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KARAR
Yüksek teknoloji içeren ürünlerin ihracat içindeki payının ve teknoloji kapasitemizin artırılması için
medikal biyoteknoloji alanındaki firmalar da dâhil olmak üzere yüksek teknoloji şirketlerinin satın
alınmasında Ekonomi Bakanlığı’nın uyguladığı devlet desteğinin genişletilmesine karar verilmiştir.
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GEREKÇE
2023 Türkiye İhracat Stratejisinin Vizyonu, “Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023
yılında 500 milyar $ ihracata ulaşarak, ülkemizin dünya ticaretinde lider ülkeler arasında yer
almasının sağlanması” olarak belirlenmiştir. 2023 Türkiye İhracat Stratejisi Eylem Planı’nda bilimsel
ve teknolojik dönüşümünü tamamlamış, ulaşım ve lojistik altyapısı güçlü, katma değeri yüksek ve ileri
teknolojili ürünler ihraç eden, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir ihracat artışını gerçekleştiren bir
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Türkiye’ye ulaşılması öngörülmektedir.
2014 yılının ilk dört ayında imalat sanayii içerisindeki yüksek teknolojili ürün ihracatı 1,7 milyar $ iken,
yüksek teknolojili ürün ithalatı 8,3 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat
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sanayii ihracatı içindeki payı %3,8, ithalatı içindeki payı %14 olmuştur. Ülkemiz dünyanın 17. büyük
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ekonomisi olmasına rağmen yüksek teknolojili ürün ihracatında 39. sırada bulunmaktadır. Bu veriler
ışığında ülkemizin yüksek teknolojili ürün üretme kapasitesinin artırılması ülke hedeflerimize
ulaşmamız açısından önem arz etmektedir.
Uluslararası teknolojik eğilimlerle ilgili yapılan projeksiyon çalışmalarında “Yaşam Bilimleri ve
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Biyoteknoloji”nin 21. yüzyılın öncül teknolojileri arasında yer alacağı belirtilmektedir. Bu açıdan
yüksek teknolojili ürünler hedeflenirken biyoteknoloji alanına da destek verilmesi faydalı olacaktır.
Kritik teknolojilere ulaşmak ve bunları elde etmek amacıyla Çin ve Brezilya gibi gelişmekte olan
ülkeler yerli şirketlerinin yüksek teknoloji sahibi yabancı şirketleri almasını desteklemektedir. Yapılan
alımlarla yerli şirketlerin üretim teknolojileri artırılmakta ve teknolojiye ulaşmak için gereken yetişme
süresi beklenmeksizin teknolojik yetkinlik kazanılmaktadır.
Şirket alımlarında hukuki ve finansal danışmanlığa ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca şirket alımının
finansmanı için geniş kapsamlı teşviklerin olması alımların gerçekleşmesinde önemli rol
oynamaktadır.
Dolayısıyla ülkemizin 2023 İhracat Stratejisi Vizyonu ile paralellik arz eder şekilde yerli şirketlerimizin
yurtdışı yüksek teknolojili şirketleri almasına yönelik destek verilmesinin ulusal hedef ve
stratejilerimize önemli ölçüde katkı sunacağı değerlendirilmektedir.

1

2023 Türkiye İhracat Eylem Planı
TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri Nisan 2014
3
Worldbank 2012 High-Technology Exports
4
RAND Corporation, The Global Technology Revolution 2020, In-Depth Analyses, 2006
2

