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Sunuş

Türkiye’nin AB ile katılım müzakerelerine başlaması 
sonucunda Türkiye-AB ilişkileri yeni bir boyuta ta-
şınmıştır. AB ile nihai bütünleşme yolunda son adımı 
oluşturan bu süreç içerisinde Türkiye ile AB arasında 
her konuda tam uyumun sağlanması gerekmektedir. 
Dolayısıyla devletin ilgili kurumlarına olduğu kadar iş 
dünyası ve sivil toplum kuruluşlarına da önemli görev-
ler düşmektedir.

AB, gerek yaşadığı iç gelişmeler gerekse dünyada mey-
dana gelen değişimler sonucunda dinamik yapısı doğrul-
tusunda sürekli bir dönüşüm içerisindedir. Özellikle üye 
sayısının 28’e yükselmesi ve başarısız Anayasa girişimi-
nin ardından Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi, 
AB’nin siyasi ve iktisadi rolünün yanı sıra coğrafi ve kültü-
rel etkisinin de artmasını beraberinde getirmektedir.

Türkiye, büyüyen ekonomisi ve gelişen toplumsal ya-
pısıyla hem Avrupa’da hem de dünyada daha etkili bir 
aktör haline gelmektedir. Sonuç olarak, AB’de ve Türki-
ye’de yaşanan gelişme ve değişimler iki taraf arasındaki 
ilişkileri şekillendirmektedir. Bu bağlamda AB’nin temel 
politikaları da değişmekte ve yakından takip edilmesi 
mecburi bir hal almaktadır. Biz de, İktisadi Kalkınma 
Vakfı olarak, bu gerçeklerden hareketle 2004 yılında ya-
yınladığımız “15 Soruda 15 AB Politikası” kitapçık seri-
sini “Sorularla AB Politikaları ve Türkiye” adıyla güncel-
leyerek sizlerle paylaşmayı Türkiye’nin AB bütünleşme 
sürecine katkısı açısından bir görev bildik. Yeni yayın 
serimizde sorular ve politika alanlarının çeşitlendirilme-
sinin yanında Türkiye’nin uyumu kısmını genişleterek, 
günün koşullarına ayak uydurmayı hedefledik.

Serimizin bu kitapçığında, AB’nin İşletme ve Sanayi 
Politikası incelenmektedir. İşletme ve Sanayi Politika-
sı’nın temel amaçları, Avrupa sanayisinin sürdürüle-
bilir rekabetçiliğini güçlendirmek, malların serbestçe 
dolaşabileceği açık bir Tek Pazar yaratmaktır. 2008’de 
Avrupa’yı etkisi altına almaya başlayan küresel kriz, 
Avrupa’nın ekonomik yapısını öngörülemez bir şekilde 
değiştirmiştir. Bu sebeple AB, Lizbon Stratejisi’nden 



SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE 

İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI
8

sonra Avrupa 2020 Stratejisi’ni ortaya koymuştur. Bu 
stratejinin de temelinde, AB’nin ekonomik gücünü ye-
niden kazanması için güçlü bir sanayi oluşturulması 
bulunmaktadır. Bu bağlamda harekete geçirilen plan-
lardan biri, küreselleşen dünyada sanayi politikası ya-
ratmak, diğeri yenilikçi birlik oluşturmaktır. Bu politi-
kalar içerisinde sanayi politikasının küresel rekabete 
göre şekillenmesi, hammaddeye erişimin güvence al-
tına alınması, verimli bir ekonomiye geçişin sağlanma-
sı, KOBİ’lerin ve girişimciliğin desteklenmesi, bunların 
gerçekleşebilmesi için de araştırma ve yenilikçiliğin 
teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. İşletme ve Sanayi 
Politikası’nın temel önceliklerinden biri, işletmelerin 
ve özellikle de tüm işletmelerin yüzde 99’unu oluştu-
ran KOBİ’lerin desteklenmesi ve faaliyet gösterdikleri 
ortam koşullarının iyileştirilmesidir.

AB’de olduğu gibi ülkemizde de işletmeler ekonominin 
belkemiğidir. Ülkemizin kalkınmasında işletmelerin ve 
sanayinin uluslararası rekabet gücünün artırılması son 
derece önemlidir. Bu kapsamda AB ile İşletme ve Sana-
yi Politikası faslı müzakerelerinde kapanış kriterlerin-
den biri olan, Sanayi Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı 
hazırlanmıştır. Söz konusu strateji belgesi hedeflerinin 
yerine getirilmesi ölçüsünde ülkemiz işletmeleri ve sa-
nayi gelişecektir. AB’nin de temel önceliklerinden biri 
olan  Ar-Ge ve inovasyona dayalı ileri teknolojiyle üre-
tim ülkemiz ekonomisinin kalkınması ve hedef olarak 
gösterilen, dünyanın on büyük ekonomisi arasına gir-
memiz açısından temel teşkil etmektedir.  

Bu çalışmamızda, AB’nin İşletme ve Sanayi Politika-
sının kapsamı, esasları, yasal dayanakları, KOBİ’lerin 
yeri ve AB’de sağlanan destekler, Lizbon Stratejisi ve 
Avrupa 2020 Stratejisi’nin AB İşletme ve Sanayi Politi-
kasındaki rolü, AB İşletme ve Sanayi Politikasını des-
tekleyen programlar, AB ile üçüncü ülkeler arasında 
sanayi konularındaki ilişkiler ve son olarak, Türkiye’nin 
AB İşletme ve Sanayi Politikası’na uyum durumu ele 
alınmaktadır.

Kitapçığımızın başta iş dünyası olmak üzere, toplumun 
tüm kesimlerine faydalı olmasını diliyoruz.
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AB İşletme ve Sanayi Politikası’nın kapsamı 
ve amaçları nelerdir? AB düzeyinde işletme ve 
sanayi politikası nasıl gelişmiştir?

1
 

 
AB’nin işletme ve sanayi politikası, temel olarak genel 
politikaların belirlenerek rekabet edebilirliğin artırıla-
bilmesi hedefine yönelik işletme politikası, sanayi po-
litikası ve sektörlere yönelik spesifik tedbir ve politika-
ların yer aldığı üç adet politika setinden oluşmaktadır1.    
Bu politika ilkeleri, yapısal uyumun sağlanması, işlet-
melere yönelik en iyi iş ortamının yaratılması, iç ve dış 
yatırımların artırılması, KOBİ’lerin geliştirilmesi, Ar-Ge, 
girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenme-
sini amaçlamaktadır. Bu boyutuyla işletme ve sanayi 
politikası, farklı alanlarda oluşturulan politika setle-
rini yatay olarak kesmektedir. Bu fasıl altındaki temel 
hedef, ölçek, sektör, yasal statü ve yeri ne olursa olsun 
tüm iş çevreleri için, AB’nin sürdürülebilir kalkınma he-
defleriyle uyumlu olarak işletmelerin kurulabileceği, 
yaşayabileceği ve girişimcilik ruhunun geliştirilebilece-
ği iş ortamının oluşturulması ve bu işletmelerin reka-
bet gücünün artırılmasıdır.   

İşletme ve Sanayi Politikası, doğası gereği diğer birçok 
ortak politikanın hedef ve araçları arasında uygun bir 
ilişki kurulmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, bu po-
litikanın hedefleri, diğer politika alanları altında yürü-
tülen faaliyetler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 

2000 yılına kadar AB Sanayi Politikası ve KOBİ Politika-
sı, sorumlulukları bürokrasinin farklı birimleri tarafın-
dan üstlenilen iki ayrı politika alanı olarak algılanmış-
tır. Hatta genişleme müzakerelerinde de ilk etapta bu 
iki konu, farklı iki dosya halinde yürütülmüştür. Daha 
sonra Avrupa Komisyonu’nun yeniden yapılandırılması 
esnasında, bu alanlardan sorumlu iki birim, Girişimci-
lik Genel Müdürlüğü adı altında birleştirilmiştir. Sanayi 
Politikası yerine, Bütünleştirilmiş Girişimcilik Politikası 
terimi giderek yerleşmektedir. 

1  http://www.ab.gov.tr/index.php?p=45690&l=1    
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AB’nin geleceğini şekillendirmek amacıyla, Mart 
2000’de gerçekleştirilen Lizbon Avrupa Konseyi’nin te-
mel vurgularından biri, sürdürülebilir temelde yüksek 
seviyede istihdam ve yaşam şartları sağlamak olmuş-
tur. Bu amacın gerçekleştirilmesi ise, AB imalat sanayi-
nin rekabet gücünün geliştirilmesine ve devamlılığının 
sağlanmasına bağlıdır. Hizmet sektörünün, ekonomi-
deki payını artırarak üretim sektörünün yerini aldığını 
belirten yeni ekonomik teorilere olan eğilimin azal-
masıyla, imalat sanayinin önemi tekrar vurgulanma-
ya başlamıştır. Üretimin olmadığı bir ortamda hizmet 
vermenin de mümkün olmadığı açıktır. Bu çerçevede, 
AB’nin daha geniş kapsamlı sosyal, çevresel ve ulusla-
rarası amaçlarını gerçekleştirirken, refah seviyesini ar-
tırmak için sanayinin canlılık ve dinamizmine de önem 
vermesi gerektiği düşünülmüştür. 

AB bugün, iç pazarı tamamlamış olmanın ve 
küreselleşmenin sağladığı yeni perspektif içinde 
sanayi politikası başlığını yeniden yapılandırmaktadır. 
Bu yeni yaklaşım ile iş ortamının tüm girişimciler 
açısından iyileştirilmesine yönelik bir çerçevenin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 2004 yılında İşletme 
Genel Müdürlüğü’nün ismi, İşletme ve Sanayi Genel 
Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Böylece, sanayi de 
içine alan çok geniş bir çerçevede bütünleşmiş bir 
politika uygulanması amaçlanmaktadır. 

AB’nin sürdürülebilir kalkınma stratejisinin temel ta-
şını, imalat sanayinin rekabet gücü oluşturmaktadır. 
Sürdürülebilirliğin ise, ekonomik, sosyal ve çevresel 
olmak üzere üç bileşeni bulunmaktadır. Sürdürüle-
bilirliğin temin edilmesi için AB’nin, bu üç alanın her 
birinde ilerleme kaydetmesi gerekmektedir. Dolayısıy-
la, rekabet gücünün, sürdürülebilirlik stratejisi içinde 
önemli bir yeri bulunmaktadır. AB Sanayi Politikası’nın 
öncelikli hedefi olan rekabet edebilir bir imalat sanayii 
yaratmak için ise, üç temel faktöre özel önem verilmesi 
gerekmektedir: bilgi, yenilikçilik ve girişimcilik2.  

2 Commission Communication of 11 December 2002 on industrial policy in an 
enlarged Europe COM (2002) 714 final
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2010 yılında ortaya konan “Avrupa 2020 Stratejisi” ise 
bu üç temel faktörü daha güçlendirilmiş politikalar 
olarak ele almaktadır. Küresel boyutta işletmelerin re-
kabet güçlerini artırmayı ve sürdürülebilirlik esasına 
dayalı olarak bütüncül bir yaklaşımla yürütmeyi amaç-
lamaktadır.   

AB İşletme ve Sanayi Politikası, yatay bir yaklaşım 
benimsemektedir. Bir başka ifadeyle, iş ortamının 
tüm girişimciler açısından iyileştirilmesine yönelik 
çerçeve şartların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Söz 
konusu çerçeve şartlar, rekabetçi bir ortam yaratmak 
için gerekli teknolojik, mali ve diğer unsurları 
kapsamaktadır. 

AB İşletme ve Sanayi Politikası, belirlenmiş özel bir uy-
gulama aracı olmadığı için, diğer politikaların Avrupa 
sanayinin ve işletmelerin rekabet gücüne katkıda bu-
lunmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, rekabet, iç pa-
zar, araştırma ve geliştirme, eğitim, ticaret ve sürdürü-
lebilir kalkınma gibi diğer politika araçlarının da dâhil 
olduğu geniş bir alanı kapsamaktadır.  

AB İşletme ve Sanayi Politikasının amaçları Avrupa 
Komisyonu İşletme ve Sanayi Politikası Genel 
Müdürlüğü’nce şu şekilde açıklanmıştır: “(…) AB’nin 
sanayi temelinin güçlendirilmesi, büyümenin 
artırılması için yenilikçiliğin desteklenmesi, KOBİ’lerin 
desteklenmesi ve yeni işletme kültürü oluşturulması, iç 
pazarın sağlanması ve güçlendirilmesi”3. AB İşletme ve 
Sanayi Politikası’nın temelinde AB işletmelerinin küresel 
ekonomide rekabet edebilme güçlerinin artırılması 
yer almaktadır. Hızla gelişen teknoloji ve artan dış 
rekabet karşısında AB işletmelerinin rekabet güçlerinin 
artırılması ve sürdürülebilir hale getirilmesi için 
sanayinin ve işletmelerin, özellikle de işletmelerin büyük 
bölümünü oluşturan KOBİ’lerin ihtiyaçlarının dikkate 
alınarak, gelişmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

3  http://ec.europa.eu/enterprise/dg/objectives/index_en.htm
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AB İşletme ve Sanayi Politikası’nın yasal 
dayanakları nelerdir?2  

 
AB İşletme ve Sanayi Politikası altındaki mevzuat, 
Komisyon bildirimleri, önerileri ve Zirve kararları ile 
ortaya konan politika ilkelerinden oluşmaktadır.

AB’nin Sanayi Politikası’nın temelleri, eskiye dayan-
maktadır. Avrupa Komisyonu, 1970 tarihli “AB Sanayi 
Politikası” (AB Bülteni 1970/04) başlıklı Memoran-
dum’da konuyu resmen ele almıştır. Avrupa Ekonomik 
Topluluğu (AET) Antlaşması, ortak sanayi politikasına 
yer vermemekte ancak, Avrupa Kömür ve Çelik Top-
luluğu (AKÇT) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Ant-
laşmaları’nda konuya ilişkin bazı ortak uygulamalar 
bulunmaktadır. 

1970’ler, AET’nin ortak pazar yaratma çalışmalarına 
ağırlık verdiği, dolayısıyla, ortak bir hukuk, vergilendir-
me ve mali çerçevenin oluşturulması gereken bir dö-
nem olmuştur. Bu konuların ele alındığı Komisyon Me-
morandumu’nun ardından, Bakanlar Konseyi 1973’te, 
sanayi politikasına ilişkin ilk eylem programını kabul 
etmiştir. Bu eylem programı, Topluluk içi ticaretin 
önündeki engellerin kaldırılması, şirketler hukuku gibi 
yatay önlemlerin yanında, havacılık, enformatik, gemi 
inşa ve kağıt üretim sanayilerini hedefleyen sektörel 
önlemleri de içermektedir4.  

1980’ler boyunca korumacı bir ticaret politikası benimse-
yen AET, uluslararası alandaki başlıca rakipleri olan ABD 
ve Japonya’nın artan ekonomik gücünden ve ekonomik 
tartışmaların değişen eğiliminden etkilenmiştir. Avrupa 
Konseyi 1992 yılında, Maastricht Antlaşması’na sanayi 
politikasına ilişkin bir madde eklemeyi kararlaştırmıştır. 
Antlaşma’nın, “Sanayi” başlıklı 130. Maddesi şu ifadeye 
yer vermektedir: “Topluluk ve Üye Devletler, Topluluk sa-
nayinin rekabet gücü kazanması için gerekli şartların var 
olmasını sağlayacaklardır5.”  

4  İktisadi Kalkınma Vakfı Müktesebat Uyum Serisi, “Avrupa Birliği’nin Girişimcilik 
(Sanayi ve KOBİ) Politikası ve Türkiye’nin Uyumu”, İstanbul, Haziran 2001, sf. 9.

5  The Maastricht Treaty Provisions Amending The Treaty Establishing The Euro-
pean Economic Community With a View to Establishing The European Commu-
nity, 7 February 1992, sf. 32
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Ancak, aynı madde gereği, sanayi politikası uygulama-
larının piyasada rekabeti bozan etkilere yol açmaması 
gerekmektedir. Bu nokta, Avrupa Rekabet Politika-
sı’nın AB içindeki merkezi önemini ve sanayi politikası 
önlemlerinin rekabet politikası çerçevesinde ele alın-
ması gerektiğini göstermektedir. AB, Maastricht Antlaş-
ması’ndan sonra benimsediği yaklaşım ve uygulama-
lar ile küresel ticaretin serbestleştirilmesine daha çok 
katkıda bulunmuştur.  

AB’nin sanayi alanındaki düzenlemelerinin hukuki te-
meli ve çerçevesi son olarak AB’nin İşleyişine Dair Ant-
laşma’nın (ABİDA) 173. Maddesinde ele alınmıştır.

Bu madde sanayi politikasına ilişkin şu ifadelere yer 
vermektedir:

Madde 173

“1. Birlik ve Üye Devletler, Birlik sanayisinin rekabet 
edebilirliği için gerekli koşulların mevcudiyetini temin 
ederler.

