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Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,
“Ulusal İnovasyon Girişimi”nin tanıtımı ile ilgili olarak düzenlediğimiz toplantımıza
hoşgeldiniz.
Toplantımızda, Ulusal İnovasyon Girişimi’nin sayın eşbaşkanları ve TÜSİAD-Sabancı
Üniversitesi Rekabet Forumu tarafından, girişimin amaçları ve çalışmaları hakkında ayrıntılı
bilgi verilecek. Bu nedenle ben kısaca, TÜSİAD olarak inovasyon konusuyla ilgili
düşüncelerimizi paylaşmak istiyorum.
Hepimizin bildiği gibi, bilgi toplumuna ve bilgi ekonomisine doğru evrilen bir dünyada bilim
ve teknolojideki gelişme sürecinin toplumsal faydaya çevrilmesi, yani “inovasyon süreci”,
toplumların geleceğini belirleyen en önemli unsur haline gelmiştir.
Dünya pazarlarındaki rekabet üstünlüğü yarışında bilim, teknoloji ve teknolojik
inovasyondaki üstünlüğün belirleyici olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, bilim ve teknolojiyi
ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmek için inovasyon politikalarının belirlenmesi ve
etkin şekilde uygulanması, ekonomik büyüme, istihdam ve rekabet gücü artışını hedefleyen
ülkemiz için öncelikli bir konu olarak ele alınmalıdır.
İnovasyon sistemleri, üyesi olmayı hedeflediğimiz Avrupa Birliği’nin de gündem
maddelerinden birini oluşturmaktadır. Avrupa Birliği’nin Lizbon Stratejisi’nin ana ekseni;
rekabet gücünü artırmak için araştırma-geliştirmeyi, yenilikçiliği teşvik ederek ve insana
yatırım yaparak bilgiye dayalı bir ekonomiye geçişi hızlandırmaktır.
Ekonomik büyüme, istihdam ve rekabet gücü artışını hedefleyen ülkemizde de, başarılı bir
ulusal inovasyon sisteminin önünü açacak politikaların oluşturulmasının ve sistemin
dünyadaki gelişmelere ayak uyduracak şekilde yapılandırılmasının büyük önem taşıdığını
düşünüyoruz.
Bu düşünceden hareketle derneğimiz, “Ulusal İnovasyon Sistemi: Kavramsal Çerçeve,
Türkiye İncelemesi ve Ülke Örnekleri” başlıklı raporunu Ekim 2003 tarihinde yayımlayarak
karar alıcıların ve kamuoyunun dikkatine sunmuştu.
Bu yıl ise, Türkiye’de inovasyon konusuna dikkatlerin çekilmesi için, özel sektör-üniversitesivil toplum işbirliğinin pekiştirilmesi amacıyla bir girişim başlatmanın yarar sağlayacağını
düşündük. “Ulusal İnovasyon Girişimi” adını verdiğimiz bu oluşumla, inovasyon politikaları
hazırlama sürecine katkıda bulunulması ve inovasyon konusunda kamuoyunda bilinç
oluşturulması amaçlandı. Bu çerçevede, iş ve üniversite camialarının önde gelen isimlerini bir
araya getiren girişimin çalışmalarını haziran ayında başlattık. Bugün itibariyle de, girişimin
amaçları, çalışmaları ve planlanan faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek üzere bu
toplantıyı düzenlemiş bulunuyoruz.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, sözü, Ulusal İnovasyon Girişimi’nin eşbaşkanlarına
bırakıyorum.
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