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Sayın konuklar, değerli basın mensupları,
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
“AB Sürecinde Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve İnovasyon” temalı 6. Teknoloji
Kongremizi bugün değerli katılımlarınızla gerçekleştirdik. Hepimizin heyecanla beklediği
ödül törenine geçmeden önce, kısaca, kongre temamızla ilgili birkaç noktaya değinmek
istiyorum.
Bildiğiniz 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.
Yapılan çeşitli araştırmalar, ekonomik büyüme ve toplumsal gelişmenin itici gücünün bilim,
teknoloji ve inovasyon olduğunu göstermekte; toplumun refah düzeyinin yükseltilmesinde
önemli rol oynayan rekabet yeteneğinin de bilim, teknoloji ve inovasyon yeteneğinden
kaynaklandığını vurgulamaktadır.
Dünyada Ar-Ge’ye ve inovasyona yatırım için cazibe merkezi olmak amacıyla ülkeler
arasındaki rekabet giderek artmaktadır. ABD ve Japonya gibi bu alanda önde gelen ülkelerin
yanı sıra artık Çin, Hindistan ve Brezilya gibi yeni rakipler belirmiştir.
Üyesi olma yolunda ilerlediğimiz Avrupa Birliği de, rekabetçi kalabilmek ve Lizbon
Stratejisi’nde belirlemiş olduğu büyüme ve istihdam hedeflerini gerçekleştirebilmek için, ArGe ve inovasyonu AB politikalarının, AB finansmanının ve iş dünyasının merkezine
yerleştirecek tedbirler planlamaktadır. Bu çerçevede, 2010’a kadar Ar-Ge harcamalarının
gayri safi yurt içi hasıladaki payının % 3’e yükseltilmesi hedeflenmekte; yeni teknolojilerin
gelişimi için daha elverişli yasal düzenlemeler getirilmesi, devlet yardımlarının, kamu ihale ve
vergi sistemlerinin araştırma ve inovasyona yönelik olarak yeniden yapılandırılması, fikri
hakların etkin korunması ve araştırmacılar için elverişli bir ortam sunulması gibi politikalar
gündeme getirilmektedir.
Finansman ile ilgili olarak ise, teknolojik gelişim için yapısal fonlar ile ulusal ve bölgesel
araştırma ve inovasyon programlarının etkin kullanımı, yenilikçi KOBİ’ler için finans
kaynaklarına kolay erişim sağlanması gibi öncelikler sıralanmaktadır.
Özel sektörün rolünün etkinleştirilmesi amacıyla da, üniversite-sanayi işbirliğinin
güçlendirilmesi, yenilikçi sanayi kümelenmelerinin oluşturulması, özellikle KOBİ’lere
araştırma ve inovasyona yönelik işletme desteği hizmetleri verilmesi gibi önlemler
öngörülmektedir.
Avrupa Birliği üyeliği yolundaki Türkiye’de de, araştırma, teknoloji ve inovasyonun önünü
açacak politikaların oluşturulması önem taşımaktadır. Bu bakımdan, Bilim ve Teknoloji
Yüksek Kurulu’nda geçen yıl alınan, 2010’a kadar Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının gayri
safi yurt içi hasıladaki payının % 2’ye çıkarılması kararı önemli bir hedeftir. Bu amaca
yönelik olarak bu yıl başlatılmış olan çalışmaların başarıya ulaşması için, Avrupa Birliği’nin
biraz önce değindiğim politikalarının da dikkate alınmasında yarar bulunmaktadır.
İnovasyon yetkinliğimizin artması, Türkiye’nin üyelik sonrasında AB’ye uyumunun
kolaylaşması açısından da büyük önem taşımaktadır. Ekonomik performans ölçütü olarak kişi
başına düşen gelir düzeyi ve istihdam oranı esas alındığında, AB ölçütlerine yaklaşabilmemiz
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için gelişmiş ülkelere kıyasla çok daha yenilikçi ve üretken olmamız gerektiği açıktır.
Türkiye’nin teknolojiyi üreten bir ülke konumuna gelmesi için özel sektör, devlet ve
üniversitelerin bu konuda işbirliği içinde olması kilit bir rol oynayacaktır.
Bu düşüncelerden 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, TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu altında, “Ulusal İnovasyon
Girişimi” adını verdiğimiz bir girişim başlatıldı. Özel sektör, üniversite ve sivil toplum
birlikteliğini yansıtan bu girişim, inovasyon politikaları hazırlama sürecine katkıda
bulunulması amacıyla çalışmalarını yürütmektedir.
Türkiye’de araştırma, teknoloji ve inovasyon konularına tüm ilgili çevrelerde sahipliğin
artmasında, bu yıl altıncısını düzenlediğimiz TÜBİTAK-TTGV-TÜSİAD Teknoloji Kongresi
ve Ödülleri’nin de önemli katkısı oldu. 1998 yılında ilk kongremizi düzenlerken çıkış
noktamız, yaratıcı düşünceyi yenilikçi ürüne dönüştürme çabalarını teşvik etmek ve yenilikçi
ürün geliştirmenin rekabetçi pazarlarda başarının kaçınılmaz gereği olduğu konusunda
sanayimizi bilinçlendirmekti. Teknoloji Ödülleri'ne bugüne kadar Büyük Ödül ve Başarı
Ödülü için toplam 202 başvuruda bulunulmuş olması, hedeflediğimiz bilincin oluşturulmasına
önemli katkı yapmış olduğumuzu gösteriyor. Gerek bugüne kadar verilen, gerekse bugün
açıklanacak olan ödüllerin bu süreçte ciddi birer teşvik unsuru olduğuna inanıyorum.
Sözlerime son verirken, finale kalan tüm firmalara başarılar diliyorum.
Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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