Bu amaç doğrultusunda, açık ve rekabetçi pazar siste-
mine uygun olarak, aşağıdaki hedeflere yönelik eylem-
de bulunurlar:

- Sanayinin yapısal değişikliklere uyumunun hızlandı-
rılması,

- Başta küçük ve orta büyüklükteki işletmeler olmak 
üzere, Birlik çapında işletmelerin kurulması ve geliş-
mesine yönelik elverişli bir ortamın teşvik edilmesi,

- İşletmeler arasında işbirliği yapılmasına yönelik elve-
rişli bir ortamın teşvik edilmesi,

- Yenilikçilik, araştırma ve teknolojik gelişme politika-
larının sınai potansiyelinden daha fazla yararlanılma-
sının teşvik edilmesi.

2. Üye Devletler, Komisyon ile irtibat halinde, birbir-
leriyle istişarede bulunur ve gerektiğinde eylemlerini 
koordine ederler. Komisyon, başta yönlendirici ilkeler 



SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE 

İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI
14

ve göstergelerin belirlenmesi, en iyi uygulamaların 
değişiminin organize edilmesi ve dönemsel izleme ve 
değerlendirme için gerekli hazırlıkların yapılmasını 
amaçlayan girişimler olmak üzere, bu koordinasyonu 
geliştirmek için her türlü faydalı girişimde bulunabilir. 
Avrupa Parlamentosu tam olarak bilgilendirilir.

3. Birlik, Antlaşmalar’ın diğer hükümleri çerçevesinde 
izlediği politikalar ve eylemler aracılığıyla, 1. paragraft a 
belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunur. 
Avrupa Parlamentosu ve Konsey, olağan yasama usulü 
uyarınca hareket ederek ve Ekonomik ve Sosyal Komite’ye 
danıştıktan sonra, Üye Devletler’in kanun ve ikincil 
düzenlemelerinin uyumlaştırılması hariç, 1. paragraft a 
belirtilen hedefleri gerçekleştirmek üzere Üye Devletler’in 
eylemlerini destekleyen spesifik tedbirler hakkında karar 
verebilir. Bu Başlık, Birlik tarafından, rekabeti bozma 
ihtimali olan bir tedbir veya vergi hükümleri ya da işçilerin 
hak ve menfaatlerine ilişkin hükümler içeren bir tedbir 
getirilmesine dayanak oluşturmaz.6” 

AB’nin İşletme ve Sanayi Politikası’nın, antlaşmaların 
yanında çeşitli diğer yasal dayanakları da bulunmakta-
dır. Özellikle, AB’nin geleceğini şekillendirmek amacıy-
la 2000 yılında gerçekleştirilen Lizbon Avrupa Konseyi 
sonuçları ve bu kapsamda belirlenen Lizbon Stratejisi, 
işletme ve sanayi politikasının da içinde bulunduğu 
geniş bir çerçeveyi belirlemektedir. Bu doğrultuda, 
2000/819/EC Sayılı Konsey Kararı ile Girişim ve Girişim-
cilik için Çok Yıllı Program (Multiannual programme for 
enterprises and entrepreneurship) kabul edilmiştir. 
Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı da (Com-
petitiveness and Innovation Framework Programme - 
CIP) sanayi ve işletmeler için uygulanacak politikaların 
diğer AB politikalarıyla bağlantılı bir şekilde çerçevesi-
ni çizmektedir. 

Ayrıca, bağlayıcılığı olmamakla birlikte, Avrupa 
Komisyonu’nun işletme ve sanayi politikası alanında 
yayınlanmış çeşitli tebliğ ve çalışmaları da konunun 
çerçevesini belirlemek açısından önem taşımaktadır. 

6  Consolidated Version of The Treaty on the Functioning of The European Union, 
Off icial Journal of the European Union, 9.5.2008, sf.126
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2010 yılında kabul edilen, AB’ nin yeni ekonomik dönü-
şüm stratejisini ve 2020 yılı için hedeflerini belirleyen 
“Avrupa 2020 Stratejisi” de işletme ve sanayi politika-
sını merkezine almıştır. “Avrupa 2020 Stratejisi” AB’de 
güçlü, çeşitli ve rekabet gücü olan bir sanayi temeli 
oluşturulmasını destekleyerek büyüme ve istihdamın 
artırılmasını amaçlamaktadır. 2010 yılında yayınlanan 
“Küreselleşme Çağı için Sanayi Politikası7” (An Integra-
ted Industrial Policy For The Globalisation Era) başlıklı 
tebliğ, aynı başlıkla, “Avrupa 2020 Stratejisi”nin ana 
hedeflerinden biri arasında yer almıştır. 

 
AB İşletme ve Sanayi Politikası’nın
yürütülmesinde yetkiler nasıl paylaşılmıştır?3  

İşletme ve Sanayi politikasının yürütülmesine ilişkin 
olarak, 1 Ocak 2000 tarihinde, Sanayi ve KOBİ Genel 
Müdürlükleri birleştirilerek, İşletme Genel Müdürlüğü 
oluşturulmuştur. 24 Kasım 2004 tarihinde ise, 
İşletme Genel Müdürlüğü’nün adı, İşletme ve Sanayi 
Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir8. Yetkileri 
koordinasyon ile sınırlı olan bu Müdürlük aynı 
zamanda, iç pazara ilişkin mevzuatın hazırlanmasında 
da önemli bir rol oynamaktadır. 

İşletme ve Sanayi Politikası’na özel bir uygulama 
belirlenmemiş olması nedeniyle, yürütmeye ilişkin 
yetkilerin önemli bölümü diğer Genel Müdürlüklere 
aittir. Örneğin Rekabet Genel Müdürlüğü, Komisyon’un 
alacağı kararları etkileme gücüne sahiptir. Ar- Ge 
alanında da yetkiler Araştırma Genel Müdürlüğü’nde 
toplanmış, ancak İşletme ve Sanayi Genel 
Müdürlüğü’ne araştırma sonuçlarını uygulama imkânı 
tanınmıştır. Dış ticarete ilişkin konularda da yürütme 
yetkisi ağırlıklı olarak, Ticaret Genel Müdürlüğü’ne 
verilmiştir. 

7  Communication of 28 November 2010 from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and 
the Committee of the Regions – An Integrated Industrial Policy for the Global-
isation Era, Putting Competitiveness and Sustainability at Centre Stage COM 
(2010) 614 final

8  Annual Activity Report 2004 of the Directorate General Enterprise and Industry, 
European Commission Enterprise and Industry Directorate General.
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Görüldüğü üzere, işletme ve sanayi politikasına ilişkin 
yürütme yetkisi, tek bir merkezde toplanmamaktadır. 
Bu politika alanında belirlenen hedeflerin diğer politi-
kalar aracılığıyla gerçekleştirilmesi öngörüldüğü için, 
İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü temel olarak koor-
dinasyon rolü üstlenmektedir.

Ayrıca Avrupa Parlamentosu’nun (AP) da, sanayi politi-
kasının belirlenmesinde ve teknik standartların onay-
lanmasında belirleyici bir rolü bulunmaktadır. Parla-
mento içindeki Sanayi, Dış Ticaret, Araştırma ve Enerji 
Komisyonu, sanayi politikası alanından sorumludur. 

AB İşletme ve Sanayi Politikası, ekonominin tüm alan-
larında rekabet gücünün artırılmasını hedeflemekte-
dir. Değişimin büyük bir hızla gerçekleşmesi nedeniyle, 
girişimcilerin değişime ayak uydurabilmesi, başarıyı 
sağlayan temel faktörler arasındadır. Bu şartlar altında 
girişimcilik politikası, aşağıda belirtilen üç alan üzerin-
de yoğunlaşmaktadır:

• Girişimcilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
• Yenilik ve değişimi destekleyen bir iş ortamının 

yaratılması,
• Mal ve hizmet piyasalarına erişimin sağlanması.

Bu alanların birbirleriyle yakından ilişkisi bulunmak-
tadır. Bu çerçevede, piyasaların düzgün işlemesi, ye-
nilikçiliği, büyümeyi ve girişimciliği desteklemektedir. 
Girişimciliğin, Ar-Ge üzerine kurulu yenilikçi bir ekono-
mide gelişeceği öngörülmektedir. 

AB İşletme ve Sanayi Politikası, büyüme ve istih-
dam yaratma açısından kritik rol oynayan KOBİ’lerin 
ihtiyaçlarının karşılanmasına özel önem vermektedir. 
Ayrıca, AB’nin her platformda vurgulamaya özen gös-
terdiği çevresel ve sosyal önceliklerin ekonomik sürece 
entegrasyonu, Girişimcilik Politikası kapsamında des-
teklenmektedir. Yani, esas olarak amaçlanan sürdürü-
lebilir kalkınmayı temin etmektir. 

Genel olarak yenilik, araştırma ve teknolojinin geliş-
mesine, girişimcilerin entellektüel sermayeyi ve piya-
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sada oluşan fırsatları değerlendirebilmesine bağlıdır. 
Ayrıca, araştırma ve teknolojinin dinamik gelişimine 
bağlı olan yenilikçiliğin, şu şekilde desteklenmesi ön-
görülmektedir:

• Yenilikçiliğin önündeki engellerin kaldırılması,
• İyi uygulamaların karşılıklı değişimi,
• Destek mekanizmalarının kurulması,
• Hizmetlerin teşvik edilmesi.

İşletmelerin ürettikleri mal ve hizmetleri satabilmeleri 
için piyasaya erişimlerinin sağlanması gerekmektedir. 
AB’nin Girişimcilik Politikası’nın bir diğer önemli amacı 
da piyasaya erişimi, ulaşılmak istenen piyasanın bo-
yutlarından bağımsız olarak, aşağıdaki şartlar çerçeve-
sinde temin etmektir:

• Açık olmak, belirsiz ve ayırımcı olmamak;
• Serbest piyasa koşullarını sağlamak amacıyla, 

mümkün olduğunca az karmaşık olmak;
• Gerekli olması halinde, etkili bir sorun çözme 

sisteminin varlığını temin etmek.

Görüldüğü üzere, AB İşletme ve Sanayi Politikası, iç 
pazarın işleyişini geliştirmeyi ve AB şirketlerinin dünya 
piyasalarına erişimini sağlamayı hedeflemektedir. Ay-
rıca, e-ticaret ve işletmelerin gönüllü standart oluştur-
ma çabaları da desteklenmektedir.

AB İşletme ve Sanayi Politikası’nı destekleyen 
diğer AB politikaları nelerdir? 4

AB İşletme ve Sanayi Politikası’nın temel yasal daya-
nağını oluşturan ABİDA’nın 173. Maddesinde, sadece 
sanayi politikası için belirlenmiş bir araçtan bahse-
dilmemektedir. Bu maddeye göre Birlik, AB sanayisi-
nin rekabet edebilirliği için gerekli koşulların varlığını 
temin eder. İşletme ve sanayi politikası kapsamında 
belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesinin yine aynı 
antlaşmada belirtilen diğer politikalar ve faaliyetler 
aracılığıyla sağlanması öngörülmektedir. 
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İşletme ve sanayi politikası, doğası gereği diğer birçok 
ortak politikanın hedef ve araçları arasında uygun bir 
ilişki kurulmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, bu 
politikanın hedefleri, diğer politika alanları altında 
yürütülen faaliyetler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 

İşletme ve sanayi politikası ile doğrudan ilgili olan diğer 
politika alanlarının başlıcaları şu şekilde özetlenebilir: İç 
Pazar; Ekonomik ve Parasal Politika; Bilim ve Araştırma Po-
litikası; Sosyal Politika, Çevre Politikası; Rekabet Politikası.

1. İç Pazar

AB’nin temel unsurlarından biri olan Tek Pazar, AB iç 
pazarında kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin 
üye ülkeler arasında serbest dolaşımının sağlanmasını 
amaçlamaktadır. Tek Pazar ile dört temel serbestiye 
dayanan bir “ortak pazar” kurulması amaçlanmıştır. 
AB iç pazarında bütün fiziki, maddi, teknik ve mevzuata 
ilişkin engellerin kaldırılması ve mevcut kuralların 
basitleştirilerek, kişiler, tüketiciler ve iş dünyasının AB’yi 
oluşturan 28 üye ülke ve 503 milyon kişiye doğrudan 
ulaşımının sağlandığı “Tek Pazar”ın oluşturulması asıl 
hedeft ir. 

İyi işleyen Tek Pazar, işletmeler için büyük önem taşı-
maktadır. Açık piyasalar ve üye ülke işletmeleri arasında 
daha fazla ticaret, dinamik piyasalar ve rekabet gücün-
de artış için güçlü bir temel oluşturmaktadır. Bu olumlu 
ortam, işletmelerin büyümesi ve ekonomik refah seviye-
sinin artmasını sağlamaktadır. Tek Pazar’ın tamamlan-
ması AB’de faaliyet gösteren işletmeler için de idari ve 
mali giderlerinin azaltılması, diğer üye ülkelerdeki kamu 
alımlarına kolayca erişim ve bu ülkelerdeki işletmelerle 
işbirliği gibi imkânlar sağlamaktadır9.  

• Malların Serbest Dolaşımı

AB entegrasyon sürecinin temel hedefi olan Tek Pazar 
oluşumu malların serbest dolaşımı ile başlamıştır. AB’ye 
üye ülkeler arasında malların serbest dolaşımının tam 

9  UAPME position on the Communication of the European Commission “Towards 
a Single Market Act”, 7 March 2011.
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olarak sağlanabilmesi için gümrük vergisi, eş etkili ver-
giler ile miktar kısıtlamalarının kaldırılmasının yanı sıra 
ticarete konu olan ürünlere ilişkin teknik nitelikler Birlik 
genelinde kabul edilecek kurallar ile belirlenmiştir. Söz 
konusu kurallar, “uyumlaştırılmış” ve “uyumlaştırılma-
mış” alan olarak ikiye ayrılmaktadır. Uyumlaştırılma-
mış alan konusunda uygulanan ilkeye göre, herhangi 
bir ürün bir Birlik ülkesinde yasal olarak satılıyorsa 
diğer ülkelerde de herhangi bir engelle karşılaşmadan 
satılabilmelidir. Bu çerçevede uyum yöntemi olarak 
mevzuatın karşılıklı tanınması izlenmektedir. 

Uyumlaştırılmış alana ilişkin olarak ise, “Klasik Yakla-
şım” adı verilen bir yöntem ile piyasaya sürülecek ürün-
lere ilişkin çok ayrıntılı tanımlamaların yanı sıra tüm üye 
ülkelerin kabul etmesi gereken tip onayı da belirlenmiş-
tir. Ancak daha sonra, teknik mevzuatın daha temel ku-
ralları içermesi, teknik detayların ise standartlarda yer 
alması fikri benimsenmiştir. Bu amaçla “Yeni Yaklaşım” 
olarak benimsenen bir sisteme gidilmiş, sistemin etki-
li bir şekilde işleyişi için ise “Küresel Yaklaşım” denilen 
ürünün test ve belgelendirme sistemi düzenlenmiştir. 
Temelde, kendi kendine belgelendirme ve uyumlaş-
tırılmış standartlara uygunluk ilkesine dayanan yeni 
yaklaşım, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon, 
standardizasyon ve piyasa gözetimi kurumlarını kapsa-
maktadır. Dolayısıyla, bu yaklaşımın gerektirdiği yatay 
idari yapılar, önemli değişiklik gerektirmektedir. Ancak, 
Yeni Yaklaşım direktiflerinin yanı sıra, ilaçlar, gıda ve 
motorlu araçlar gibi ürün gruplarına ilişkin bazı klasik 
yaklaşım direktifleri de halen yürürlükte bulunmaktadır. 

AB’de sanayi mallarına ilişkin Tek Pazar düzenlemeleri 
şu temellere dayanır: 

- Güvenliğe ilişkin koşullar;
- Ürünlerin uyması gereken gönüllü ya da zorunlu 

teknik özellikler;
- Teknik özelliklerin temel koşulları karşıladığının 

kanıtlanması amacıyla özel prosedürler (uygun-
luk değerlendirmesi);

- Karmaşık ürünlerin uygunluk değerlendirmesi 
ve onayı için 3’üncü taraflar (uygunluk değer-
lendirmesi kuruluşları); 
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- Uygunluk değerlendirmesi kuruluşlarının faa-
liyetlerin gereği gibi yerine getirebileceklerini 
onaylayan diğer kurumlar, Akreditasyon;

- Üye Devletler tarafından yürütülen piyasa göze-
timi;

- AB dışından gelen ürünlerin Üye Devletler’de 
gümrük otoriteleri tarafından kontrolü;

- Elektrikli makine teçhizat, oyuncaklar, patla-
yıcılar ve tıbbi araçlar gibi belirli ürünlerde CE 
işaretlemesi.

AB İşletme ve Sanayi Politikası’nın birçok hedefine 
Tek Pazar’ın tamamlanması sayesinde ulaşılmıştır. 
1990’lardan itibaren AB standartları, üreticilere, Birlik 
mevzuatının temel kurallarının gözetildiğinin göster-
gesi olan teknik şartnameler getirmektedir. AB stan-
dartları sadece teknik engellerin kaldırılması amacıyla 
değil, üreticilerin maliyetlerinin azaltılması, yeni pa-
zarların ortaya çıkması ve özellikle yeni teknolojilerin 
geliştirilmesinde temel unsur olmuştur10.   

