000  80.000 

Hazırlanan dokümanların basımı ve tanıtımı 2009 20.000 180.000  200.000 

Toplam  1.125.310 2.931.390  4.056.700 
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