TÜSİAD International Yürütme Kurulu Üyesi Adnan Nas
Türkiye’de Mevcut Ar-Ge Teşvikleri ve
Ar-Ge Teşviklerine Başvuru Yolları Semineri Açılış Konuşması
26 Mayıs 2010 – TS/INT/10/024
Değerli Konuklar,
TÜSİAD adına hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Bugün TÜSİAD’ın düzenlediği
“Türkiye’de Mevcut AR-GE Teşvikleri ve AR-GE Teşviklerine Başvuru Yolları
Semineri”nde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle bu seminere katkıda
bulunan Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı ve uzmanlarına,
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Grup Koordinatörü’ne
katılımları için teşekkür etmek isterim.
Rekabetçilik ve sürdürülebilir büyüme biliyorsunuz Türkiye’nin temel problemi. Ekonominin
üstüste büyüdüğü son yıllarda ortaya çıkan kronik cari açık ve bunu üreten ithalat çekişli
sanayi yapısının daha fazla katma değer içeren bir şekle dönüştürülmesi, arge ve yenilikçilik
gayretinin özendirilmesine kritik bir önem kazandırmıştır.
TÜSİAD International olarak, şirketlerimizin küresel rekabet gücü kazanması için arge
yatırımlarına odaklanma düzeyinin daha da radikal bir yoğunlaşmaya dönüştürülmesi
gerektiğini düşünüyoruz.
Bu nedenle uzun vadede kapsamlı bir “Stratejik Rapor” çerçevesinde yatırımcı önceliklerinin,
küresel trendlerin ve sağlanacak desteklerin nakit, kredi, altyapı gibi optimal bileşiminin
irdelendiği bir çalışma sürdürülürken, kısa vadede uygulama sorunları ve muhtemel çözüm
önerileri ile başarılı ülke uygulamalarını içeren bir “Görüş Belgesi” hazırlanması
kararlaştırılmıştır.
Özellikle küreselleşmedeki hızlanma, sermaye ve işgücü gibi üretim faktörlerinin artan
hareketliliği, rekabetin ve verimliliğin temel performans kriterleri olarak öne çıkması,
mevzuat istikrarı ve kalitesini de iş ve yatırım ortamının belli başlı göstergelerinden ve cazibe
faktörlerinden biri haline getiriyor.
İstikrar görüntüsünü bozan bir diğer önemli sorun, aynı mevzuat ile ilgili olarak farklı idare,
yargı ve danışma organlarının birbirine zıt uygulamalar ve yorumlar içinde olabilmeleridir.
Mevzuatta uyumsuzluk ve sorun teşkil eden konuların çoğu alt mevzuat düzeyinde ve
nispeten kolaylıkla halledilebilir niteliktedir. Bu konu KOBİ’ler için daha da önemlidir.
Bu çerçevede gerçekleşecek oturumun ardından soru & cevap kısmına geçilecektir.
Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor, şimdi sözü Oturum’un moderatörlüğünü
yapacak olan Sayın Şükrü Bozluolcay’a bırakmak istiyorum.