•  Hizmetlerin Serbest dolaşımı                                             

Mesleklerin serbest dolaşımı, posta hizmetleri, pera-
kendecilik, online hizmetler, basın, spor, şans oyunları, 
eczacılık, iş dünyası hizmetleri ve genel amaçlı hizmet-
leri kapsamaktadır. Hizmetler, AB ekonomik faaliyeti-
nin ve istihdamın yüzde 70’ini oluşturmaları itibariyle 
Tek Pazar’da önemli bir yere sahiptir. Hizmetlerin ser-
best dolaşımına ilişkin genel ilkeler, AB Antlaşması’nda 
yer almakta ve AB’de şirketlerin başka bir üye ülkede 
yerleşme ve hizmet sunmalarına imkân vermektedir.    

• Sermayenin Serbest Dolaşımı

AB’de sınır ötesi ve üye ülkeler arası sermaye hareket-
leri doğrudan yabancı sermaye yatırımları, emlak yatı-
rım ve alımları, menkul kıymet yatırımları, borç ve kre-
di tahsisi, mali kurumlarla diğer işlemleri içermektedir. 
Vatandaşlar için sermayenin serbest dolaşımı, ikamet 
ettikleri ülkenin dışında bir AB ülkesinde banka hesabı 

10  Nicholas Moussis, Guide to European Policies, European Study Service, 15th 
Revised Edition, Brussels, 2007, sf.287
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açabilme, hisse senedi satın alma, en fazla getiri sağ-
layan ülkede yatırım, emlak satın alma gibi işlemleri 
gerçekleştirebilmeyi ifade etmektedir ve ilkeleri AB’nin 
kurucu antlaşmasında belirlenmiştir.

• Kişilerin Serbest Dolaşımı

Kişilerin serbest dolaşımı AB’nin kuruluşunda önceleri 
işgücü piyasalarını serbestleştirmek amacıyla ortaya 
koyulmuş ve yıllar içinde bütün AB vatandaşlarını 
kapsamıştır. Bu çerçevede AB vatandaşları serbestçe 
bir ülkede çalışabilmekte, öğrenim görebilmekte ve 
emekli olabilmektedir. 

2.  Ekonomik ve Parasal Politika

AB’de başarılı bir işletme ve sanayi politikası ancak sağ-
lam bir ekonomik yapı içerisinde meydana getirilebilir 
ve süreklilik sağlayabilir. İş ortamının istikrarı da önce-
likle sağlam bir ekonomik yapı gerektirmektedir. Dolayı-
sıyla, AB’nin ekonomi ve para politikaları aynı zamanda 
işletme ve sanayi için güvenilir ve istikrarlı bir ortam 
yaratmanın da aracıdır. Bu nedenle üye ülkeler ve Birlik, 
kaynakların verimli kullanımını destekleyen, açık reka-
bete dayalı bir serbest pazar ekonomisi prensibine uy-
gun faaliyet ortamının sağlanmasını amaçlamaktadırlar. 

Üye ülkelerin ortak ilkeler etrafında oluşturdukları çer-
çeve içinde, ekonomi ve maliye politikalarının koordi-
nasyonu, büyüme, istihdam ve sosyal refahın artırıl-
ması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Üye ülkeler arası 
koordinasyon aynı zamanda, AB’nin küresel ekonomik 
ve finansal sorunlara karşı koordineli bir şekilde hare-
ket etmesini ve çözüm bulmasını amaçlamaktadır11.  

Ekonomik ve Parasal Politika çerçevesinde Üye Devlet-
ler aralarında Ekonomik ve Parasal Birlik (Economic and 
Monetary Union - EMU) kurmuşlardır. EMU ile Üye Dev-
letler arasında ekonomi politikalarının koordinasyonu, 
ortak para politikası ve ortak para birimi avronun kulla-
nılması öngörülmüştür. EMU içinde ekonomi politikala-
rının koordinasyonunun yanı sıra, fiyat istikrarına yöne-
11  http://europa.eu/pol/emu/index_en.htm
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lik etkin para politikası ve Tek Pazar’ın düzgün işleyişinin 
sağlanması gözetilmektedir. Son dâhil olan ülkelerle 
birlikte 18 AB üye ülkesi ekonomik ve parasal entegras-
yonu daha ileri götürerek, ortak para birimi avroyu kabul 
etmişlerdir.  Avro Alanı’na dahil olan ülkelerin Maastricht 
Antlaşması ile belirlenmiş olan makro-ekonomik yakla-
şım kriterlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Avro 
Alanı’nda ekonomik istikrarın ve sürdürülebilir büyüme-
nin sağlanması için Üye Devletler’in Avro Alanı’na dâhil 
olduktan sonra da mali disiplini sürdürmeleri ve yüksek 
bütçe açıklarının oluşmasının önlenmesi amacıyla İstik-
rar ve Büyüme Paktı (SGP) kurulmuştur. 

1997’de kabul edilen ve 2005’te revize edilen İstikrar 
ve Büyüme Paktı temel ilke olarak üye ülkelerde 
kamu açığının GSYİH’ye oranının en fazla yüzde 3 ve 
kamu borcunun GSYİH’ya oranının en fazla yüzde 60 
olmasını öngörmektedir. Paktın Önleyici Hükümleri 
çerçevesinde erken uyarı sistemiyle üye ülkeler yıllık 
istikrar ve yakınsama programları hazırlarlar. Söz konusu 
programlarla güçlü kamu maliyesinin sağlanması için 
orta vadede yapılması gerekenleri ortaya koyarlar. Avrupa 
Komisyonu söz konusu programları değerlendirir. Konsey 
ise önleyici hükümler çerçevesinde Komisyon’dan gelen 
öneri üzerine ilgili ülkeye aşırı açığın meydana gelmesinin 
önlenmesi için bir uyarı verir ya da Komisyon doğrudan 
ilgili ülkeye politika tavsiyesinde bulunur. limitlerin 
aşılması halinde aşırı bütçe açığı prosedürü kapsamında 
düzeltici önlem almaları öngörülmüştür. Paktın caydırıcı 
hükümleri ve aşırı açık prosedürü çerçevesinde üye 
ülkelerin kamu açığının GSYH’nin yüzde 3’ünü aşması 
halinde Konsey, ilgili ülkelere belirli bir süre zarfında 
açıklarını düzeltmeleri için tavsiyede bulunur. Tavsiyeye 
uyulmaması halinde cezai işlemler başlatılır. 

2008 yılında ortaya çıkan küresel kriz sonucu AB üye 
ülkelerinde kamu açıkları ve yüksek tutarlarda kamu 
borçları oluşmuş ve üye ülkelerin kamu maliyeleri üze-
rinde baskı yaratmıştır. Bunun sonucunda AB’de kamu 
maliyesinin daha sıkı takip edilmesi ve kontrol altına 
alınabilmesi ve ekonomik yönetişimin geliştirilmesi 
için mekanizmalar geliştirilmiştir. Bu kapsamda 6 dü-
zenlemeden oluşan mevzuat paketi, 13 Aralık 2011’de 
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yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenlemelerle, AB’de 
ve özellikle Avro Alanı’nda ekonomik yönetişimin güç-
lendirilmesi ve aşırı kamu açıklarının oluşmasının ön-
lenerek uzun vadede parasal politikanın düzgün işle-
yebilmesinin sağlanması amacı güdülmektedir. 

Söz konusu mevzuat paketi, sürekli olarak kamu açığı ve 
kamu borcu sınırlarını aşan ve ekonomik tavsiyelere uy-
mayan AB ülkeleri için daha güçlü ve daha katı kurallar 
getirmektedir. Bu düzenlemelerde en önemli nokta, bir 
üye ülkenin kamu açığının yüzde 3’ten az olmasına kar-
şın kamu borcunun GSYİH’ya oranının yüzde 60’ı aşması 
halinde aşırı açık prosedürüne tabi olarak işlem başla-
tılmasının öngörülmesidir. Ayrıca makroekonomik den-
gesizliklerle etkin şekilde mücadele edilmesi amacıyla, 
çeşitli ekonomik verilerin yer aldığı gösterge tablolarının 
düzenlenerek dengesizliklerin erken uyarı mekanizmasıy-
la önceden tespit edilmesi ve aşırı dengesizliklerin düzel-
tilmesi amaçlanmaktadır. Yüksek kamu açıklarını azalt-
mayı başaramayan Avro Alanı ülkelerine uygulanacak 
yaptırımlara ilişkin daha ciddi tedbirler öngörülmüştür.

AB’nin ekonomik yönetişimini güçlendirmek amacıyla 
atılan diğer önemli bir adım da 2 Mart 2012 tarihinde 
Ekonomik ve Parasal Birlik’te İstikrar, Koordinasyon 
ve Yönetişim Antlaşması’nın imzalanmasıdır. İngiltere 
ve Çek Cumhuriyeti dışındaki 25 AB üyesi tarafından 
imzalanan antlaşma ile üye ülke bütçelerinin 
dengede ya da fazla vermesi ekonomi politikalarının 
koordinasyonu ve yakınsaması amaçlanmaktadır. 

3. Bilim ve Araştırma

AB’nin yüksek büyümeye ulaşması ve uluslararası reka-
bet gücünü artırması, aynı zamanda AB sanayi ve işlet-
melerinin de rekabet güçlerini artırmaları ileri teknoloji 
ve inovasyona dayanmaktadır. Bunun için de etkin bi-
lim ve araştırma çalışmaları yapılması gerekmektedir.

Bilim ve araştırma politikası AB’de üye ülkelerde ger-
çekleştirilen ve AB genelinde parçalı bir yapıda olan 
Ar-Ge çalışmalarının ortak bir politikayla koordine 
edilmesi ve desteklenmesi amacını gütmektedir. Üye 
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ülkeler düzeyinde yetersiz mali kaynak, teknik imkân-
lar ve insan kaynaklarının AB düzeyinde yürütülen 
programlarla, geniş Tek Pazar’da, bütün üye ülkelerin 
yararına etkin ve verimli kullanılarak Ar-Ge çalışmala-
rının gerçekleştirilmesi ve AB’nin dünyada lider hale 
gelmesi hedeflenmektedir. Bilim ve araştırma, özelikle 
ileri teknolojiye dayalı sanayilerde sanayi stratejisinin 
belirlemesinde önemli rol oynamaktadır. 2010 yılında 
kabul edilen Avrupa 2020 Stratejisi de sürdürülebilir 
büyümenin unsurlarından biri olarak bilim ve araş-
tırmayı görmekte ve AB GSYİH’sının yüzde 3’ünün Ar-
Ge’ye ayrılmasını hedeflemektedir. Avrupa 2020 Stra-
tejisi kapsamında, AB’nin yeniden Ar-Ge ve inovasyona 
odaklanması planlanmıştır.

AB, araştırma ve teknolojik gelişmenin artırılması ve 
sanayinin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli programlar 
yürütmektedir. Bunlar arasında başta gelen program-
lar AB Çerçeve Programları, COST (European Coope-
ration in Science and Technology) ve EUREKA (Euro-
pean Researche Coordination Agency) programlarıdır. 
EUREKA, Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma 
kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü 
artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin 
araştırılması ve geliştirilmesini, ülkeler arasında ortak 
projeler oluşturulmasını ve yürütülmesini teşvik etmek 
için kurulan uluslararası işbirliği platformudur.  

AB’nin dört yıllık dönemleri kapsayan Çerçeve 
Programları’nın ise temel özelliği araştırmaya dayanan 
işbirliği programları olmalarıdır. Bu programlara 
katılan firmaların belirli konularda ve temalarda 
işbirliğine giderek araştırma yapmaları desteklenerek, 
ayrılan fonların sadece katılımcı firmalara değil aynı 
zamanda Avrupa sanayine de katkı sağlayarak rekabet 
gücünün artırılması öngörülmüştür12.   

2007-2013 dönemini kapsayan Yedinci Çerçeve Programı 
da yaklaşık 50,5 milyar avro bütçesi ile tüm Çerçeve 
Programlar içinde en büyük bütçeye sahip olan program 
olmuştur. 7. Çerçeve Programı’nda 9 tematik alanda 

12  Selen Akses, Sorularla AB Politikaları, Bilim ve Araştırma Politikası, İktisadi 
Kalkınma Vakfı Yayınları, No.241, İstanbul, 2010.
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araştırma ve işbirliği projelerinin gerçekleştirilmesi 
öngörülmüştür. Bu tematik alanlar şu şekildedir: Sağlık; 
gıda, tarım, balıkçılık, ve biyoteknoloji; bilgi ve iletişim 
teknolojileri, nanobilimler, nanoteknolojiler, yeni üretim 
teknolojileri, enerji, çevre, ulaştırma, sosyo ekonomik ve 
beşeri bilimler, uzay ve güvenlik. 7. Çerçeve Programın 
yerini, 1 Ocak 2014 itibarıyla araştırma alanında 2014-2020 
dönemini kapsayan Ufuk 2020 (Horizon 2020) almıştır. 80 
milyar avro tutarında bütçeye sahip Ufuk 2020, araştırma 
ve yenilikçilik alanındaki kaynakları tek çatı altında 
toplamıştır. AB’nin bilim alanındaki küresel konumunun 
güçlendirilmesi; kilit öneme sahip teknolojilere yatırım 
yapılması, sermayeye erişimin güçlendirilmesi ve 
küçük işletmelere destek sağlanması yoluyla sanayide 
inovasyonun güçlendirilmesi ve iklim değişikliği, 
sürdürülebilir ulaşım, yaşlanan nüfus gibi konulara cevap 
verilmesi Ufuk 2020’nin en önemli hedefleri arasındadır.

Çerçeve programların EUREKA kapsamındaki Eurostars 
programı KOBİ’lerin rekabet  güçlerini  artırmalarına 
yönelik özel destek sağlanması amacıyla oluşturulmuş-
tur. Program çerçevesinde KOBİ’ler arasında uluslararası 
işbirliğine gidilmesi ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi he-
deflenmektedir.

4. Çevre Politikası

AB, çevrenin korunmasına yönelik ortak politikalar 
yürütmektedir. AB’de bütünleşmenin temel 
unsurlarından biri olan Tek Pazar kapsamında serbest 
rekabetin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımının 
sağlanması çevre alanında ortak girişimler ve ortak 
bir politikayı zorunlu kılmıştır. Üye ülkelerde farklı 
çevre politikalarının uygulanması sonucu tek taraflı 
çevre düzenlemeleri tarife dışı teknik engeller 
yaratabilmektedir. AB’nin ortak çevre politikası 
uygulama amaçlarından biri de AB bütünleşmesi 
ve refah düzeyinin artırılması için doğal koşulların 
sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesinin gerekliliğidir. 
Çevre kirliliği, doğal kaynakların tükenmesi ve iklim 
değişikliği gibi ortak sorunlarla baş edilebilmesi için 
AB düzeyinde ortak çözümler üretilmesinin gerekliliği 
anlaşılmıştır. Çevre, diğer politikalarla etkileşim 



SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE 

İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI
26

halindedir. Çevreye ilişkin sorun alanları, tarım, sanayi, 
enerji, turizm gibi ekonomik sektörlerin tümünü 
doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediğinden söz 
konusu alanlarda ortak politikalar oluşturma sürecinde 
çevrenin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Avrupa Birliği’nin çevre politikası, kirliliği ortadan kaldır-
mayı, azaltmayı ve önlemeyi, doğal kaynakların, ekolojik 
dengeye zarar vermeyecek biçimde kullanılmasını temin 
ederek sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı, çevresel za-
rarın kaynağında önlenmesini, çevre koruma hususunun 
diğer sektörel politikalarla (enerji, ulaştırma vb.) enteg-
rasyonunu güvence altına almayı amaçlamaktadır.

AB çevre politikasının temel ilkeleri, kirleten öder, 
bütünleyicilik, yüksek seviyede koruma, kaynakta 
önleme, önleyicilik ve ihtiyattır. AB çevre politikalarını 
Çevre Eylem Programları ile hayata geçirmektedir. 
Son olarak 2020’ye kadarki dönemi kapsayan 7. Çevre 
Eylem Programı uygulamaya girmiştir. Bu programın 
öncelikleri, AB’nin doğal sermayesinin korunması ve 
geliştirilmesi, kaynakları etkili kullanan, çevreci, rekabet 
gücü yüksek ve düşük karbon salımına dayanan bir 
ekonomi haline getirilmesi, AB vatandaşlarının çevrenin 
kirliliği, bunun sağlığı ve refahı olumsuz etkileme 
risklerinden korunması olarak belirlenmiştir. 

AB çevre politikasıyla düzenlenen başlıca alanlar aşağı-
daki şekildedir:  

• Yatay mevzuat

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Stratejik Çevresel 
Değerlendirme (SÇD), çevresel bilgiye erişim gibi konuları 
içermektedir. 2011/92/EU sayılı ÇED Direktifi, çevre ile il-
gili resmi veya özel projelerin insan, bitki, hayvan, toprak, 
hava, iklim, maddi varlıklar, kültürel miras üzerindeki 
doğrudan ve dolaylı etkilerinin, belirlenmesini ve değer-
lendirmesini gerektirmektedir. 2001/42/EC sayılı Stratejik 
Çevresel Değerlendirme Direktifi ise, plan ve programla-
rın çevre üzerindeki olası önemli etkilerinin değerlendi-
rilmesi ve mümkün olan en az düzeye indirgenmesi veya 
ortadan kaldırılması konularının ele alındığı bir süreçtir. 
2003/4/EC sayılı Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi çevresel 
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bilgiye erişim hakkı ile ilgili şartları ortaya koyarken, 
çevresel bilginin erişilebilir olması ve halka duyurulması 
ile ilgili konuları düzenlemektedir. 

