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Sayın Baúkanlar, De÷erli Basın Mensupları,
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1997 yılında TÜBøTAK, TTGV ve TÜSøAD olarak, ülkemizde teknolojinin ve yenilikçili÷in
önemine duydu÷umuz inançla, bu yolda hareket eden kuruluúları ve kiúileri ödüllendirmek
üzere Teknoloji Ödülleri’ni oluúturduk. Teknoloji bilincini pekiútirmek, teknolojiye ve
inovasyona farklı açılardan yaklaúmak için de Teknoloji Kongresi’ni düzenlemeye baúladık.
1998 yılında düzenlenen ilk etkinli÷imizden bu yana firmalar toplam 250’yi aúkın projeyle
baúvuruda bulundu. 25 Haziran 2009’da 8.’sini düzenleyece÷imiz Teknoloji Ödülleri ve
Kongresi’nin artık bir marka haline geldi÷ini ve ödül alan kuruluúlar için gerçek bir prestij
kayna÷ı oldu÷unu görmek bizlere gurur veriyor.
21. yüzyılda úirketlerin, hatta ülke ekonomilerinin küresel dünyada rekabet etmek için bilim
ve teknolojide yetkinleúerek yenilikçi bir üretim sistemi benimsemesi gerekti÷ini biliyoruz.
Küreselleúmeyle beraber ülkeler için yeni fırsatlar do÷arken, bir yandan da dünya, enerji
sıkıntısı ve küresel ısınma gibi tehditlerle karúı karúıya geldi. Fırsatlardan yararlanmak ve
tehditlere karúı hazırlıklı olmak için araútırma ve yenilik politikalarının sürekli gözden
geçirilmesi ve bilgi toplumu olma yolundaki iddiamızın gerçekleútirilmesi büyük önem
taúıyor. Türkiye’nin bilgi ekonomisine geçmesi demek, küresel rekabet avantajlarını
güçlendirmesi, üretkenli÷ini yükseltmesi, milli gelirini artırması ve istihdam olanaklarını
geliútirmesi; yani sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal kalkınmaya sahip olması anlamına
gelecek.
Bildi÷iniz gibi, 2013 yılı için Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya oranının %
2’ye ulaúmasını hedefliyoruz. 2007 yılında Türkiye’de bu oran % 0.71 düzeyinde. 2002-2007
arasında bu oranın artıú hızı bakımından iyi bir performans sergilense de uluslararası
karúılaútırmalardaki konumumuz maalesef yeterli düzeyde de÷il.
OECD ülkelerindeki Ar-Ge faaliyetlerinde gerek performans, gerekse finansman bakımından
a÷ırlık özel sektördeyken, ülkemizde uzun yıllar kamu ve üniversiteler ön planda oldu. Bu
tabloda özel sektörün konumunun yavaú yavaú de÷iúmeye baúladı÷ını görüyoruz. Özel
sektörün Ar-Ge harcamaları içindeki payı 2002-2007 arasında % 29’dan % 41’e yükseldi.
Finans kayna÷ına göre Ar-Ge harcamalarında ise, özel sektör ilk defa kamu sektörünü az da
olsa geçti. Toplam imalat sektörü ihracatımız içinde yüksek ve orta-üst teknoloji grubuna
giren malların payının genel bir yükselme trendi sergileyerek 2007’de %38.8’e ulaúması, bu
geliúmeye paralel de÷erlendirilmelidir.
Bu olumlu geliúmelere karúın milli gelirde Ar-Ge harcaması payının % 2’ye yükselmesi için
daha çok yolumuz var.
Küresel finansal kriz öne sürülerek, Ar-Ge ve inovasyona yönelik yatırımlarda yakalanan
ivme kesinlikle kaybedilmemeli. Düúen hammadde fiyatları ve azalan yurt içi talebe ba÷lı
olarak cari iúlemler açı÷ı bu sene azalacak olsa da ekonominin yeniden toparlanmasıyla
Türkiye’nin dıú ticaret açı÷ı bozulmaya devam edecek. Bu yüzden gelecek yıllarda ihracat
imkanlarımızı artırmak üzere bugünden gerekli önlemleri almak zorundayız. Ar-Ge ve
inovasyon yatırımlarına devam etmemiz, cari açık yükümüzü hafifletmek bakımından, katma
de÷eri yüksek ve ileri teknoloji a÷ırlıklı ihracata olanak verecektir.
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Geçti÷imiz sene yürürlü÷e giren Ar-Ge teúvik düzenlemesi gibi giriúimler baúta olmak üzere,
Ar-Ge ve teknoloji konusunda artan kamu destekleri ve teúvikleri, özel sektörde teknolojiye
yatırım yapmayı tetiklemek üzere tasarlandı. Özellikle KOBø’lerin bu mekanizmalardan
yararlanabilmesi, teúviklerin geniú bir alana ulaútırılabilmesi bakımından önem taúıyor.
Bu sene 8.’sini düzenledi÷imiz Teknoloji Ödülleri’nin, hem küresel kriz ortamında Ar-Ge ve
teknolojiye dikkat çekmek, hem de farklı ölçekte firmaların katılımını daha çok teúvik etmek
bakımından özel bir anlamı oldu÷unu düúünüyorum.
8. Teknoloji Ödülleri’nde baúvuru koúulları ve de÷erlendirme ölçütleri yeni baútan
úekillendirildi. Yeni uygulamamız, farklı firma ölçekleri ve sektörler açısından daha geniú bir
kapsam alanına sahip oldu. Bu yapılırken, daha önce ödül almıú ve finale kalmıú firmaların
temsilcileri ile de÷erlendirici olarak görev yapmıú uzmanların görüúlerinden de yararlanıldı.
Özellikle mikro ve küçük olarak sınıflandırılan firmaların ve yurt çapında yaygın olan
KOBø’lerin bilgi üretme kapasitesinin yüksek oldu÷unu biliyoruz. Geçti÷imiz senelerde
alınan baúvuruların da÷ılımında da bunu gözlemledik. Bu seneki yapıyla beraber hem co÷rafi,
hem de sektörel açıdan daha geniú kapsamda baúvuru almayı hedefliyoruz.
Bu çerçevede, ‘mikro’, ‘küçük’, ‘orta’ ve ‘büyük ya da ba÷lı’ olmak üzere 4 ayrı firma
ölçe÷inin, hem ‘ürün’ hem de ‘yenilik/teknoloji’ baúlıkları altında de÷erlendirilmeleri
suretiyle, 8 adet ödül verilmesi öngörülüyor. Nihai puanlar belirlendikten sonra ise, firma
ölçe÷inden ba÷ımsız olarak, toplamda en yüksek puanı alan proje ayrıca ‘Büyük Ödül’ sahibi
olacak. Böylece tüm katılımcılara büyük ödül kazanma úansı tanıyan bir sistem kurulmasını
hedefledik.
Teknoloji Ödülleri’nde yer almak, firmalar için, teknolojik üstünlüklerinin tescillenmesi
anlamına geliyor. Rekabetin giderek zorlaútı÷ı bir ortamda, ödüle baúvurup baúarılarını geniú
bir kitleyle paylaúma imkanını yakalamak, firmalarımız için önemli bir fırsattır; kendilerini
fırsattan yararlanmaya davet ediyoruz.
Beni dinledi÷iniz için teúekkür ediyor, sözü TTGV Baúkanı Sayın Fikret Yücel’e
bırakıyorum.
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