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Ar-Ge Teşvikleri Semineri,
Erman ILICAK, Açılış Konuşması
Sayın Konuklar, Kamu ve Özel Sektörün Değerli Temsilcileri,
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
“Mevcut Ar-Ge Teşvikleri ve Başvuru Yolları Semineri”mize hoşgeldiniz.
TÜSİAD'ın 2010-2011 Çalışma Programında yer alan önceliklerden biri olan “AR-GE ve
İnovasyon Kapasitesinin Artırılması”, ülkemizin ekonomik ve sosyal refahı için sanayimizde
önemli bir gereksinime vurgu yapmaktadır.
Ar-Ge’ye ayrılan kaynakların artışı bakımından hem kamu, hem de özel sektör açısından ülkemizde
son yıllarda olumlu gelişmeler yaşandığını biliyoruz. Öte yandan geldiğimiz noktayı, sürekli artan
bir rekabet ortamında, gelişmiş ülkelerle kıyaslamamız gerektiği de bir gerçek. Bu kıyaslamayı
yaptığımız zaman, kat etmemiz gereken epey bir yol olduğunu görüyoruz. Toplam Ar-Ge
harcamamızın gayri safi yurt içi hasılaya oranı halen hedeflenen düzeye ulaşmış değil. Bildiğiniz
gibi, 2013 yılı için Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya oranının % 2’ye ulaşmasını
hedefliyoruz.
Ar-Ge yatırımları, geri dönüşü uzun vadeli olan ve risk taşıyan yatırımlar olmakla birlikte, getirisi
yatırım yapan firmayla sınırlı kalmayıp ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına doğrudan etki
ediyor. Dolayısıyla Ar-Ge yatırımı kapsamında kamu desteklerinin vazgeçilmez olduğu tüm
dünyada kabul ediliyor. Ancak bu destek mekanizmaları sadece finansal araçlar şeklinde ele
alınmamalı, bunun yanında teknik altyapıdan, hukuki altyapıya kadar geniş bir alanda etki eden bir
sistem olarak tasarlanmalıdır.
Bugün, ismi teknolojiyle anılan ülkelere bakıldığında, özellikle girişimcilerin teknolojiye yatırım
yapmaları için çeşitli mekanizmaların hayata geçirildiği görülmektedir. Bu mekanizmalar vergi
düzenlemelerinden proje bazlı desteklere, bölgesel veya yerel yönetim teşviklerinden erken
teknolojiler için pazar yaratma uygulamalarına kadar çeşitlilik arz etmektedir. Hem erken
aşamadaki girişimcilere yönelik, hem de KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik yaparak büyümelerine olanak
sağlayacak mekanizmaların çeşitlendirilmesi son derece önemlidir. Özellikle küçük firmaların
teşviklere başvurularında bürokrasinin azaltılması ve ödemelerin daha hızlı gerçekleşmesi çok
faydalı olacaktır.
Bir başka konu da yıllardır üzerinde durulmasına rağmen çok fazla yol kat edemediğimiz
“üniversite-sanayi işbirliği”dir. Bu kapsamda sanayi ve akademi arasında köprü görevi görecek
‘Teknoloji Transfer Ofisleri’nin kurulması konusu hızla ele alınmalıdır. Bunun yanında
üniversitelerle ortak proje yapılmasının maliyetini daha makul bir düzeye getirecek ‘döner sermaye
uygulamalarının yeniden yapılandırılması’, hızlıca üzerine gidilmesi gereken bir diğer konudur.

Sayın Konuklar,
TÜSİAD olarak Ar-Ge ve inovasyon konusunu 2010-2011 programımızda önceliklerden biri olarak
belirlemekle beraber, Ar-Ge’ye dayalı büyüyen bir sanayinin önemini uzun yıllardır
vurgulamaktayız. Hazırladığımız raporlar ve TÜSİAD-TÜBİTAK-TTGV işbirliğiyle
düzenlediğimiz Teknoloji Ödülleri ve Kongresiyle, bu konunun önemini kamu ve özel sektör ile
kamuoyu nezdinde her zaman ön plana çıkarma gayretindeyiz.
Başkanı olduğum Bilgi Toplumu ve Yeni Teknolojiler Komisyonu, Türkiye’nin dünya
ekonomisinde ve pazarlarında daha rekabetçi olmasını sağlamak amacıyla Ar-Ge, teknoloji, bilgi
teknolojileri, telekomünikasyon, girişimcilik, inovasyon, eDevlet ve kalite konularındaki çalışmaları
teşvik etmek üzere çalışmalar yapmaktadır. Komisyonumuz bünyesindeki Girişimcilik ve
Yenilikçilik Çalışma Grubu ile TÜSİAD International’ın hazırladıkları ve bugün sizlere tanıtımı
yapılacak olan "Mevcut AR-GE Düzenlemelerinde Karşılaşılan Sorunlar, Çözüm Önerileri ve
Başarılı Ülke Örnekleri” başlıklı görüş belgesi de bu amaçla yapılan çalışmalardan birisidir.
Bugün kurumlarının Ar-Ge teşvik uygulamaları ile ilgili bize bilgi vermek üzere aramızda bulunan
değerli konuşmacılara davetimizi kabul ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu toplantının,
teşvikler hakkında detaylı bilgi paylaşmanın yanında, teşvik süreçlerinin daha verimli işlemesi için
bir görüş alış verişi zeminini de oluşturmasını diliyorum.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, sözü TÜSİAD International’ı temsilen Sayın Adnan Nas’a
bırakıyorum.