• Hava kalitesi

Bu alanda temel düzenleme kapsamında, 2008/50/EC 
sayılı Hava Kalitesi Çerçeve Direktifi ile ozon tabakasını 
incelten maddelerin azaltılması, uçucu organik bileşik-
lere ilişkin emisyonlar ve yakıt kalitesi ile ilgili düzen-
lemeler yer almaktadır. Hava Kalitesi Çerçeve Direkti-
fi, tüm kirleticiler için ortak metotlar vasıtası ile hava 
kalitesinin değerlendirilmesi, izleme gereklilikleri ve 
metotları ile temiz hava plan ve programlarına ilişkin 
kurallar getirmektedir.

• Atık yönetimi 

Bu alandaki temel düzenleme 2008/98/EC Sayılı Atık 
Çerçeve Direktifidir. Çerçeve Direktift e yer verilen atık 
yönetimi hiyerarşisine göre; atık yönetimi stratejileri ön-
celikle atıkların ortaya çıkmasını önlemeye odaklanmalı-
dır. Bunun mümkün olmadığı hallerde, atık malzemeler 
yeniden kullanılmalı, geri dönüştürülmeli veya geri kaza-
nılmalı ya da enerji kaynağı olarak kullanılmalıdır. Atıklar 
nihai çözüm olarak yakma tesislerinde veya düzenli de-
polama sahalarında güvenli şekilde bertaraf edilmelidir. 
Atık başlığı altında çerçeve direktifin yanı sıra, atıkların 
düzenli depolanması, atıkların taşınması, özel atıklar (pil 
ve akümülatörler, ömrünü tamamlamış araçlar, elektrik-
li ve elektronik atık eşyalar, ambalaj ve ambalaj atıkları 
gibi) konularında düzenlemeler yer almaktadır.

• Su kalitesi 

Bu konudaki mevzuatın temelini, bu sektör için uyum-
laştırılması öncelikli olan 2000/60/EC Sayılı Su Çerçeve 
Direktifi ile bağlı direktifler oluşmaktadır. Su Çerçeve 
Direktifi, entegre havza yönetimi ve halkın karar alma 
süreçlerine katılımı esasına dayalı olarak, Avrupa Birli-
ği’ndeki tüm su kütlelerinin kalite ve miktar açısından 
korunmasını ve iyileştirilmesini öngören temel yasal 
düzenlemedir.
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• Doğanın korunması 

2009/147/EC sayılı Kuş ve 92/43/EEC Sayılı Habitat 
Direktifleri önemli ve önceliklidir. Bu direktifler 
kapsamında, korunan alanların (özellikle de Natura 
2000 alanlarının) belirlenmesine yönelik hükümleri ve 
tüm sektörlerdeki uygulamalarda göz önüne alınması 
gereken öncelikli koruma tedbirlerini içermektedir. 
Bu sektör altındaki diğer önemli konu ise yabani 
hayvanların hayvanat bahçelerinde barındırılmasına 
ilişkin 99/22/EC Sayılı Direktift ir.

• Endüstriyel kirlenmenin kontrolü ve risk yönetimi 

Bu başlık altında yer alan 2008/1/EC sayılı Entegre Kirlilik 
Önleme ve Kontrolü (Integrated Pollution Prevention 
and Control - IPPC) Direktifinde entegre izin sistemi ile 
kirliliğin üretim sürecinde önlenmesi (hammadde seçimi 
ve temiz üretim), üretim sonucu kirliliğin kontrolü, 
mevcut en iyi teknikler (BAT) ve halkın katılımı konuları 
düzenlenmektedir. Bu alandaki diğer temel düzenlemeler, 
kapasitesi 50 MW üzerindeki mevcut tesisler için emisyon 
azaltım planları oluşturulması zorunluluğunu getiren 
2001/80/AT sayılı Büyük Yakma Tesisleri Direktifi ile büyük 
endüstriyel tesislerden kaynaklanan kazaların önlenmesi 
ile ilgili 96/82/EC sayılı Seveso II Direktifidir. 2008/1/
EC sayılı Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi ile 
2001/80/EC sayılı Büyük Yakma Tesislerinden Havaya 
Belirli Kirleticilerin Emisyonlarının Sınırlanmasına ilişkin 
Direktifin hükümleri, 2010/75/EU sayılı Endüstriyel 
Emisyonlar Direktifi kapsamında kademeli olarak tadil 
edilmekte olup, 2008/1/EC sayılı Direktif 06/01/2014 
tarihinde, 2001/80/EC sayılı Direktif ise 31/12/2015 
tarihinde Endüstriyel Emisyonlar Direktifi ile yürürlükten 
kalkacaktır.

• Kimyasallar 

Bu alanda 1272/2008/EC sayılı Tüzük maddelerin 
ve karışımların sınıflandırılması, ambalajlanması 
ve etiketlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermekte-
dir. Kimyasallar alanındaki diğer önemli düzenleme 
1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğüdür (Regulation on 
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Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction 
of Chemicals) (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, 
İzni ve Kısıtlanmasına ilişkin tüzük). Kimyasallar baş-
lığı altında yer alan diğer düzenlemeler ise kimyasal-
ların ihracatı ve ithalatı, kalıcı organik kirleticilerin sı-
nırlandırılması, deney hayvanları ile biyosidal ürünlere 
ilişkin düzenlemelerdir.

• İklim değişikliği 

Sera gazlarının emisyonunun izlenmesi, emisyon tica-
reti sistemi, emisyon ticareti sisteminin dışında kalan 
sektörlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının 
azaltılması (406/2009/EC sayılı Çaba Paylaşım Kararı), 
karbon yakalama ve depolaması, F-gazlarının kontrolü 
ve ozon tabakasının korunması ile ilgili AB düzenleme-
leri bulunmaktadır.

• Gürültü 

Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimine 
ilişkin, 2002/49/EC sayılı Çevresel Gürültü Direktifi kap-
samında, yerleşik nüfusu 250.000’den fazla olan yerle-
şim alanları, yılda 6 milyondan fazla aracın geçtiği ana 
kara yolları, yılda 60.000 den fazla trenin geçtiği ana 
demir yolları, yılda 50.000 den fazla hareketin gerçek-
leştiği hava alanları için stratejik gürültü haritalarının 
hazırlanması ve gürültü eylem planlarının oluşturul-
ması gerekmektedir.

5. Sosyal Politika 

AB’de işletmeler istihdam yaratılmasını sağlarken, aynı 
zamanda çalıştırdıkları işgücü ile de başta istihdam politi-
kası olmak üzere sosyal politikanın uygulama alanına dâ-
hil olmaktadır. AB Sosyal Politikası, Birliğin derinleşmesi 
ve sosyo-ekonomik hayattaki değişimler çerçevesinde 
önemli gelişme göstermiş ve günümüzde geniş bir alanı 
kapsamaya başlamıştır. Tek Pazarın işleyişini kolaylaştır-
mak ve özellikle de işçilerin serbest dolaşımını sağlamak 
için Birlik düzeyinde geliştirilen belirli sosyal politika dü-
zenlemelerinin yanı sıra yeni politika alanları eklenmiştir. 
Bu alanların başında istihdamın artırılması, çalışma ve iş 
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yapma koşullarının iyileştirilmesi, uygun seviyelerde sos-
yal güvence sistemlerinin oluşturulması, sosyal ortaklarla 
devamlı diyalog tesis edilmesi, sürdürülebilir bir istihdam 
yapısı için insan kaynaklarının geliştirilmesi, iş sağlığı ve 
güvenliği, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele, ka-
dın ve erkek arasında eşit muamele, ayrımcılıkla mücade-
le, iş hukuku, sosyal içerme ve sosyal koruma gelmektedir.

İş hukuku alanında Birlik; işletmelerin devri ve işverenin 
iflası durumlarında işçi haklarının korunması, işçilerin 
bilgilendirilmesi, çalışan gençlerin korunması, çocuk 
işçiliğinin önlenmesi, çalışma saatlerinin belirlenmesi, 
kısmi süreli ve belli süreli çalışmanın hukuki statüye 
kavuşturulması alanlarını düzenlemekte ve iş sağlığı 
ve güvenliği alanında detaylı ve bağlayıcı hükümler 
getirmektedir. Birlik aynı zamanda işçilerin serbest 
dolaşımına engel teşkil edebilecek tüm faktörlerin 
ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemeleri 
yapmakta ve işçiler serbest dolaşımı kapsamındaki 
tüm haklarını güvence altına almaktadır. 

Birlik, kadın-erkek eşitliği alanında da üye ülke mevzu-
atlarını ve uygulamalarını geliştirmekte ve bu çerçevede 
“eşit işe - eşit ücret” prensibini; istihdama giriş, mesleki 
eğitim, terfiler ve sosyal güvenlik sistemlerinde muamele 
eşitliğini yerleştirmektedir. Birlik, istihdamın artırılması 
ve işsizlikle mücadele alanlarında da üye ülkeler arası iş-
birliğini güçlendirmeyi hedeflemekte, bu kapsamda bir 
“İstihdam Stratejisi” belirleyerek, üye ülkelerin bu stra-
teji kapsamında hazırladıkları ulusal eylem planlarını ve 
aldıkları mesafeleri değerlendirmektedir. Birlik aynı za-
manda Avrupa Sosyal Fonu (European Social Fund - ESI) 
çerçevesinde hazırladığı programlarla istihdamı artırıcı 
projelere AB düzeyinde destek sağlamaktadır. 

6. Rekabet Politikası

AB’nin ekonomik entegrasyon sürecinin nihai hedefi 
tüm Üye Devletler’deki şirketlerin eşit koşullar altında 
rekabet edebileceği bir tek pazar oluşturmaktır. Bu he-
defe varmak için bir ortak rekabet politikasının varlığı 
şarttır. Rekabet Politikası temel olarak, etkili ve adil 
bir rekabet ortamı oluşturmayı, Avrupa pazarının düz-
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gün bir şekilde işlemesini ve tüketicilerin de serbest 
pazardan faydalanmasını amaçlamaktadır. Bu sayede 
verimliliğin artırılması, tüketicilerin daha çeşitli ve yük-
sek kaliteli ürünlere daha düşük fiyatlarla ulaşması ve 
teknolojik yeniliklerin artırılması hedeflenmiştir. 

AB’nin rekabet kurallarına göre, işletmeler, fiyatları 
sabitleyip pazarı bölemezler, piyasada sahip oldukla-
rı hâkim durumlarını kötüye kullanıp diğer şirketleri 
dışlayamaz ve tekel yaratamazlar ve tüm pazarı ya da 
önemli bir bölümünü kontrol edebilecekleri şekilde 
diğer şirketlerle birleşemezler. Rekabet Politikası, sa-
dece şirketlerin davranışlarını değil, Üye Devletler’in 
işletmelere veya sektörlere yaptıkları maddi yardımları 
da kapsar. Buna göre, devletin, belirli şirketlere veya iş-
letmelere, onlara diğer şirketlerin karşısında üstünlük 
sağlayacak şekilde maddi yardımda bulunması, eğer 
toplumun yararına değilse yasaklanmıştır. 

AB, rekabete aykırı davranışlarla mücadele etmekte 
ve şirketlerin birleşmelerini kontrol etmektedir. Küre-
selleşme ve uluslararası pazarın büyümesi sonucunda 
şirketlerin kartel veya tekel oluşturması, gruplaşarak 
pazarı bölüşmeleri veya diğer şirketlerin rekabetini 
engellemeleri gibi yasal olmayan davranışlar, sadece 
işletmeleri değil, tüketiciler gibi daha geniş bir kesimi 
de etkilemektedir. Avrupa Komisyonu, üye ülkeler ara-
sı ticareti etkileyecek boyutta olan bu tür davranışları 
araştırmakta ve gerektiğinde yüksek para cezaları ver-
mektedir. Komisyon bu konudaki faaliyetlerini, üye ül-
kelerin ulusal rekabet kurumları ile işbirliği içinde yü-
rütmektedir. Ulusal mahkemeler de, şirketlerin AB’nin 
politikalarına uyup uymadığını kontrol etme yetkisine 
sahiptir. Tüketiciler ve işletmeler de rekabet kurallarına 
uyulmadığı için zarar görmeleri halinde, üye ülke mah-
kemelerinde zararlarının giderilmesini isteyebilirler.

AB İşletme ve Sanayi Politikası içinde KOBİ’le-
rin yeri nedir?5

AB’de sayıları 23 milyonu bulan KOBİ’ler 2012 itibariyle 
tüm işletmelerin yüzde 99,8 gibi neredeyse bütününü 
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oluşturmaktadır. KOBİ’ler AB’de özel sektör istihdamının 
yaklaşık yüzde 66,5’sini oluştururken, yaratılan katma 
değerin yüzde 57,6’sını karşılamaktadır13. AB, ekonomik 
büyüme, inovasyon, istihdam ve sosyal bütünleşmenin 
itici gücü ve Avrupa ekonomisinin belkemiğini oluşturan 
KOBİ’leri, Birlik düzeyinde politikalarla geliştirmek ve 
faaliyet gösterdikleri iş ortamını iyileştirmek amacıyla 
çalışmalar yapmaktadır.

Avrupa Komisyonu, bu alandaki çalışmalarını Girişim 
ve Girişimcilik için Çok Yıllı Program ile sürdürmüş-
tür, 2007 yılından itibaren de Rekabet Edebilirlik ve 
Yenilikçilik Çerçeve Programı’yla (CIP) yürütmüştür. 
2007-2013 dönemini kapsayan CIP programı altında 
Girişimcilik ve Yenilikçilik Programı özellikle KOBİ’lerin 
gelişmesi ve yenilik yaratmalarının desteklenmesini 
hedeflemektedir. Bu programdan sonra 2014-2020 dö-
nemini kapsayan İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet 
Edebilirliği Programı, (The Programme for the Compe-
titiveness of Enterprises and Small and Medium - Sized 
Enterprises - COSME) devreye girmiştir.

KOBİ’leri desteklemek için öncelikle KOBİ tanımıyla 
hangi işletmelerin KOBİ sınıfına girdiğinin belirlenmesi 
önem taşımaktadır. Bu amaçla Avrupa Komisyonu 
mevcut KOBİ tanımını günün şartlarına göre revize 
ederek, 2003 yılında yayınladığı bir tavsiye kararıyla14 
KOBİ tanımı ve istihdam ve ciro kriterlerine göre KOBİ 
sınıflandırması yayınlamıştır. Söz konusu tavsiye 
kararıyla küçük ve orta boy işletmeler, 250’den 
az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı 
50 milyon avro’yu ya da mali bilançosu 43 milyon 
avroyu aşmayan işletmeler olarak tanımlanmaktadır. 
Kararda küçük, orta ve mikro işletmeler de şu şekilde 
sınıflandırılmıştır: 

13  European Commission, Annual Report on European SME’s Final Report, Octo-
ber 2013

14 European Commission, Commission Recommendation of 6 May 2003 concern-
ing the definition of micro, small and medium-sized enterprises, (2003/361/EC), 
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KOBİ Tanımı               Çalışan 
Sayısı

Yıllık Ciro veya Bilanço Değeri

Orta Boy 
İşletmeler

250’den az En fazla 
50 milyon avro

En fazla 
43 milyon 
avro

Küçük Boy 
İşletmeler

50’den az En fazla 10 milyon avro

Mikro İşletmeler 10’dan az En fazla 2 milyon avro

Avrupa Komisyonu tarafından 1 Ocak 2005 tarihinden 
itibaren bu tanım ve sınıflandırmanın üye ülkeler, Avrupa 
Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Fonu tarafından uygulana-
cak politika ve desteklerde kullanılması tavsiye edilmiştir.  

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası nedir?6
“AB Küçük İşletmeler Yasası” (A Small Business Act For 
Europe - SBA) 25 Haziran 2008 tarihi itibariyle yürür-
lüğe girmiştir. Bu yasa, daha önce uygulamada olan 
Küçük İşletmeler için Avrupa Şartı’nın (The European 
Charter for Small Enterprises) yerini almıştır. Belge ile 
AB, KOBİ’lerin Avrupa ekonomisinin merkezinde oldu-
ğunu kabul ederken, Birlik ve üye ülkeler için politika 
çerçevesini belirler ve işletmelerin gelişimine yönelik 
10 ilkeyi ortaya koyar; 

• Girişimcilerin ve aile işletmelerinin zenginleşe-
ceği ve ödüllendirileceği bir iş ortamının yaratıl-
ması;

• İflas tehdidiyle karşılaşan dürüst girişimcilere 
ikinci bir şans tanınması;

• “İlk önce küçük olanı düşün” ilkesine uygun ku-
rallar geliştirilmesi;

• Kamu idaresinin, KOBİ ihtiyaçlarına karşılık ve-
rir hale getirilmesi;

• Kamu politika araçlarının KOBİ ihtiyaçlarına göre 
adapte edilmesi, KOBİ’lerin kamu alımlarında 
yer almalarının kolaylaştırılması ve devlet yardı-
mı imkanlarının KOBİ’ler için daha verimli kulla-
nılması;

• KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştı-
rılması ve ticari ödeme işlemlerinin zamanında 
yapılmasını destekleyici bir yasal mevzuat ve iş 
ortamının geliştirilmesi;
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• KOBİ’lerin Tek Pazar’ın imkânlarından daha faz-
la yararlanmasının sağlanması;

• KOBİ’lerin yeteneklerinin ve her türlü yenilikçi-
lik faaliyetinin yükseltilmesinin sağlanması;

• KOBİ’lerin çevre ile ilgili zorlukları fırsata dönüş-
türmesine imkan verilmesi;

• KOBİ’lerin büyüyen pazarlardan yararlanması-
nın teşvik edilmesi.

