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Türkiye, ileri teknoloji ürünlerde 
“üretim üssü” olacak

“Teknoloji odaklı” Sanayi Strateji Belgesi’nde, ileri teknoloji 
ve yüksek katma değerli ürünlerde Türkiye’nin, Avrupa ve 
Avrasya’nın üretim üssü haline getirilmesi hedefleniyor. 

Türkiye’nin 2011-2014 Sanayi Strateji Belgesi (SSB) Yüksek Planlama Kurulu’nda imzaya 
açıldı. Toplam 72 eylem içeren SSB’nin hedefi, “Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Türkiye’yi 
Avrasya’nın üretim üssü haline getirmek” olarak belirlendi.
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, 2011-2014 Türkiye Sanayi Strateji Belgesi’nin Yüksek 
Planlama Kurulu belgesi olarak kamuoyuna açıklanacağını ve uygulanmaya başlanacağını bildirdi. 
Belgede, girişimciliğin yaygınlaştırılması, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın yasalaştırılması ve 

sonrasında ikincil mevzuat çıkarılması, kamu kurum ve kuruluşlarının sanayi alanında yürüttükleri 
hizmet ve görevlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi gibi eylemler yer alıyor.
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) düzenlediği 9. Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergisi’nin açılışında 
konuşan Ergün, birçok ülkenin bilgi toplumuna geçiş yaptığı bir süreçte, Türkiye’nin sanayi 
stratejisini hayata yeni geçiriyor olmasının, bu ülke için bir kayıp olduğunu söyledi. Öncelikle, 
rekabet gücünü ve verimliliği artırmayı, çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk sahibi bir sanayi 
sektörü yapısı oluşturmayı amaçladıklarını belirten Ergün, “Türkiye’yi ileri teknoloji ve yüksek 
katma değerli ürünlerde Avrupa ve Avrasya’nın üretim üssü haline getirmeyi sanayi stratejimizin 
merkezine, temeline oturtmuş bulunuyoruz” dedi.
Bu vizyona ulaşmak için; orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki payının 
artırılması, düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçişin sağlanması, 
becerilerini sürekli geliştirebilen şirketlerin ekonomideki ağırlığının artırılması başlıkları stratejik 
hedef olarak belirlendi.  
SSB ile birlikte, 2010-2014 yılları için ortaya koyacakları vizyon ve kararlılığın özel sektör 
tarafından da paylaşılacağına inandığını dile getiren Ergün, belgeyi katılımcı bir yaklaşımla, özel 
sektörle birlikte hazırladıklarını söyledi.  Ergün, strateji belgesi ile Türkiye’nin teknoloji, Ar-Ge, 
markalaşma ve tasarım gibi alanlarda yaşadığı sıkıntıları çözmeye yönelik önlemleri daha net 
bir biçimde uygulayabileceklerini anlatan Ergün, daha fazla katma değer üretmek ve ihracat 
gelirlerini artırmak için özellikle teknoloji, Ar-Ge, tasarım ve markalaşma gibi alanlara ağırlık 
verilmesi gerektiğine dikkat çekti. 
Bu noktada özellikle nano-teknoloji, biyomedikal, genetik ve bilişim gibi alanlara özel bir önem 
verilmesi gerektiğine işaret eden Ergün, bakanlık olarak, Ar-Ge merkezleri, teknoparklar, 
teknogirişim sermayesi desteği ve Santez gibi programlarla, Türk sanayisinin teknoloji kapasitesini 
artırmaya çalıştıklarını anlattı.
Ergün, Sanayi Strateji Belgesi’nde yer alan 72 eylemin 20’sini de firmaların teknolojik gelişimine 
ayırdıklarını sözlerine ekledi.
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