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Değerli konuklar ve basõn mensuplarõ,
Dünya pazarlarõndaki rekabet üstünlüğü yarõşõnda, bilim, teknoloji ve teknolojik
inovasyondaki üstünlük belirleyici olmaktadõr. Bu nedenle, bilim ve teknolojiyi
ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmek için inovasyon politikalarõnõn
belirlenmesi ve etkin şekilde uygulanmasõ öncelikli bir konudur.
Ekonomik büyüme, istihdam ve rekabet gücünün artõrõlmasõ arayõşõ içindeki ülkelerin
büyük önem vermeleri gereken inovasyon sistemleri, üyesi olmayõ hedeflediğimiz
Avrupa Birliği’nin de gündem maddelerinden birini oluşturmaktadõr.
2000 yõlõnda belirlenen AB’nin Lizbon Stratejisi’nin ana ekseni; rekabet gücünü
artõrmak için araştõrma-geliştirmeyi, yenilikçiliği teşvik ederek ve insana yatõrõm
yaparak bilgiye dayalõ bir ekonomiye geçişi hõzlandõrmaktõr.
Bu hedefe ulaşmak için, inovasyonun geliştirilmesi kritik önem taşõmaktadõr. Bu
amaçla, Avrupa Komisyonu beş öncelikli hedef belirlemiştir. Ülkemiz için de yol
gösterici olabilecek bu hedefler şöyle sõralanmaktadõr:
1) Aşõrõ düzenlemeleri, bürokrasiyi ve iş yapma maliyetini azaltarak, inovasyonun
gelişmesine yardõmcõ olacak bir yasal altyapõ oluşturulmasõ,
2) Yenilikçi firmalarõn kurulmasõnõn ve gelişmesinin desteklenmesi,
3) Şirketler, yatõrõmcõlar, araştõrmacõlar, eğitim ve danõşmanlõk kurumlarõnõn
karşõlõklõ etkileşim içinde bulunabileceği ortamlarõn yaratõlmasõ,
4) Hem inovasyon konusunun taraflarõ arasõnda hem de kamuoyunda, bilinç
yükseltme ve diyalog ortamõ oluşturarak “inovasyona açõk” bir topluma
ulaşõlmasõ,
5) Ulusal düzeydeki inovasyon politikasõ performanslarõnõn koordinasyonu ve
kõyaslamasõnõn yapõlarak inovasyon politikalarõnda tutarlõlõk sağlanmasõ.
Bu hedefleri koyan Avrupa Komisyonu, AB üyesi ve AB adayõ ülkelerin
performansõnõ yõllõk olarak takip etmek amacõyla, “Avrupa İnovasyon Skorbordu”
başlõklõ bir araştõrma başlatmõştõr. Bu çalõşmada;
-bilim ve mühendislik alanlarõndan mezun olan 20-29 yaş aralõğõndaki kişi sayõsõ,
-yaşam boyu öğrenime katõlõm oranõ,
-orta ve yüksek teknolojili imalat ve hizmetlerdeki istihdam,
-kamu ve özel sektör AR-GE harcamalarõnõn ve bilgi-iletişim teknolojisi
harcamalarõnõn gayri safi yurt içi hasõlaya oranlarõ,
-patent başvuru sayõsõ ve
-evden internete erişim oranõ
gibi göstergeler esas alõnmaktadõr.

Bu çerçevede, 2002 yõlõnda yapõlan araştõrmada, AB’nin inovasyon performansõnõn
Japonya ve ABD’nin gerisinde kaldõğõ ortaya konmuştur.
Bu araştõrmaya, AB’ye aday ülkeler de dahil olmuştur. Türkiye, sadece, kamunun
ARGE harcamalarõnõn gayri safi yurt içi hasõlaya oranõ açõsõndan diğer aday ülkeler
arasõnda ilk üçe girebilmiştir. Yine de, gösterge değeri AB ortalamasõnõn altõnda
kalmõştõr.
Avrupa Birliği, uzun dönemde Avrupa’nõn refahõnõn risk altõnda olduğu düşüncesiyle,
Japonya ve ABD ile rekabette geri kalmamak ve büyümeyi ve refahõ artõrmak için, üye
ülkeleri başarõlõ bir inovasyon politikasõ uygulamaya teşvik etmektedir.
Günümüzdeki bu gelişmeler, ülkelerin bilim ve teknoloji üretmede yenilikçi bir yol
izlemekte kararlõ olacaklarõnõ göstermektedir. Ülkemizde de, siyasi iradenin başarõlõ
bir ulusal inovasyon sisteminin önünü açacak politikalarõ oluşturmasõ ve sistemin
dünyadaki gelişmelere ayak uyduracak şekilde yapõlandõrõlmasõ gereklidir.
Birazdan, TÜSİAD’õn, ülkemizin bugünü ve geleceği açõsõndan inovasyonda
yetkinleşmenin taşõdõğõ önemi vurgulamak amacõyla, değerli araştõrmacõlara
hazõrlattõğõ “Ulusal İnovasyon Sistemi: Kavramsal Çerçeve, Türkiye İncelemesi ve
Ülke Örnekleri” başlõklõ rapor kamuoyunun dikkatine sunulacaktõr.
Ülkemizde bu alanda bugüne kadar yapõlanlarõ, diğer ülkelerden örnekleri de ele alarak
irdeleyen ve ulusal inovasyon sistemindeki eksikliklere dikkat çeken bu çalõşmanõn,
sisteme işlerlik kazandõrõlmasõ doğrultusunda yapõcõ bir tartõşmanõn yolunu açacağõna
inanõyor, saygõlar sunuyorum.
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