Bu ilkelerin yanı sıra belgeyi somutlaştırmak adına 
“Think Small First” (Önce Küçük Olanı Düşün) ilkesi ça-
tısında, 4 yeni mevzuat önerisi getirilmektedir:

-    Yeni devlet yardımlarında uygulanan Blok Mu-
afiyetler: KOBİ’ler için yeni muafiyet alanları ve 
yardım miktarlarının belirlenmesi ve basitleşti-
rilmesi. 

-    Avrupa Özel Şirket Tanımı-Status for European 
Private Company (SPE): Tüm üye ülkelerde, iş-
letmenin kuruluşu ve işletilmesi için tek uygula-
manın belirlenmesi.

-   KDV ile ilgili düzenleme: Yerel hizmet veren te-
darikçi KOBİ’lere yönelik KDV avantajının getiril-
mesi.

-    Geç Ödemeler Direktifi: Ticari işlemlerde 
KOBİ’lerin alacaklarını garanti altına almaya yö-
nelik uygulamalar.  

Avrupa İşletmeler Ağı Nedir? KOBİ’leri nasıl 
desteklemektedir?7

 
Avrupa Komisyonu, KOBİ’lere daha kapsamlı hizmet 
sunmak amacıyla 2008 yılı itibariyle önceki yıllarda 
KOBİ’lere iş desteği sağlayan Avrupa Bilgi Merkezleri 
(ABM) (Euro Info Centres - EIC) ve Yenilikçilik Aktarım 
Merkezleri’nin (Innovation Relay Centres - IRC) faaliyet-
lerini tek çatı altında toplayarak Avrupa işletmeler Ağı’nı 
devreye sokmuştur. 

Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) (European Enterprise 
Network - EEN), AB’nin istihdam ve ekonomik büyüme-
yi artırma stratejisi için kilit bir araçtır. 54 ülke, 600’e 
yakın işletmeyi bir araya getirerek, KOBİ’lerin tek baş-
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larına AB Tek Pazar’ında yakalayamayacakları fırsatları 
değerlendirmelerinde destek sağlamaktadır. 

Üye ülkeler, AB-28, AEA (Norveç, İzlanda), Türkiye de 
dâhil olmak üzere aday ülkeler, İsviçre, ABD, Rusya, Çin, 
Güney Kore, İsrail, Şili, Mısır, Tunus, Ermenistan, Mek-
sika, Japonya, Fas, Moldova, Ukrayna, Kanada, Bre-
zilya’dır. Başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelere “tek 
durak destek merkezi” olarak hizmet vermektedirler. 
AİA’ya üye kurumlar arasında ticaret ve sanayi odaları, 
teknoloji merkezleri, araştırma enstitüleri ve kalkınma 
ajansları bulunmaktadır. Büyük bir bölümü uzun za-
mandır üye ülkelerde işletmeleri desteklemekte ve iş-
letmelerin ihtiyaçlarını bilmektedirler. AİA üyeleri güçlü 
veri tabanları aracılığıyla birbirlerine bağlanarak, bilgi, 
teknoloji ve iş ortakları kaynaklarının paylaşımını ger-
çekleştirmektedirler.

AİA’nın hizmetlerinin başında KOBİ’lerin uluslararası 
rekabet güçlerinin geliştirilmesi gelmektedir. Bu 
kapsamda, AİA, KOBİ’lere, ağa üye ülkelerden iş 
ortakları bulma, AB mevzuatı, kuralları ve standartları 
konusunda bilgi verme, KOBİ’lerin piyasalara erişimi ve 
Tek Pazar’ın sağladığı faydalardan yararlanmaları için 
destek olmaktadır. AİA, bunların yanı sıra, KOBİ’lere, 
yenilikçilik alanında gelişmeleri amacıyla teknoloji 
transferi ve inovasyon destekleri konularında hizmet 
vermektedir. AİA ayrıca, KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetlerinin 
artırılması, çerçeve programlara katılımlarının 
sağlanmasına ilişkin destek hizmetleri vermektedir. AİA, 
KOBİ’lere, finansman kaynaklarına erişim imkânları 
konusunda da destek vermektedir. Bütün bunların 
sonucunda, AİA KOBİ’lerle iletişim halinde bulunarak, 
bir yandan faaliyetlerini izleyip destek sağlarken diğer 
yandan istek ve ihtiyaçlarını merkeze ileterek çift  yönlü 
bilgi akışı sağlamaktadır.  Geçtiğimiz dönemde CIP 
Programıyla finanse edilen AİA, hâlihazırda CIP’nin 
yerini alan COSME programıyla desteklenmektedir.  

Türkiye de AİA’na dâhildir. EIP bileşeni altında yapılan 
“İş dünyasını ve yenilikleri destekleyen hizmetler” 
(Services in Support of Business and Innovation) 
konulu 2007 tarihli Ağ Çağrısına ülkemizden başvuran 
7 konsorsiyum Avrupa Komisyonu’ndan kabul almıştır. 



SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE 

İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI
36

Ülkemizden AİA’ya dâhil 7 Konsorsiyumun ulusal 
lansmanı, 23 Kasım 2009 tarihinde Ankara’da faydalanıcı 
sıfatıyla yararlanabilecek ilgili kurum ve kuruluş 
temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında ülkemizde KOSGEB, 
üniversiteler (Ege Üniversitesi, ODTÜ, Gaziantep Üni-
versitesi, Sabancı Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi) ve 
çeşitli illerimizde bulunan sanayi ve ticaret odalarından 
oluşan 7 adet konsorsiyumla 81 ilimize ücretsiz danış-
manlık ve bilgilendirme destekleri sağlanmaktadır. 

AB İşletme ve Sanayi Politikası çerçevesinde 
sağlanan mali destekler nelerdir?8

AB İşletme ve Sanayi Politikası kapsamında farklı mali 
desteklerden bahsetmek mümkündür. 

Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı’nın 
sağladığı Finansal Destekler

AB’nin Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Çerçeve Prog-
ramı (CIP 2007-2013) (Competitiveness and Innovation 
Framework Programme) toplam 1 milyar avro bütçeyle 
çeşitli mali araçlar sağlamıştır. Programın bütçesinin 
yaklaşık üçte biri, KOBİ’lerin finansmana erişiminin ko-
laylaştırılmasına tahsis edilmiştir. CIP mali araçlarının, 
Avrupa Komisyonu adına Avrupa Yatırım Fonu (Europe-
an Investment Fund - EIF) tarafından uygulanması ve 
işletmelerin gelişme aşamalarına göre farklı ihtiyaçları 
karşılaması öngörülmüştür. 

EIF’nin işletmelere sağladığı finansman destekleri, 
risk sermayesi ya da teminat desteği şeklinde gerçek-
leşmektedir. Risk sermayesi desteklerinde EIF, yeni 
kurulan ya da büyüme aşamasındaki işletmelere ve 
eko-inovasyon gibi spesifik alanlara yatırım yapmakta-
dır. EIF teminat desteklerinde ise KOBİ’lere finansman 
sağlayan bankalar veya kredi kurumlarına teminat 
sağlayan kurumların karşılaştıkları riskleri paylaşır. 



SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE 

İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI
37

KOBİ’lerin gelişme aşaması ve finansman ihtiyacına 
bağlı olarak CIP programı farklı finansman araçları 
sağlamaktadır:

Yüksek büyüme ve yenilikçilik hedefleyen KOBİ’ler için 
Risk Sermayesi Finansman Aracı (The high growth and 
innovative SME facility - GIF)
Hisse senedi yatırım ihtiyacıyla başvuran KOBİ’ler EIF 
ile anlaşma yapmış olan çeşitli fon şirketlerine başvu-
rurlar. 

• GIF1: Gelişme döneminde bulunan yenilikçi 
KOBİ’ler için risk sermayesi. Avrupa Yatırım 
Fonu, aracı risk sermayesine yüzde 10 ila yüzde 
25 oranında ya da bazı özel durumlarda yüzde 
50 oranında yatırım yapar.

• GIF2: Genişleme döneminde ve yüksek büyüme 
kapasitesi olan KOBİ’ler için risk sermayesi. Av-
rupa Yatırım Fonu aracı risk sermayesinin yüzde 
7,5 ila yüzde 15’i arasında yatırım yapar.  

KOBİ Teminat Programı (The SME Guarantee Facility 
- SMEG)

Bu enstrümanın amacı, bankaların risklerinin azaltıla-
rak KOBİ’lere daha fazla borç finansmanı sağlamaları-
nın teşvik edilmesi için kredi garantisi sağlamaktır.

• Kredi teminatları: Büyüme potansiyeli 
olan KOBİ’lerin karşılaştıkları güçlüklerin 
azaltılmasına yönelik teminatlar,

• Mikrokredi teminatları: başta yeni işe başla-
yanlar olmak üzere mikro işletmelere 25 000 
avroya kadar kredi teminatı 

• Sermaye teminatları: KOBİ’lere hisse yatırımla-
rına verilen teminatlar

• Seküritizasyon (securitisation) teminatları: 
Orta ya da uzun vadeli fon temini için menkul kıy-
met ihracına verilen teminatlar. Bu yöntemde, 
gelecekte elde edilecek çeşitli nakit akışları 
borçlanılan tutarın geri ödemesinde kullanıl-
mak üzere teminat verilmektedir.
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Diğer Finansman Kaynakları:
Avrupa Yatırım Bankası’nın ilave finans imkânları
CIP Programı dışında AB’de işletmelerin finansmana 
erişiminin kolaylaştırılmasını sağlayan diğer bir me-
kanizma da Avrupa Yatırım Bankası (AYB) (European 
Investment Bank – EIB) kredileridir.   

AYB bünyesinde EIF ile birlikte AB’nin finans 
kurumu niteliğinde olan AYB, Birliğin hedeflerinin 
gerçekleştirilmesine yardımcı olacak yatırımların 
finanse edilmesi amacıyla kurulmuştur. Avrupa Yatırım 
Bankası’nın öncelikli hedefi, AB’nin dengeli gelişimine 
katkıda bulunmaktır. Bunun yanı sıra, Trans-Avrupa ulaşım 
ve telekomünikasyon ağlarının geliştirilmesi, çevrenin 
korunması, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğinin 
sağlanması ve Avrupa sanayinin ve KOBİ’lerinin 
uluslararası düzeyde rekabet gücünün arttırılmasına 
yönelik finansman kredilerinin sağlanması AYB’nin temel 
görev ve çalışma alanını oluşturmaktadır. Banka ayrıca, 
AB’ye üye olmayan üçüncü ülkelerdeki uygun projelerin 
kredi yoluyla desteklenmesi aracılığıyla Birliğin üye 
olmayan ülkelere yönelik işbirliği politikalarının hayata 
geçirilmesine yardımcı olmaktadır.

Tüm dünyayı ve AB’yi etkisi altına alan ekonomik kriz 
ortamında AB Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi’nin 
2008’de kabul ettiği Ekonomi Kurtarma Paketi 
kapsamında, bankanın ekonomik büyüme ve istihdamı 
desteklemesinde en önemli unsur KOBİ’lere desteğin 
artırılması olmuştur. 2008-2011 döneminde KOBİ’lere 30 
milyar avro kredi verilmesi hedefi koyulmuş ve bu hedef 
ilgili dönem sona ermeden karşılanmıştır. AB’de büyüme 
ve istihdamın teşvik edilmesi amacıyla 2010 yılında 
kabul edilen Avrupa 2020 Stratejisi bilim ve teknolojiye 
dayanan sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesi 
için 5 ana alanın desteklenmesini hedeflemektedir. 
Bu strateji kapsamında belirlenmiş alanlar; istihdam, 
araştırma, inovasyon, iklim değişikliliğiyle mücadele, 
enerji ve eğitimdir. 



SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE 

İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI
39

Bu alanlar AYB’nin de belirlediği yatırım alanlarıyla 
paralellik göstermektedir15. AYB, belirlenmiş kriterleri 
karşılayan kamu ve özel sektör kurum ve işletmelerinin 
projelerine kredi vermektedir. Ekonomide hemen bü-
tün sektörlere kredi veren AYB, kural olarak proje mali-
yetlerinin yüzde 50’sine kadar kredi sağlamaktadır.

AYB başlıca iki tür kredi sağlamaktadır:
• Bireysel krediler: Yatırım tutarı 25 milyon avro-

dan fazla olan projeler kredilendirilmektedir.
• Aracı bankalar tarafından kullandırılan krediler: 

KOBİ’lerin 25 milyon avrodan az tutardaki 
yatırım programları ve projelerini finanse eden 
banka ve finans kurumlarına sağlanan kredi 
mekanizmalarıdır16. 

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Prog-
ramı’nın (COSME) sağladığı finansal destekler

CIP Programının sona ermesinden sonra uygulamaya 
geçen ve 2014-2020 dönemini kapsayan, 2,5 milyar avro 
bütçeli COSME Programı ise, KOBİ’lere, gerçekleştirdik-
leri projeler kapsamında mali destek sağlamaktadır. 
COSME, 2014’ten itibaren uygulamaya giren iki araçla 
KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmaktadır. 

Kredi Garantisi Aracı
COSME, garanti kuruluşları, bankalar, finansal kirala-
ma (leasing) şirketleri gibi finansal aracıların KOBİ’lere 
daha fazla kaynak ve kredi sağlayabilmeleri için garanti 
ve karşı garantilerini desteklemektedir. Bu olanak KO-
Bİ’lerin borç finansmanı portföylerini de içermektedir. 

COSME garantileri, riskin paylaşılmasıyla finansal ara-
cıların finanse edecekleri KOBİ’lerin sayısını artırmak-
tadırlar. Bu şekilde, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
finansman bulma şansı olmayan işletmelerin finans-
mana erişimlerini kolaylaştırmaktadır. 2007’den iti-
baren günümüze kadar 240 bin’den fazla KOBİ, kredi 
garantisinden yararlanmıştır.  
15  European Investment Bank Group Annual Report 2010, Activity Report, Volume 

1, sf..4 
16  http://www.eib.org/products/loans/index.htm
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Büyüme İçin Öz Sermaye Aracı
COSME, özellikle sınır ötesi faaliyet gösteren KOBİ’lerin 
genişleme ve büyüme aşamalarında risk sermayesi ve 
mezzanine finansmanı sağlayan fonlara yatırım sağla-
maktadır. 2007’den itibaren CIP programıyla, 2,3 mil-
yar avro öz sermaye yatırımı yapmıştır.  

AB Lizbon Stratejisi ve Avrupa 2020 Strateji-
si nedir? Bunlar AB İşletme ve Sanayi Politi-
kası’nı nasıl etkilemiştir?

9
Lizbon Stratejisi

AB 2000 yılında gelecek on yıl için yeni bir stratejik 
hedef ortaya koymuştur. Lizbon Stratejisi olarak 
adlandırılan söz konusu hedef, AB’nin 2010 yılına 
kadar dünyada rekabet gücü en yüksek, dinamik bilgi 
ekonomisi niteliği kazanarak daha iyi istihdam ve 
büyük bir sosyal uyum içeren sürdürülebilir büyüme 
elde etmesidir. Bu hedefin belirlenmesinin arkasındaki 
en büyük sebep ise, AB’nin istihdam, büyüme, Ar-Ge ve 
teknoloji gibi alanlarda, ABD ve Japonya’nın gerisinde 
kalmış olmasıdır. İşletmeler ve KOBİ’ler bu stratejinin 
de odak noktasını oluşturmuştur.

Daha dinamik, rekabetçi ve bilgi ekonomisine dayalı 
bir AB yaratılması için AB işletmelerinin de girişimci 
ve yenilikçi bir yapıda olmaları gerekmektedir. AB’nin 
işletmelere ve özellikle KOBİ’lere yönelik politikası 
temelde işletmelerin kurulması, büyümesi ve gelişmeleri 
için uygun ortam yaratılmasını amaçlamaktadır. Bu 
politika, aynı zamanda işletmelerin yenilik yaratma, yeni 
pazarlara ulaşma ve yeni ekonomi olarak adlandırılan 
bilgi ekonomisine adapte olma kapasitelerini geliştirmeyi 
temel almaktadır. Bu hedefler çerçevesinde gerek 
AB düzeyinde, gerek üye ülkelerde işletmelere yönelik 
programlar ve politika araçları uygulamaya koyularak 
KOBİ’ler desteklenmektedir.     

