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Sayın Başkanlar, Değerli Basın Mensupları,
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1997 yılında TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD olarak, ülkemizde teknolojinin ve yenilikçiliğin
önemine duyduğumuz inançla, bu yolda hareket eden kuruluşları ve kişileri ödüllendirmek
üzere Teknoloji Ödülleri’ni oluşturduk. Bu yıl dokuzuncusunu düzenleyeceğimiz geleneksel
etkinliğimizin bir marka haline gelmesi bizler için oldukça gurur verici.
Teknoloji ve inovasyonda yetkinlik, bir ülkenin rekabetçiliğini sürdürebilmesi için gereken
şartların başında geliyor. Teknolojik ilerlemenin gerisinde kalmak ülkemizin halihazırda
çözmesi gereken problemleri daha da derinleştirecektir. Oysa teknoloji ve inovasyona odaklı
bir büyüme ve bilgi ekonomisine geçiş sağlamamızın birçok avantajı söz konusu. Böylesi bir
gelişme küresel rekabet avantajının güçlenmesi, üretkenlik ve milli gelir artışı, istihdam
olanaklarının gelişmesi, çevre ve enerji arz güvenliğinde iyileşme sağlanması; kısaca
sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal kalkınmaya sahip olmak anlamına gelecek.
Ar-Ge’ye ayrılan kaynakların artışı bakımından 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 ise
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.
Bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarını tasarlayıp uygularken ülkemizin teknolojik
ilerlemesini mümkün kılacak faktörleri tüm bileşenleriyle düşünmemiz gerekli. Yalnızca,
“Ar-Ge’ye daha çok kaynak ayırmalıyız” demek maalesef yeterli değil. Teknik altyapıdan
hukuki altyapıya kadar geniş bir alanda, pek çok kurumun rol aldığı, etkileşimde bulunduğu
bir yapı söz konusu.
Ar-Ge yatırımları geri dönüşü uzun vadeli olan ve risk taşıyan yatırımlar olmakla birlikte,
getirisinin yatırım yapan firmayla sınırlı kalmayıp ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına
doğrudan etki ettiğini biliyoruz. Artık küresel pazarda rekabet edebilecek ürünleri
geliştirebilmek için gereken teknoloji ve inovasyon faaliyetleri, firmaların tek başına, salt
kendi imkanlarıyla kotarabilecekleri bir seviyenin ötesine geçmiş durumda. Bu noktada destek
mekanizmaları önem kazanıyor.
Ülkemizde son yıllarda Ar-Ge ile ilgili olarak artan farkındalığa ve geliştirilen mevzuata
rağmen teşvik ve destek uygulamalarında sorunlar ile karşılaşılabildiğini görüyoruz.
Yürürlükteki çeşitli Ar-Ge düzenlemeleri arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi ve
uygulama safhasında karşılaşılan sorunların çözülebilmesi, teşvik mekanizmalarının daha
verimli kullanılmasına katkıda bulunacaktır.
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Ayrıca ülkemizde rekabet öncesi işbirliklerine yönelik düzenlemelerde de eksiklikler vardır.
Hem akademiyle hem de firmalar arasında işbirliğini etkinleştirmesi beklenen teknoloji
geliştirme bölgelerine ilişkin sorunların çözümü gibi konuların da geniş katılımlı bir ortamda
değerlendirilmesi gerekiyor.
Bugün ismi teknolojiyle anılan ülkelere baktığımızda, özellikle girişimcilerin teknolojiye
yatırım yapmalarının çok önemsendiğini görüyoruz. TÜSİAD olarak genç nüfusumuzun
katma değer yaratan işgücüne dönüşebilmesinin önemle üzerinde duruyoruz. Bu açıdan, hem
erken aşamadaki girişimcilere yönelik, hem de KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik yaparak
büyümelerine olanak sağlayacak mekanizmaların çeşitlendirilmesi son derece önemli.
KOBİ’lerin hatta mikro ölçekli, yani 10 kişiden az çalışanı olan firmaların teknolojik ve
yenilikçilik açısından ileri düzeyde sayılacak pek çok projeyi hayata geçirebildiğini
geçtiğimiz sene Teknoloji Ödülleri’nde yaşadık. Mikro ve küçük ölçekli firmalardan gelen
başvuruların katma değeri yüksek, ihracat potansiyeli taşıyan, yenilikçi projeler olması
hepimize heyecan vermişti. Bu sene de bu güzel örneklerin artacağına inanıyoruz.

Teknoloji Ödülleri ve Kongresi ile ülkemizin teknoloji üreten yüzünü kamuoyuyla
paylaşmayı hedefliyor, başarı hikayelerini gündeme taşımayı amaçlıyoruz. Teknoloji
Ödülleri’nde yer almak, firmalar için, teknolojik üstünlüklerinin tescillenmesi anlamına
geliyor. Rekabetin giderek zorlaştığı bir ortamda, ödüle başvurup başarılarını geniş bir
kitleyle paylaşabilmek, firmalarımız için önemli bir fırsattır; kendilerini bu fırsattan
yararlanmaya davet ediyoruz.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, sözü TTGV Başkanı Sayın Fikret Yücel’e
bırakıyorum.

3

