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Ref: ZAY/nn:16/1314
BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Dr. Faruk ÖZLÜ'nün talimatıyla; teknoloji ve
inovasyon alanında hedeflenen dönüşümü sağlamak, yüksek teknolojili üretim
modeli için gerekli ekosistemi yaratmak amacıyla Bakanlığınız bünyesinde başlatılan
çalışmaya ilişkin katkımız Ek’te takdim edilmektedir.
Üretimde verimlilik artışı ve kaynakların en etkin kullanımı için teknolojinin
geliştirilmesi, bu yönde inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinin etkinleştirilmesi
TÜSİAD’ın öncelikli çalışma alanlarından biri olmuştur.
Bu bağlamda; teknolojik dönüşüm ve inovasyon ekosistemine yönelik gerek
düzenlediğimiz çeşitli etkinlikler ve yayınlanan TÜSİAD raporlarıyla gerekse kamu
kurumlarımızca hazırlanan stratejiler ve eylem planları hakkında görüşlerimizi
sunarak ilgili tüm paydaşlarca yürütülen çalışmalara katkı sunmaktayız.
Bu yaklaşımdan hareketle, ekte iletilen katkı çalışması da öncelikle halihazırda
yürürlükte olan;
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kapsamında, doğrudan teknoloji ve inovasyon ekosistemi açısından etkin
uygulanması öncelik arz eden tedbirlerin belirlenmesi ve bu belgelerdeki eylemlere
ilave tedbir önerilerinin sunulması anlayışıyla hazırlanmıştır.
Bu katkının yanısıra, Sanayi 4.0 dönüşümün, genel anlamda ise ekonomide dijital
dönüşümün gerçekleştirilebilmesi, en başta bilimsel ve teknolojik gelişmelerinin
temelini oluşturan “STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)”, yani
fen, teknoloji, matematik, mühendislik becerilerinin geliştirilmesine vurgu yapmayı
da gerektirmektedir. Bu bağlamda, öngörülen politikaların başarısı, bu becerileri
taşıyan insan kaynağı ile mümkün olacaktır.

Stratejiler ve eylem planlarında ifade edilen hedeflere ulaşılması ve
ülkemizin küresel düzeyde rekabet gücünün gerekli teknolojik dönüşümler yapılarak
sağlanması, ilgili politikaların etkin ve bütüncül uygulanması ile doğrudan ilişkilidir.
Bu bağlamda, uygulamanın etkinleştirilmesine yönelik unsurlar üzerinde ilgili tüm
paydaşlarla bir arama konferansının gerçekleştirilmesinin önemli katkı sağlayacağına
inanmaktayız.
Öte yandan, önerilen arama konferansı öncesinde, halihazırda belirlenen
politikaların etki analizlerinin yapılmasının ve politika belgelerinde öngörülen
hedeflere ulaşılması noktasında iyileştirilmesi gereken alanların ortaya konmasının,
arama konferansında daha verimli ve odaklanmış sonuçların elde edilmesine de
önemli katkı yapacağını düşünüyoruz.
Tüm bu çalışmaların sonuçlarının yukarıda listelenen strateji ve eylem planlarının
güncellenmesi çalışmalarına temel olması da politika ve eylemlerin bütüncül ve
birbiri ile tutarlı oluşturulması ve nihayetinde etkili uygulamanın tesis edilmesi
açısından birincil önemde görülmektedir.
İşbirliğimizin artarak devam edeceğine olan inancımla, Bakanlığınızca yürütülen
çalışmalara her zaman katkı vermeye hazır olduğumuzu bu vesileyle de belirtmek
isterim.
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