Genel strateji ise şu şekilde belirlenmiştir:  

• Bilgi toplumu ve Ar-Ge için daha iyi politikala-
rın yanı sıra, rekabet gücü ve yenilik için yapısal 
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reform sürecinin hızlandırılması ve iç pazarın 
bütünleştirilerek bilgiye dayalı bir ekonomiye 
ve topluma geçişin hazırlanması;  

• Avrupa sosyal modelinin modernleştirilmesi, 
insana yatırım ve toplumsal dışlanmaya karşı 
mücadele;  

• Uygun bir makroekonomik politika bileşiminin 
uygulanarak, sağlıklı bir ekonomik görünüm ve 
olumlu büyüme perspektiflerinin sürdürülmesi. 

Rekabetçi, dinamik ve bilgiye dayalı ekonomiye geçiş 
için gerçekleştirilecek hedefler ise şu şekilde belirlen-
miştir: 

• Herkesi kapsayan bilgi toplumu yaratılması;
• Avrupa Araştırma ve Yenilik Alanı oluşturulması;
• Yeni işletmelerin kurulmasına imkan sağlanma-

sı;
• Yenilikçi işletmelerin, özellikle de KOBİ’lerin ku-

rulması ve gelişmesi için uygun bir ortam yara-
tılması;

• Tek Pazar’ın tümüyle işler bir hale gelmesi için ge-
reken ekonomik reformların gerçekleştirilmesi; 

• Mali piyasalarda etkinlik ve entegrasyon; 
• Makroekonomik politikaların koordinasyonu: 

mali konsolidasyon, kamu maliyesinin kalitesi 
ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.

“İnsana Yatırım ve Aktif Bir Refah Devleti ile Avrupa 
Sosyal Modeli’nin Modernleştirilmesi” için şu 
hedeflerin gerçekleştirilmesi öngörülmüştür:

• Bilgi toplumunda yaşamak ve çalışmak için eği-
tim ve mesleki eğitim;

• Avrupa için daha çok ve daha iyi iş amacıyla ak-
tif bir istihdam politikasının geliştirilmesi; 

• Sosyal güvenlik sisteminin modernleştirilmesi 
ve bütünleştirilmesi; 

• Toplumsal katılımın artırılması.

Avrupa 2020 Stratejisi

2000-2010 dönemini kapsayan Lizbon Stratejisi ile çe-
şitli kazanımlar sağlanmış olmakla birlikte, hedefler ye-
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terince karşılanamamıştır. Programa ilişkin değerlendir-
me raporunda durum ortaya koyulmaktadır17. On yıllık 
dönemin sona ermesiyle birlikte Avrupa Komisyonu 3 
Mart 2010 tarihinde Lizbon Stratejisi’nden yola çıka-
rak yeni ve daha ileri bir perspektifle mevcut strateji-
nin yerini alacak bir strateji ortaya koymuştur. “Avrupa 
2020” başlığıyla kabul edilen yeni strateji, “Akıllı, Sür-
dürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme için Avrupa Stratejisi” 
ortaya koymaktadır18.  26 Mart 2010 tarihinde düzen-
lenen Konsey Zirvesinde, Avrupa 2020 Stratejisi kabul 
edilmiştir. 

Avrupa 2020 Stratejisi, yaşanan ekonomik ve mali kriz 
sonrasında Avrupa’yı eskisinden daha güçlü duruma ge-
tirme düşüncesinin ürünüdür. Söz konusu strateji, yaşa-
nan güncel ekonomik krizi yeni bir ekonomiye giriş için 
bir başlangıç noktası, aynı zamanda bir fırsat olarak ele 
almaktadır.

Avrupa 2020 Stratejisi, Lizbon Stratejisi’ne benzer bir 
şekilde on yıllık süreç için, AB’nin ekonomik krizin 
olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve ekonomik bü-
yüme, istihdam ve çevre ile ilgili hedeflerini gerçekleş-
tirmek için yeni bir yol haritası çizmektedir.

Stratejide, AB için birbirini destekleyen üç öncelik be-
lirtilmektedir:

• Akıllı Büyüme: Bilgi ve Yeniliğe dayalı bir ekono-
mi;

• Sürdürülebilir Büyüme: Daha verimli kaynak 
kullanan, yeşil ve rekabet edebilir bir ekonomi;

• Kapsayıcı Büyüme: Ekonomik, sosyal ve sınır-
sal anlamda bütünleşmeyi sağlayan yüksek is-
tihdam ekonomisi.

Avrupa 2020 Stratejisi, belirlediği akıllı, sürdürülebilir 
ve kapsayıcı büyüme öncelikleri kapsamında istihdam, 
eğitim, sosyal içerme, Ar-Ge, iklim ve enerji konuların-
da birbirini destekleyen, 5 hedef belirlemiştir. 

17  European Commission, Commission Staff  Working Document, Lisbon Strategy 
evaluation document, SEC(2010) 114 final, 2.2.2010 

18 European Commission, Communication from the Commission, EUROPE 2020 A 
strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM(2010) 2020, 3.3. 2010 
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Bu üç öncelik kapsamında belirlenen 5 hedefle, 2020 
yılı için AB ekonomik amaçları sıralanmaktadır:

• 20-64 yaş arası nüfusun istihdam oranının yüz-
de 69 seviyesinden yüzde 75’e çıkarılması;

• GSYİH’nin yüzde 3’ünün Ar-Ge’ye ayrılması he-
definin gerçekleştirilmesi; özel sektörün yatırım 
yapması için koşulların iyileştirilmesi ve yenilik-
çilik takibi için yeni bir gösterge oluşturulması;

• Sera gazı salımının 1990 yılına kıyasla en az yüz-
de 20, şartlar elverişli ise yüzde 30 oranında azal-
tılması, AB’nin enerji tüketiminde yenilenebilir 
enerjinin payının yüzde 20’ye yükseltilmesi ve 
yüzde 20 oranında enerji verimliliği sağlanması;

• Okulu erken bırakanların oranının yüzde 15’ten 
yüzde10 seviyesine düşürülmesi, 30-34 yaş arası 
yüksek öğrenim mezunu nüfus oranının yüzde 
31 seviyesinden en az yüzde 40 seviyesine yük-
seltilmesi;

• 20 milyon insanın yoksulluktan kurtarılarak, 
ulusal yoksulluk sınırı altında yaşayan AB vatan-
daşlarının sayısının yüzde 25 azaltılması.

Sözü edilen bu hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla 
7 girişimin hayata geçirilmesi öngörülmektedir. Bu gi-
rişimler “Yenilikçilik Birliği”, “Hareket Halinde Gençlik”, 
“Avrupa için Dijital Gündem”, ”Kaynakları Verimli Kul-
lanan Avrupa”, “Küreselleşme Çağı için Sanayi Politika-
sı”, “Yeni Beceri ve İşler için Gündem” ve “Yoksulluğa 
Karşı Avrupa Platformu”dur.

Avrupa Komisyonu 2010 yılında “Küreselleşme Çağın-
da Sanayi Politikası, Rekabet Edebilirlik ve Sürdürüle-
bilirliğin Ana Gündem Maddesi Haline Getirilmesi” baş-
lıklı bir tebliğ kabul etmiştir19. Avrupa 2020 Stratejisinin 
de temel hedeflerinden olan, “Küreselleşme Çağında 
Sanayi Politikası” ile aynı başlığı taşıyan tebliğde, Av-
rupa’da güçlü, çeşitli ve rekabet gücü yüksek bir sana-
yinin desteklenerek, büyüme ve istihdamın artırılması 
için bir strateji ortaya koyulmaktadır. Avrupa’nın eko-
nomide küresel lider olması için sanayisini temel alma-
sı gerektiğine vurgu yapılmaktadır. 
19  European Commission, Communication From The Commission, An Integrated 

Industrial Policy for the Globalisation Era/ Putting Competitiveness and Sus-
tainability at Centre Stage, COM(2010) 614, 28.10.2010.
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Avrupa Komisyonu’nun Ekim 2011’de yayınlanan, “Sa-
nayi Politikası: Rekabetin Güçlendirilmesi” başlıklı 
tebliğinde20 AB’nin tekrar büyüme ivmesi kazanması 
için güçlü ekonomik büyümenin en temel faktörünün 
rekabetçi işletmeler olduğu belirtilmektedir. Bütün 
bunların gerçekleştirilmesi için de, ekonomide yapısal 
değişim, yenilikçi sanayiler, sürdürülebilirlik, etkin kay-
nak kullanımı, iş ortamının iyileştirilmesi, Tek Pazar’ın 
tam olarak bütünleştirilmesi ve KOBİ’lerin güçlendiril-
mesi gibi, Avrupa 2020 hedeflerinde önemli ilerleme 
kaydedilmesi gerektiği açıklanmaktadır. Söz konusu 
hedeflere ilişkin politikaların gerçekleştirilmesinin ise 
üye ülke politikalarının uygun ve koordineli bir biçimde 
uygulanmasıyla mümkün olabileceği belirtilmiştir. Bu 
kapsamda ilgili tebliğle birlikte üye ülkelerin rekabet 
güçlerine ilişkin performans ve politikalarını içeren yıl-
lık izleme raporları yayınlanmıştır21.  

Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Çerçeve 
Programı Nedir? Sona eren bu çerçeve pro-
grama ilişkin genel değerlendirme nasıldır?

10
CIP Programı AB’nin Lizbon hedefleri ile uyumlu ola-
rak,  2007-2013 yılları için öngörülen büyüme ve istih-
dam hedeflerine ulaşılması için bir uygulama aracıdır. 
Programın, Avrupa’daki işletmeleri rekabete teşvik et-
mesi amaçlanmıştır. KOBİ’leri hedef alan bu program, 
inovasyon faaliyetlerini desteklemekte, finansman kay-
naklarına erişim olanaklarını iyileştirmekte ve bölgesel 
bazda iş destek hizmetleri sunmaktadır. Program, bilgi 
ve iletişim teknolojilerinin (BİT) genele daha iyi şekilde 
yayılmasını ve kullanılmasını teşvik etmekte ve bilgi 
toplumunun gelişimine yardımcı olmaktadır. Program 
ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kul-
lanımını ve enerji verimliliğini de teşvik etmektedir. 

CIP programı üç alt programa ayrılmıştır. Bu program-
ların her birinin kendine ait hedefleri bulunmaktadır ve 
her biri işletmelerin rekabet gücünün yanı sıra bilgi ile-
20 European Commission, Communication From The Commission To The Euro-

pean Parliament, The Council, The European Economic And Social, Committee 
And The Committee Of The Regions, Industrial Policy: Reinforcing Competitive-
ness , Com(2011) 642 Final, 14.10.2011

21  European Commission, Commission staff  working document Member States 
competitiveness performance and policies 2011, SEC(2011) 1187
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tişim teknolojileri ya da sürdürülebilir enerji gibi kendi 
alanlarını ilgilendiren konularda işletmelerin inovas-
yon kapasitelerine katkı yapmayı amaçlamaktadırlar. 

CIP Programının toplam bütçesi 3,6 milyar avrodur. 
Programın üç alt bileşeni bulunmaktadır. Bunlar; 

• Girişimcilik ve Yenilik Programı (Entrepreneurs-
hip and Innovation Programme- EIP).

• Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikaları Destek 
Programı (Information Communication Tech-
nologies Policy Support Programme – ICT).

• Avrupa Akıllı Enerji ve Teknoloji Programı (Intel-
ligent Energy Europe Programme-IEE).

Girişimcilik ve Yenilik Programı 
(Entrepreneurship and Innovation Programme -EIP)

EIP başta KOBİ’ler olmak üzere iş dünyasının ve vatan-
daşların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmalarını 
yaygınlaştırarak yenilikçilik ve rekabet gücüne katkıda 
bulunmayı hedeflemektedir. 2,17 milyar avro bütçeli 
EIP’nin hedefleri şunlardır:

• Risk sermayesi ve kredi garanti araçları kanalıyla 
KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak; 

• Bölgesel merkezlerden oluşan bir ağ olan Av-
rupa İşletmeler Ağı aracılığıyla iş ve yenilikçiliği 
desteklemek; 

• Girişimcilik ve yenilikçiliği teşvik etmek;
• İşletmelerde her türlü yeniliği (eko-inovasyon 

dâhil) teşvik etmek. 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikaları Destek 
Programı 
(Information Communication Technologies Policy Sup-
port Programme ICT-PSP) 

728 milyon avro bütçeli ICT-PSP amaçları şunlardır:

• BİT ve BİT’ne dayalı ürün ve hizmetler alanında 
Avrupa’da ortak bir bilgilendirme alanı oluştur-
mak ve bu ürün ve hizmetler konusunda Avrupa 
iç pazarını güçlendirmek;
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• BİT’nin geniş kesimler tarafından benimsenme-
si ve BİT’ne yatırım yapılması sağlanarak ino-
vasyonu teşvik etmek;

• Daha katılımcı bir bilgi toplumu oluşturmak ve 
kamu hizmetleri alanında daha verimli ve etkin 
hizmetler geliştirerek yaşam kalitesini yükselt-
mek; 

• Enerji verimliliğini ve enerji kaynaklarının akılcı 
kullanımını pekiştirmek;

• Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarını ve enerji 
kaynaklarının çeşitlendirilmesini teşvik etmek;

• Ulaştırma alanında enerji verimliliğini ve yeni 
enerji kaynaklarını geliştirmek. 

CIP’ye İlişkin Genel Değerlendirme 

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan CIP 
Programına ilişkin son değerlendirme raporu, programın 
başarılı olduğunu ve iyi bir performans sergilediğini 
teyit etmiştir22. Raporda CIP Programının yenilikçiliği 
teşvik etmesinin yanı sıra, teknolojik gelişmelere 
odaklanmanın ötesine geçerek üretim sektörü kadar 
hizmet sektöründeki gelişmeleri kapsadığı, ürünler kadar 
iş modelleri ve süreçlerini de içerdiği ifade edilmiştir. 
Böylece CIP Programı AB ekonomisinin rekabet gücüne 
büyük bir katkı sağlamıştır. CIP Programının hedefleri, 
hitap ettiği ihtiyaçlar ve sorunlarla uyumlu olmuştur. 
CIP Programıyla destek sağlamanın diğer programlara 
göre daha kolay olduğu kaydedilmiştir. Değerlendirme 
ışığında CIP Programının üç alt programı arasında daha 
fazla sinerji oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. CIP 
Programının görünürlüğünde eksiklik olduğu başlıca 
saptamalar arasında yer almıştır.   

Programa ilişkin değerlendirmelerden bazı tavsiyeler 
ortaya çıkmıştır. Bu tavsiyeler CIP Programını takip 
eden Horizon 2020 programının hazırlanmasında da 
göz önüne alınmıştır. Son değerlendirme raporu yapı 
programının ana temaları altında, yenilik ilkeleri gibi, 

22  European Commission, Report From The Commission To The European Par-
liament, The Council, The European Economic And Social Committee And The 
Committee Of The Regions Evaluations Of The Competitiveness And Innova-
tion Framework Programme, Com (2013/02) Final  
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yeni pozisyonlar yaratarak, üç alt grupta daha fazla si-
nerji oluşturulabileceğini belirtmiştir.

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet 
Edebilirliği Programı Nedir?11

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Progra-
mı (Programme for the Competitiveness of Enterprises 
and SMEs – COSME) KOBİ’lerin finansmana erişimini 
geliştirmek ve yeni işletmelerin kurulması da dâhil 
olmak üzere girişimcilik kültürünü desteklemek ama-
cıyla 2014-2020 dönemi için planlanan bir programdır. 
Programın bütçesi 2,5 milyar avrodur23. Programın 
amaçları şu şekilde belirlenmiştir:

• KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırıl-
ması;

• İşletmelerin kurulması ve büyümeleri için uy-
gun ortamın oluşturulması;

• Avrupa’da girişimcilik kültürünün desteklenmesi;
• AB işletmelerinin sürdürülebilir rekabet edebi-

lirliklerinin desteklenmesi;
• KOBİ’lerin uluslararasılaştırılmasının ve piyasa-

lara erişiminin geliştirilmesi.

Bu yeni program kapsamında bir önceki CIP Progra-
mında yer alan EIP ile üstlenilen girişimler ve eylem-
lerin devam etmesi planlanmış; EIP Programının başa-
rılı yönleri devam ettirilirken, programın yönetiminin 
daha basit hale getirilerek işletmelerin ve KOBİ’lerin 
faydalanması öngörülmüştür. Program, üye ülkeler ta-
rafından uygulanan tamamlayıcı ve koordine eylemleri 
desteklemektedir. COSME Programına ilişkin tüzükte, 
programın Avrupa 2020 Stratejisini desteklediği ve söz 
konusu stratejinin akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı 
büyüme hedeflerine katkıda bulunacağı açıkça ifade 
edilmiştir24. 

