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Sayın konuklar, de÷erli basın mensupları,
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teknoloji
Ödülleri’nin finalistlerini tanıtmak üzere düzenledi÷imiz toplantımıza hoúgeldiniz.
TÜBøTAK ve TTGV ile beraber, ilkini 1998 yılında gerçekleútirdi÷imiz Teknoloji Ödülleri ve
Kongresi’nin bu sene yedincisini düzenliyoruz. Bu kapsamda, 5 Mart 2007 tarihinde, yine bir
basın toplantısı ile bu heyecanlı süreci baúlatmıútık. Aradan geçen süre zarfında “Büyük
Ödül” kategorisinde 10, “Baúarı Ödülleri” kategorisinde 15 baúvuru alındı. Bugün,
de÷erlendirme süreci sonucunda finale kalan 14 proje kamuoyuna tanıtılacak.
“Büyük Ödül” ve “Baúarı Ödülleri”nin yanısıra “gelecek teknolojileri” olarak sınıflandırılan
alanlarda yüksek katma de÷erli çalıúmaları özendirmek amacıyla bu yıla mahsus olarak
‘Biyoteknoloji, Nanoteknoloji ve Nanobiyoteknoloji Özel Ödülü’nü oluúturduk. Bu
kategoride toplam 11 baúvuru alındı. Bu ödüller ile sanayicileri ve gençleri bilimsel ve
teknolojik alanlarda daha fazla araútırma ve yatırım yapmaya teúvik edece÷imizi umuyoruz.
Teknoloji Ödülleri, kamuoyunda teknoloji konusunun önemini vurgulamak, bu bilinci
pekiútirmek, teknolojiye ve inovasyona farklı açılardan yaklaúmak için düzenlenen Teknoloji
Kongreleri ile bütünleúmiú durumda. Bu yılki kongremizin programını oluútururken
katılımcıların vizyonlarını geliútirecek, bizi bekleyen de÷iúimleri ve dünyada sanayinin gitti÷i
do÷rultuyu paylaúacak konuúmacılara yer vermeye çalıútık.
Teknoloji Ödülleri ve Kongresi Yürütme Kurulu Baúkanı Sayın ùafak Alpay, ödül ve kongre
ile ilgili daha geniú bilgiyi bugün toplantımızda sizlere sunacak. Ben de bu vesileyle konu
hakkındaki bazı düúüncelerimi paylaúmak istiyorum.
Bilim ve teknolojide ilerlemek, bu ilerlemeleri üretim yapısına entegre edebilmek ve
inovasyonda iddialı bir seviyeye ulaúmak; ülkemizin küresel rekabet avantajlarını
güçlendirmesi, üretkenli÷ini yükseltmesi, milli gelirini artırması ve sosyal kalkınmasını
hızlandırması anlamına geliyor. Dünyada maliyet avantajına dayalı üretimin geliúmekte olan
ülkelere kaydı÷ını, geliúmiú ülkelerin ise hizmet sektöründe veya bilginin yo÷un oldu÷u
sektörlerde rekabet avantajını sürdürmeye çalıútıklarını görüyoruz. Yüksek katma de÷erli
üretime giden yolun bilgi üretiminden geçti÷i çok açık. Küreselleúmeyle beraber yarıúın her
geçen gün daha da hızlandı÷ı günümüzde, e÷itim, bilim, teknoloji ve inovasyona yatırım
yapmak ülkemizi bir adım öne çıkaracaktır.
ønovasyon yetkinli÷imizin artması ve Türkiye’nin hızla bilgi toplumuna dönüúmesi, ülkemizin
üyelik sonrasında AB’ye uyumunun kolaylaúması açısından da önem taúıyor. AB Lizbon
Stratejisi’nin ana ekseni; rekabet gücünü artırmak için Ar-Ge’yi ve yenilikçili÷i teúvik edip
insana yatırım yaparak bilgiye dayalı bir ekonomiye geçiúi hızlandırmaktır. Bu noktada
AB’nin hem ilerleme kaydetti÷i alanları, hem de beklenen baúarıyı göstermekte geri kaldı÷ı
noktaları iyi de÷erlendirmeli ve ülkemizin mevcut yapısına uygun politikalar oluúturmalıyız.
Bu noktada, ürün ve iúgücü piyasalarında yapılacak reformların bilgiye dayalı ekonomiye
geçiúi hızlandıraca÷ını belirtmeliyim. Benimsenecek olan yeni bir sektörel stratejiyle,
sektörlerde yatırımların ve üretimin önündeki engelleri tespit etmek ve ortadan kaldırmak
Türkiye’nin rekabet gücünü artıracaktır. Bu çerçevede, yapısal dönüúümü teúvik edecek ve
verimlili÷e, teknolojiye, inovasyona, Ar-Ge’ye yatırımları uyaracak politikalar

geliútirilmelidir. Sektörel politikaların bölgesel politikalar ile uyumlu olarak tasarlanması,
ekonomik büyümenin daha adaletli da÷ıtılmasına da imkan verecektir.
Bilim, teknoloji ve inovasyon konularında politikaların etkin uygulanması, disiplinler ve
kurumlar arası finansal ve yapısal sistemler oluúturulması, gerek bilimsel çalıúmalarla gerekse
uygulamalarla kanıtlandı÷ı gibi, baúarıya ulaúmak için úarttır. Dolayısıyla bu politikalara
temel sa÷layacak sayısal çalıúmaların yapılması, indikatörlerin ça÷daú standartlara paralel
olarak biçimlendirilmesi ve istatistiklerin oluúturulması sa÷lıklı bir durum tespiti
yapabilmemiz için önemlidir. Sorun alanlarının zamanında ve titizlikle tespit edilebilmesi, bu
sorunlar için do÷ru çözümleri belirlemekte en büyük yol gösterici olacaktır. Bu do÷rultuda
bilim, teknoloji ve inovasyon politikaları, ekonomik ve sosyal politikaların en önemli bileúeni
olarak kabul edilerek kararlılıkla uygulanmalıdır.
De÷erli basın mensupları,
Bu yıl 11 Aralık tarihinde Sabancı Center’da düzenleyece÷imiz Teknoloji Ödülleri ve
Kongresi’nin artık bir marka haline geldi÷ini ve Teknoloji Ödülü’nü alan kuruluúlar için
prestij kayna÷ı oldu÷unu görmek bize gurur veriyor. Bu sürece katılarak kendini sınayan,
ürettikleri teknolojilerle gurur kayna÷ımız haline gelen tüm kuruluúları tebrik ediyorum.
Kongre ve ödül törenimizde buluúmak dile÷iyle, beni dinledi÷iniz için teúekkür ediyorum.