23  http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm
24  Regulation (EU) No 1287/2013 of the European Parliament and of the Council 

of 11 December 2013 establishing a Programme for the Competitiveness of En-
terprises and small and medium-sized enterprises (COSME) (2014 - 2020) and 
repealing Decision No 1639/2006/EC Text with EEA relevance
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Programın temel faydalanıcıları şunlardır:
• Başta KOBİ’ler olmak üzere girişimciler: işlet-

melerin gelişim, birleşme ve büyümesi için fi-
nansmana erişimin kolaylaşmasından yararla-
nacaklardır.

• Başta genç girişimciler olmak üzere kendi işini 
kurmak isteyen, ancak zorluklarla karşılaşan 
geleceğin girişimcileri: Bu kişilere kendi işlerini 
kurmalarında destek sağlanacaktır.

• Üye ülke kurumları (ulusal, bölgesel ve yerel 
düzeylerde): Bu kurumların etkin politika re-
formları hazırlama ve uygulamaya yönelik ça-
baları daha iyi desteklenecektir. Bu kapsamda 
ilgili kurumlara küresel rekabet edebilirliğin 
geliştirilmesi için sürdürülebilir çözümlerin test 
edilmesi ve artırılması amacıyla, AB çapında gü-
venilir veri ve istatistikler, iyi uygulamalar (best 
practice) ve finansal destek sağlanacaktır.

AB ile üçüncü ülkeler arasında sanayi konu-
larındaki ilişkiler nasıl yürütülmektedir?12

 
AB, işletmelerin daha rekabetçi hale getirilmesi, böy-
lece ekonomik büyüme ve istihdamın artırılmasını he-
defleyen Avrupa 2020 Stratejisiyle, işletmelerin sadece 
AB içinde değil, uluslararası piyasalarda da güçlü ve 
rekabetçi olmalarını amaçlamaktadır. Bu kapsamda 
Avrupa işletmelerinin, uluslararası pazarların rekabe-
te açılması ve ticaretin serbestleştirilmesiyle küresel 
piyasalarda âdil ve serbestçe rekabet edebilmeleri he-
deflenmektedir. AB, ticaret politikası ve genişleme po-
litikası araçlarını kullanarak dünyadaki ticaret ortakla-
rıyla birçok şekilde işbirliği yapmaktadır. Bu işbirlikleri 
şu şekillerde gerçekleşmektedir:

• AB ve üçüncü ülke hükümetleri düzeyinde an-
laşmalar; 

• AB ve üçüncü ülkelerin iş dünyası arasında fo-
rumlar, yuvarlak masa toplantıları;

• AB ve üçüncü ülkeler arasında sanayi işbirliği 
programları. 
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1. Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları: 

AB, üçüncü ülkelerle kurduğu ilişkilerde ticaretin ge-
liştirilmesi yönünde çaba göstermektedir. Ülkeler ara-
sında ticaret engellerinin ve bunun yarattığı maliyet-
lerin azaltılması amacıyla belirli bir düzenlemeye tâbi 
olan ürünler için AB ile, ilgili ülkeler arasında karşılıklı 
tanıma anlaşmaları yapılmaktadır. Bu anlaşmalar yo-
luyla, ticarete konu olan ürünlere ilişkin taraf ülkede 
akredite bir kurum tarafından düzenlenen test so-
nuçlarının, sertifikaların ve uygunluk değerlendirmesi 
sonuçlarının karşılıklı tanınması sağlanmaktadır. AB 
çeşitli üçüncü ülkeler ile Karşılıklı Tanıma Anlaşmala-
rı yürürlüktedir. Bu ülkeler ve Anlaşmaların yürürlüğe 
giriş yılları şu şekildedir: ABD (1998), Kanada (1998), 
Avustralya ve Yeni Zelanda (1999), İsrail ile Kimyasal 
Ürün Laboratuar Faaliyetlerine ilişkin (2000), Japonya 
(2002), İsviçre (2002).

2- Hükümetler Düzeyinde İşbirlikleri:

• AB-ABD 
Karşılıklı 1,89 trilyon avro tutarında yatırım stoku ve 
yılda 700 milyar avro mal ve hizmet ticaretiyle AB ve 
ABD, dünyada en büyük ekonomik ilişkiyi oluşturmak-
tadırlar. I998 yılında iki taraf, Transatlantik Ekonomik 
Ortaklığı projesini ortaya koymuşlardır. 2007 yılından 
beri Transatlantik Ekonomik Konseyi, çeşitli ekonomik 
konularda hükümetler arası işbirliğini hızlandırmak 
için çalışmaktadır. Kasım 2011’da düzenlenen AB-ABD 
Zirvesi’nde, liderler istihdam yaratılması, ekonomik 
kalkınma ve AB ve ABD’nin rekabet gücüne katkı sağla-
mak amacıyla ticaret ve yatırım ilişkilerini artıracak po-
litikalar ve önlemleri belirlemekle görevli Büyüme ve 
İstihdam başlıklı üst düzey bir çalışma grubu kurmaya 
karar verilmiştir. AB ve ABD arasında bir serbest ticaret 
ve yatırım alanı oluşturmayı hedefleyen Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership-TTIP) müzakerelerinin ilk turu 
8 Temmuz 2013’te başlamıştır. Başarıyla sonuçlanması 
halinde TTIP, birlikte dünya GSYİH’sinin yarısını ve dün-
ya ticaretinin üçte birini oluşturan iki önemli aktörü or-
tak bir pazar içinde bir araya getirecektir. 
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TTIP kapsamında, hizmetler, yatırımlar ve kamu alımla-
rı dâhil olmak üzere iki tarafın pazarına engelsiz erişim, 
tarife dışı engellerin elimine edilmesi, fikri mülkiyet 
hakları, sürdürülebilir kalkınma, çevre ve sosyal hak-
lar ile ilgili ortak kurallar belirlenmesi gibi birçok farklı 
alan müzakerelerin konusunu oluşturmaktadır. Ta-
mamlandığında sadece iki ülke arasındaki ticareti de-
ğil, dünya ticaretini ilgilendiren yeni kural ve rejimlerin 
belirlenmesine etkisi de büyük olacaktır.

• AB-Brezilya
AB ile Mercosur bölgesinin en büyük ülkesi olan 
Brezilya arasında, 2007’de Stratejik İşbirliği Anlaşması 
kabul edilmiştir. İki taraf arasında 2008’de kabul 
edilen Ortak Eylem Planı, AB ile Mercosur arasında 
mevzuat düzenlemelerinde de ilerleme kaydedilmesini 
sağlayacaktır. AB-Brezilya Sanayi ve Mevzuat Düzenleme 
Diyalogları ise tekstil ve konfeksiyon, orman ürünleri, 
çelik, demir ve demir dışı metallerden oluşan pilot 
sektörlerde gerçekleştirilmektedir. Taraflar arasında 7 İş 
Dünyası Zirvesi gerçekleştirilmiştir.

• AB-Kanada
AB ile Kanada arasında Kapsamlı Ekonomi ve Ticaret 
Anlaşması’nın imzalanması için görüşmeler 2009’da 
başlamıştır. Anlaşmaya mevzuat düzenleme alanının 
da eklenmesine karar verilmiştir. 

• AB-Çin
1. AB-Çin Düzenleyici İşbirliği

Çin’in DTÖ’ye üye olmasına başından beri destek veren 
AB, 2001’de AB-Çin Ortak Sanayi Politikası ve Düzenleyici 
İşbirliği Diyaloğu’nun başlatılmasını onaylamıştır.  
Sanayi Ürünlerinde Danışma Mekanizması ve DTÖ 
Ticarette Teknik Engeller Anlaşması, AB ve Çin 
arasında malların güvenli ve serbestçe dolaşabilmesi, 
ticaret ve yatırımların önündeki engellerin kaldırılması 
ve Çin mallarının AB pazarında kalite ve güvenliğinin 
iyileştirilmesi amacıyla mevzuat düzenlemelerinin 
uyumlaştırılmasını desteklemektedir.   
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2. AB-Çin Sanayi Politikası Diyaloğu

Avrupa Komisyonu ile Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Ko-
misyonu (National Development and Reform Commissi-
on - NDRC) arasında sanayi politikası diyaloğu başlatılma-
sı için 17 Eylül 2003 tarihinde anlaşma imzalanmıştır. 30 
Kasım 2009 tarihinde AB ile Çin Sanayi ve Bilişim Tekno-
lojileri Bakanlığı arasında Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. 

• AB-Hindistan
AB ile Hindistan arasında 2005’te Ortak Eylem Planı kabul 
edilmiştir. Eylem Planı’nın bir bölümü de Ekonomi Politi-
kası Diyalogu’na ayrılmıştır. Eylem Planı’nda şu alanlar-
da işbirliği için eylem gerçekleştirilmesi karalaştırılmış-
tır: Sanayi politikası; gıda sanayi; sağlık; bitki ve hayvan 
sağlığı önlemleri ve ticarette teknik engeller; eczacılık ve 
biyoteknoloji; uzay; otomotiv sanayi. İki taraf arasında 
Ticarette Teknik Engeller Çalışma Grubu da kurulmuştur.  
Taraflar arasında 10 İş dünyası Zirvesi gerçekleştirilmiştir.

• AB-Japonya
AB ile Japonya arasında Sanayi Politikası Diyaloğu, 
Uzak Doğu’nun önde gelen ülkesi Japonya ile AB ara-
sında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. 
Diyalog kapsamında standartlar ve uygunluk değer-
lendirme, biyoteknoloji ve çevre çalışma grupları ku-
rulmuştur. İki taraf arasında 1995 yılında düzenleyici 
reform diyaloğu başlatılmıştır.

1987’de kurulan AB-Japonya Sanayi İşbirliği Merkezi 
iki taraf arasında her türlü ticaret, sanayi ve yatırım 
alanında işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmaktadır. 
1999 yılında başlatılan AB-Japonya İş Dünyası Yuvarlak 
Masa Toplantıları’nda AB ve Japonya’nın önde gelen 
yaklaşık işletmesinin üst düzey yöneticileri, yılda 
bir kez biraraya gelerek ticaret, yatırım ve sanayiyi 
etkileyen konuları ele almakta ve iki tarafın yetkililerine 
tavsiyelerde bulunmaktadırlar.

• AB-Rusya 
AB-Rusya Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması

AB-Rusya Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması 1997’de yü-
rürlüğe girmiştir. Anlaşma, iki taraf arasında ekonomik 
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ve siyasi ilişkileri düzenlemekte ve AB-Rusya ticaret 
ve yatırım ilişkileri için hukuki temel oluşturmaktadır. 
Anlaşmanın temel amacı iki taraf arasında ticaret ve 
yatırımların gelişmesi ve ekonomik ilişkilerin uyum-
laştırma düzeyinin artırılmasıdır. İşbirliği ve Ortaklık 
Anlaşması iki taraf arasında ekonomik ilişkilere ilişkin 
özel hükümler içermektedir. 2005 yılında iki taraf ara-
sında yeni bir çerçeveyle belirlenmiş dört ortak alan-
da (Ortak Ekonomik Alan, Ortak Adalet Özgürlük ve 
Güvenlik, Ortak Dış Güvenlik Alanı, Ortak Araştırma ve 
Eğitim) daha yakın işbirliği kurulması kararlaştırılmış-
tır. Bu kapsamda sınai ürünlerinde düzenleyici çerçe-
ve diyaloğu ve işletme ve sanayi politikası diyaloğu ile 
2006’da AB-Rusya Uzay diyaloğu kurulmuştur. 2010’da 
taraflar aralarında ilişkilerin gelişmesi için, daha önce 
belirlenmiş ortak alanlar üzerinde “Modernizasyon için 
İşbirliği” başlatmışlar ve 2011’de “Ticaret ve Yatırım Di-
yaloğu” kurulmuştur. 

3. AB İş Dünyası Organizasyonları Ağı: 

Avrupa iş dünyası organizasyonlarının dünya ge-
nelindeki ağı, (European Business Organisations 
Worldwide Network) 2001 yılında Avrupa Komisyo-
nu’nun desteğiyle, Avrupa iş dünyası dernekleri tem-
silcileri ile AB dışındaki ülkelerin benzer kuruluşları 
ve Avrupa Komisyonu’nun temsilcileri tarafından ku-
rulmuştur. Bu grubun en önemli amacı, söz konusu 
dernekler ve ilgili ülkelerdeki benzerleri ve Avrupa Ko-
misyonu’nun çeşitli servisleri arasında fikir alışverişi ve 
yakın ilişkiler kurulması, AB politika öncelikleri ve faa-
liyetlerine ilişkin farkındalık yaratmak ve AB politikala-
rının gelişmesi ve uygulanması için temel yaratmaktır. 
Dünyada yirmiden fazla ülkeye yayılmış olan ağ, AB iş 
dünyası için lobi, bilgi ve işbirliği platformu oluşturma-
yı amaçlamaktadır.

4. İş Dünyası Diyalogları ve Yuvarlak Masa Toplantı-
ları:

• AB-Kanada Yuvarlak Masa Toplantıları
  AB-Kanada yuvarlak masa toplantıları, kamu poli-

tikasının şekillenmesi ve ikili ticaret ve yatırımların 
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artırılması, iki tarafın şirket yöneticileri ve hükümet 
temsilcileri arasında stratejik ilişkiler geliştirilmesi 
amacıyla 1999 yılında başlatılmıştır. 

• AB-Hindistan İş Dünyası Diyaloğu
 AB-Hindistan İş Dünyası Diyalogu Zirvesi ilk olarak 

2000 yılında toplanmıştır. Taraflar arasında gıda, 
mekanik mühendislik, telekomünikasyon, bilgi 
iletişim teknolojileri, biyoteknoloji, tekstil, enerji, 
mali hizmetler başta olmak üzere önemli sektörler 
belirlenmiş, ticaret ve yatırımın önündeki engelle-
rin kaldırılması öngörülmüştür. AB-Hindistan ilişki-
lerinin kısa sürede hızla gelişmesi ve ekonomik ve 
ticari alanların yanısıra çok geniş bir alana yayıl-
ması ile birlikte 2004 yılında yapılan AB-Hindistan 
Zirvesi de iki taraf arasındaki ilişkiler “Stratejik Or-
taklığı” seviyesine yükseltilmiştir. 2006 yılında yapı-
lan İş Dünyası Zirvesi’nde iki taraf arasında CEO’lar 
Yuvarlak Masa Toplantıları başlatılmıştır. 2008’de 
Avrupa Komisyonu’nun mali desteği ve Avrupa Ti-
caret ve Sanayi Odalarından 16 ortağın oluşturdu-
ğu bir konsorsiyum ile Yeni Delhi’de “Avrupa İş ve 
Teknoloji Merkezi” kurulmuştur. 

• AB-Endonezya İş Dünyası Diyaloğu
 İlk AB-Endonezya İş Dünyası diyaloğu 2009’da ger-

çekleşmiştir. Amaç, iki taraf arasında iş dünyası 
temsilcileri ve politika yapıcıları arasında sinerji 
yaratılması ile iş dünyası arasında işbirliği ve ileti-
şimin artırılmasıdır. Tarım, balıkçılık ve gıda, orman 
ürünleri, tekstil, eczacılık, kozmetik alanlarında iş-
birliği öngörülmüştür.  

• AB-İsrail İş Dünyası Diyaloğu
 İki taraf arasında İş Dünyası Diyaloğu, AB ile İsrail 

arasında kurulmuş olan Ortaklık Anlaşması’nın 
geliştirilmesi ve ortak menfaat alanlarında AB-İs-
rail ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla 
2005’te kurulmuştur. Diyalog çerçevesinde önce-
likle, bankacılık, finans, enerji ve temiz teknolojiler, 
tıbbi bilimler, toptancılık ve perakendecilik, teleko-
münikasyon, medya/internet, turizm ve ulaştırma 
alanlarına odaklanılması hedeflenmiştir.  
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• AB-Japonya İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantıları
 İki taraf arasında AB ve Japonya’nın önde gelen yak-

laşık 40 şirketinin özel sektör üst düzey temsilcileri 
arasında yürütülen toplantılarla iş ortamının iyileştiril-
mesi ve karşılıklı yatırımların kolaylaştırılması amaç-
lanmaktadır. Toplantılara Avrupa Komisyonu yetkilile-
ri ve Japon Hükümeti yetkilileri de katılmaktadır.

• AB-Mercosur İş Forumu
 AB ile Mercosur ülkeleri arasında 1997’de kurulan 

Mercosur - Avrupa İş Forumu iki taraf arasında iş 
çevreleri ve siyasi liderler arasında kalıcı diyalog 
kurulmasını amaçlamaktadır. İş dünyası üst düzey 
yöneticilerinin aktif rolü ve kararlı faaliyetlerine da-
yanmaktadır. İş dünyası temsilcileri düzenli olarak 
genel oturumlarda bir araya gelerek önerilerini AB 
üye ülkeleri ve Mercosur ülkelerinden üst düzey hü-
kümet yetkilileriyle tartışmaktadırlar. 

Türkiye’nin AB İşletme ve Sanayi Politi-
kası’na uyum durumu nedir?13

Genel Bakış

AB’nin İşletme ve Sanayi Politikası, diğer politika alan-
larında olduğu gibi Türkiye’nin, 1999’da Helsinki Zirve-
si’nde aday ülke olarak kabul edilmesinin ardından, tam 
üyelik yolunda uyum sağlaması gereken alanlardan biri-
dir. Türkiye’nin işletme ve sanayi politikasının temel he-
defi, küresel ekonominin artan rekabet şartları altında, 
sanayinin rekabet gücünü ve verimliliğini artırarak dışa 
dönük bir yapı içinde sürdürülebilir büyümeyi sağlamak; 
girişimcilerin ve işletmelerin yeni fırsatlar yakalayabile-
cekleri rekabete açık bir ortam yaratmaktır. Türkiye’de 
sanayi politikası, AB’ninkine benzer hedeflere sahiptir.

Türkiye’de sanayi politikası, dış ticaret, yatırım, tek-
noloji, KOBİ’ler, kalite, çevre, işgücü ve rekabet gibi 
politika alanlarını kapsayan yatay bir politika alanıdır. 
Sektörlere özel uygulamalar, bu yatay yaklaşım teme-
linde belirlenmektedir. Bu yapı içinde mevzuat uyum 
çalışmaları, çeşitli kurumların sorumluluğu altında yü-
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rütülmüştür. Bunlar; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Küçük ve 
Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB), Rekabet Kurumu, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’dır. Ayrıca, sanayiye ilişkin diğer 
kuruluş, dernek ve vakıflarla da gerekli olması halinde 
işbirliği kurulmaktadır. 

Türkiye’de, ihracata dayalı büyüme modeli çerçevesin-
de, mal ve hizmet sektörlerinde yatırım-üretim-ihracat 
zincirine ilişkin politikaların bir bütün olarak ele alın-
masını sağlayacak bir kurumsal yapılanmaya duyulan 
ihtiyaç dikkate alınarak, 8 Haziran 2011 tarihli 637 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Dış Ticaret Müsteşar-
lığı’nın tüm hizmet birimleri ile Hazine Müsteşarlığı’nın 
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlük-
leri birleştirilerek Ekonomi Bakanlığı kurulmuştur. 
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da küresel rekabet gücü-
nün artırılmasında ana unsur olan bilim ve teknoloji-
nin geliştirilmesinin gereğinden hareketle 3 Haziran 
2011 tarihli 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ismi değişerek Bilim, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olmuştur. Bakanlığın mis-
yonu da şu şekilde belirlenmiştir:25  

• Girişimciliğe, yenilikçiliğe, bilimsel gelişmeye ve 
yüksek katma değerli teknoloji üretimine daya-
lı, bilgi tabanlı ve rekabetçi ekonomik yapısıy-
la dünyanın en gelişmiş on ülkesi arasında yer 
alan bir Türkiye’nin oluşumunda öncü olmak;

• Ülkemizin küresel düzeyde rekabet gücünü ar-
tırmaya yönelik olarak bilim, sanayi ve teknoloji 
alanında politika, strateji, plan ve programlar 
geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak;

• Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde, bilimsel 
bilgiye dayalı düşüncenin özendirilmesini sağ-
lamak;

• Yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı, 
verimli, çevreye duyarlı, dışa bağımlılığı azaltan, 
güvenli ve sürdürülebilir bir üretim yapısının 
oluşmasını sağlamak;

25  http://www.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?pageID=710&lng=tr
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• Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek, başta 
KOBİ’ler olmak üzere girişimciliğe, yenilikçiliğe 
ve Ar-Ge çalışmalarına verilen desteklerle, ülke 
sanayisinin teknolojik altyapısını güçlendirmek 
ve rekabet gücünü artırmak;

• Haksız rekabeti önlemeye ve kullanıcıları koru-
maya yönelik olarak güvenli ürün arzını ve dola-
şımını sağlamak.

Görüldüğü üzere, sanayi politikası alanındaki uyum 
çalışmalarının çok geniş bir zeminde gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. 

İşletme ve Sanayi Politikası Faslında Müzakereler

AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER), 20 Aralık 
2006’da Türkiye’ye Sanayi ve İşletme Politikası faslında 
müzakerelerin açılmasına ilişkin davet mektubu 
gönderilmesine karar vermiştir. Davet mektubu 22 
Aralık 2006’da Ankara’ya ulaşmıştır. Türkiye 8 Şubat 
2007’de bu fasıldaki pozisyon belgesini AB tarafına 
sunmuştur.

Avrupa Komisyonu’nun AB mevzuatı hakkında bilgi 
verdiği tanıtıcı tarama toplantısı 27 Mart 2006 tarihinde 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Devlet Planlama 
Teşkilatı’nın koordinatörlüğünde, Avrupa Komisyonu 
İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü yetkilileriyle 
yapılmıştır. Bu fasılda Avrupa Komisyonu’nun AB 
mevzuatı hakkında Türk tarafına bilgi verdiği ayrıntılı 
tarama toplantısı ise, 4-5 Mayıs 2006 tarihlerinde 
gerçekleşmiştir.

29 Mart 2007 tarihinde düzenlenen Hükümetlerarası 
Konferans ile ilgili fasılda müzakereler açılmıştır. Bu 
fasılda, AB’nin Türkiye ile müzakereler konusunda Ara-
lık 2006’da aldığı karar uyarınca, Türkiye’nin liman ile 
havalimanlarını Rum gemi ve uçaklarına açmasını ön-
gören Ek Protokol’ün uygulanması ile DPT’nin 2003 yılı 
Ağustos ayında hazırladığı “AB Üyeliğine Doğru Türki-
ye Sanayi Politikası” raporunun güncellenmesi olmak 
üzere, iki adet kapanış kriteri belirlenmiştir.
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İşletme ve Sanayi Politikası ile ilgili Katılım Ortaklığı 
Belgesi ve İlerleme Raporlarında Yer Alan Öncelikler

AB’nin aday ülkeler için hazırladığı ve üyelik yönünde 
gerçekleştirmeleri gereken tüm çalışmaları öncelikleri-
ne göre bir takvim çerçevesinde ortaya koyan Katılım 
Ortaklığı Belgeleri’nden, Türkiye’ye yönelik 2008 yılı 
Katılım Ortaklığı Belgesi’nde İşletme ve Sanayi Politi-
kası faslına ilişkin olarak, “kapsamlı ve güncel bir sa-
nayi politikası stratejisinin kabul edilmesi” önceliğine 
yer verilmiştir.26   

AB’nin Katılım Ortaklığı Belgesi’ne karşılık, Türkiye’de-
ki yetkili makamların, bir takvim çerçevesinde almayı 
öngördüğü önlemleri içeren AB müktesebatının üstle-
nilmesine ilişkin Ulusal Program hazırlanması öngörül-
müştür. En son 2009 yılı Ulusal Programı yayınlanmıştır. 
Söz konusu programın İşletme ve Sanayi Politikası fas-
lına ilişkin bölümünde Türkiye’nin söz konusu alanda 
AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında “Kap-
samlı ve güncel bir sanayi stratejisinin kabul edilmesi” 
önceliği belirlenmiştir. Katılım Ortaklığı Belgesi’nde de 
tek madde halinde yer alan bu önceliğin yerine getiril-
mesi ve bunun için Sanayi Stratejisi Belgesi’nin Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2009 yılında yayınlan-
ması planlanmıştır. Sanayi Stratejisi Belgesi ve Eylem 
Planı’nın kabulünün ardından bunun uygulanması için 
gerekli çalışmaların 2009-2011 yılları arasında gerçek-
leştirilmesi planlanmıştır. 
Söz konusu faaliyetler şu şekildedir:

-    Sanayi politikası ve stratejisinin uygulanması, ge-
liştirilmesi, 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 sis-
teminin yönetilmesinden sorumlu birimler kurul-
ması;

-     Sanayi politikası ve stratejisinin uygulanması, ge-
liştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi;
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-  Sanayi stratejisi ve politikasından ve sanayi bilgi 
sisteminin yönetilmesinden sorumlu birimlerin ka-
pasitesinin geliştirilmesi;

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

Türkiye, bu fasıldaki müzakerelerin kilit unsuru olan, 
2011-2014 yıllarını kapsayan revize edilmiş Sanayi 
Stratejisi Belgesi ve Eylem Planını, Yüksek Planlama 
Kurulu’nun 7 Aralık 2011 tarih ve 2010/38 Sayılı Kara-
rıyla kabul etmiştir.

2012 İlerleme Raporu’nda Yer Alan Değerlendirmeler

Türkiye, AB’nin İşletme ve Sanayi Politikası ilkelerinde 
bazı ilerlemeler kaydetmiştir. Türkiye Sanayi Stratejisi 
Eylem Planı (2011-2014) 2011 yılında kabul edilmiş, 
böylece bu alanda uyuma yönelik kilit gereklilik kar-
şılanmıştır. Türkiye, stratejide ilk yıl için planlanan ey-
lemlerin uygulanması bakımından yüzde 85 oranında 
bir başarı kaydetmiştir. Bu oran, eylemlerin tamamlan-
masına dayanmaktadır, ancak bu zamana kadar her-
hangi bir etki değerlendirmesi yapılmamıştır.

Ağustos 2012’de, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordi-
nasyon Kurulu (YOİKK), 2012-2013 için bir eylem planı 
çıkarmıştır. Türkiye, 2011-2013 yılları için onaylanan 
KOBİ Stratejisi ve Eylem Planını uygulamaya devam 
etmiştir. Nisan 2012’de, iş kurmaya ilişkin bürokratik 
işlemlerin azaltılması için çok sayıda yönetmelik kabul 
edilmiştir. Mayıs 2012’de yayımlanan “Tapu Kanunu 
ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun”, yabancı uyruklu gerçek kişiler için ülkeye da-
yalı mütekabiliyet esasını kaldırmıştır. Türkiye’de gayri-
menkul satın alabilecek vatandaşların ülkelerine ilişkin 
uygunluk listesi hâlâ Hükümet tarafından belirlenmek-
tedir. Düzeltmelerden sonra, Türk Ticaret Kanunu Ta-
sarısı, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Türkiye, özellikle küçük ölçekli girişimcilik ve duyarlı 
kamu idaresi konularında başarılı sonuçlar alarak, Batı 
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Balkan ülkeleri ve AB ile birlikte Avrupa Küçük İşletme-
ler Yasasına ilişkin olarak değerlendirme sürecini ta-
mamlamıştır. Türkiye, toplumda girişimcilik kültürünü 
teşvik etmek için, iş STK’ları ve bakanlıklardan oluşan 
bir Girişimcilik Konseyi kurmuştur. 

İşletme ve Sanayi Politikası araçlarına ilişkin olarak, 
bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. KOBİ’lerin finansmana 
erişimini kolaylaştırmak amacıyla, Kredi Garanti 
Fonu A.Ş’nin sermaye yapısı iyileştirilmiş ve şube 
sayısı artırılmıştır. Teknoloji geliştirme bölgelerinin 
sayısı 2011’de 43’e çıkmış olup, bunlardan 32 tanesi 
halihazırda işler durumdadır. Bu bölgeler, 2011 yılında 
binden fazla yeni Ar-Ge projesi yürüten toplamda 
1730 şirkete ev sahipliği yapmaktadır. Ancak, bu 
bölgelerde herhangi bir yeni patent tescili olmamıştır. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Tezleri 
Programı (SAN-TEZ) ile tekno-girişim sermaye destek 
programlarına devam etmiştir. Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlanmıştır; 
böylece TÜBİTAK’ın bilimsel araştırma ile endüstriyel 
gelişme arasındaki boşluğu daha fazla doldurması 
beklenmektedir. Türkiye, 2011 ve 2012 yıllarında Türk 
işletmelerine Ar-Ge ve yenilik projeleri için toplam 
153 milyon avro destek sağlamıştır. Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu (BTYK) Aralık 2011’de, ulusal yenilik 
sistemi, işletmeciler için yenilik ve Ar-Ge araçlarının 
geliştirilmesi, temel eğitimden başlayarak girişimci 
eğitiminin tüm eğitim sistemine entegre edilmesi, Ar-
Ge ağırlıklı firmaların kurulmasının desteklenmesi ve 
ulusal patent başvurularının artırılması konularında 
hedefleri ve öncelikleri belirleyen 8 yeni karar 
yayımlamıştır.

KOSGEB, proje bazlı bir yaklaşım çerçevesinde, Türk 
KOBİ’lerini beş farklı program altında desteklemeye 
devam etmiştir. KOSGEB, faiz oranlı sübvansiyon 
işlemleri hariç, 2011 yılında bu programlar için yaklaşık 
80 milyon avro harcamıştır. KOSGEB’in bütçesi 2012 
için kayda değer oranda artırılmıştır, böylece KOSGEB 
daha fazla destek sağlayabilecektir. Türkiye ayrıca, 
KOSGEB’den faiz oranlı sübvansiyon desteği almak 
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suretiyle Halkbank ve bazı bankalar aracılığıyla 
KOBİ’lere kredi programları sağlamaya devam etmiştir. 
Bu kredi programları kapsamında, 2011’de harcanan 
toplam portföy, 8,8 milyar avrodur. Türkiye, AB 
Girişimcilik ve Yenililik Programına katılmaya devam 
etmiştir ve Avrupa İşletmeler Ağının aktif bir üyesidir. 
Türkiye, Avrupa İşletme Ödülünde girişimci ruhunun 
teşvik edilmesi projesi ile bir ödül almıştır. Türkiye, 
Rekabet ve Yenilik Programı çerçevesinde KOBİ’lere 
fırsatlar bağlanması için tedbirler geliştirerek iyi bir 
performans sergilemektedir.

Sektör politikalarında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kimyasallar, sera-
mikler, demir, çelik ve demir dışı metaller ile ilgili sektör 
stratejilerini kabul etmiştir. Türkiye, Haziran 2012’de 
İhracat Stratejisi ve Eylem Planını kabul etmiştir.

Sonuç olarak Türkiye’nin, işletme ve sanayi politikası 
ilkeleri ve araçları ile sektörel stratejilerin kabul edil-
mesi konularında ilerleme kaydettiği belirtilerek bu 
başlıkta  yeterli düzeyde uyum sağlandığı ifade edil-
miştir.

2013 İlerleme Raporu’nda Yer Alan Değerlendirmeler

İşletme ve sanayi politikası ilkeleri konusunda, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu fasıldaki katılım mü-
zakerelerinde kilit unsur olan Türkiye Sanayi Stratejisi 
Eylem Planını (2011-2014) uygulamayı sürdürmüştür. 
Hükümet, Avrupa 2020 ilkeleriyle büyük ölçüde uyum-
lu olan Onuncu Kalkınma Planını (2014-2018) başlat-
mıştır. KOBİ tanımı, maksimum cironun yaklaşık 15 
milyon avroya çıkarılması fakat alternatif maksimum 
çalışan sayısının 250’de bırakılması şeklinde değiştiril-
miş ve böylece tanımın bu yönünün AB müktesebatı ile 
uyumu korunmuştur. 

İşletme ve sanayi politikası araçlarına ilişkin olarak, 
Şubat 2013’te yayımlanan iş meleklerine (business 
angels) ilişkin yönetmelik, prosedürlerin netleştiril-
mesi ve yeni işlere yatırım yapılmasına yönelik vergi 
teşviklerinin sunulması yoluyla, KOBİ’lerin iş kurma-



SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE 

İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI
61

ları yönünde finansmana erişimlerini kolaylaştırma-
yı amaçlamaktadır. Teknoloji geliştirme bölgelerinin 
sayısı 2012 yılında 43 iken 2013 yılında 52’ye çıkmış 
olup, bunlardan 37 tanesi hâlihazırda işler durum-
dadır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu bölge-
lerle ilgili bir değerlendirme çalışması başlatmış ve 
bölgelerin performans bazlı sıralamalarını yayımla-
mıştır. Üniversitelerin ekonomideki yenilikçiliğe kat-
kılarına ilişkin bir başka endeks de yayımlanmıştır. 
Teknoloji ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanmasına 
yönelik yeni bir destek mekanizması geliştirilmiştir. 
KOSGEB, 2012 yılında uyguladığı 7 farklı program 
aracılığıyla Türk KOBİ’lerine toplam 127 milyon avro 
tutarında destek sağlamıştır. Türkiye, çeşitli bankalar 
aracılığıyla KOBİ’lere sübvansiyonlu kredi programla-
rı sağlamaya ve girişimcilik ile finansmana erişim gibi 
alanlarda iyi sonuçlar elde ettiği Avrupa Küçük İşlet-
meler Yasası’nın ilkelerini uygulamaya devam etmiştir. 
Türkiye ayrıca, AB Girişimcilik ve Yenilik Programı’na 
başarılı bir şekilde katılmaya devam etmektedir ve Av-
rupa İşletmeler Ağının aktif bir üyesidir.

Ayrıca, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, elektrikli 
ekipman ve elektroniğe ilişkin sektör stratejisini kabul 
etmiştir. Aralık 2012’de Hükümet, Türk sanayisinin bazı 
ham maddelerin ithalatına yönelik bağımlılığını azalt-
mayı amaçlayan Girdi Tedarik Stratejisi’ni (GITES) ka-
bul etmiştir. 

Sonuç olarak son İlerleme Raporunda AB Türkiye’nin, 
İşletme ve Sanayi Politikası ilkeleri ve araçları konu-
larında daha fazla ilerleme kaydettiği belirtilerek, bu 
başlıkta yeterli düzeyde uyum sağladığı ifade edilmiştir.
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