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MÜSİAD’dan, “Ar-Ge ve İnovasyon” raporu
Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için yol 
haritası çizilen raporda, küresel piyasa koşullarında 
sürdürülebilir büyümenin temel kaynak noktasının 
Ar-Ge ve İnovasyon olduğuna dikkat çekildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 
“Küresel Rekabet İçin Ar-Ge ve İnovasyon” raporunu, 

MÜSİAD Genel 
Merkezi’nde 
gerçekleşen basın 
toplantısı ile açıkladı. 
Bir yılı aşkın süredir, 
MÜSİAD Bilim ve 
Teknoloji Komisyonu 
tarafından çalışmaları 
yürütülen ve 1 
Çalıştay, 4 odak grup 
toplantısı, 2 panel ve 
50’ye yakın mülakat 
sonucunda hazırlanan 
rapor, Türkiye’nin 
2023 hedeflerine 
ulaşması için bir yol 
haritası çizdi. Raporda, 
çeşitliliğin arttığı, 
rekabetin kızıştığı 
ve sınırların ortadan 
kalktığı küresel 
piyasa koşullarında 
sürdürülebilir 
büyümenin temel 
kaynak noktasının 
Ar-Ge ve İnovasyon 
olduğu vurgulandı.

Yeniliğin, yenilikçiliğin, yeni ürün 
ihtiyacının yanı sıra hammadde 
temini, lojistik, pazarlama ve diğer 
işletme fonksiyonlarında da ortaya 

çıktığı ifade edilen raporda, kriz ortamlarında 
“yenilikçilik”i bir kaldıraç olarak kullanan 
ülkeler ve işletmelerin üretim ve gelirlerinin 
arttığı bildirildi. KOBİ’lerin esneklik, çeviklik, 
piyasa koşullarına ayak uydurabilme ve 
çözüm üretme özellikleri bakımından büyük 
işletmelere göre daha avantajlı olduğu 
aktarılan raporda, Türkiye’nin küresel 
rekabet koşullarına ayak uydurması ve 2023 
hedeflerine ulaşması için yapması gerekenler 
şöyle sıralandı:
 
1.Türkiye’nin sürdürülebilir büyümeyi 
sağlaması için ekonomik kalkınma modelinin, 
gözden geçirilmesi ve rekabet temelli bir 
kalkınma anlayışının benimsenmesi gereklidir. 
2. Ar-Ge ve inovasyon sistemimizin 
merkezinde yetenek ve girişimci olmalıdır. 
Bütüncül bir paradigma değişimine gidilerek 
yeni fikir geliştirme yapısının önü açılmalıdır. 
3. Proaktif bir kamu anlayışına giderek Ar-
Ge ve inovasyon konusunda koordinasyon 
sağlanmalıdır. Kamu, akademi ve sanayi 
işbirliği ile kurumlar arası eşgüdüm 
sağlanmalıdır. 
4. Sadece araştırmaların desteklendiği bir 
destek mekanizmasından çok, ticarileşme 
sürecinin desteklendiği bir ekosistem 
ile fikirden kazanca giden yol kurgusu 
yapılmalıdır.  Bu konuda mevzuatın engelleri 
ortadan kaldırılmalıdır. 
5. Yenilikçi taklit dâhil teknoloji transferini 

hızlandıracak tüm enstrümanlar inovasyon 
sisteminin kaldıracı olarak kullanılmalıdır. 
6. Ülkemizin yerli yabancı teknoloji geliştiren 
herkes için cazip hale getirilmesi için 
gerekli düzenlemeler yapılmalı ve altyapısı 
güçlendirilmelidir. 
7. Türkiye “kaybeden at”a oynamaktan 
vazgeçmeli ve en iyileri desteklemelidir. 
8. Kamu yönetiminden kamu işletmeciliğine 
geçilmelidir. Kamu, yol gösterici, kolaylaştırıcı 
ve destekleyici olmalıdır. İyi yönetişim, esaslı 
bir yenilenme teşvik edilmelidir. 
9. Doğru zamanda, doğru teknolojilere 
odaklanmalı ve kaynakların verimli 
kullanılması hedeflenmelidir. 
10. Gelecek için bilim, sanat ve eğitime 
yatırım yapılmalıdır. 
11. İnovasyon ve girişimcilik konuları 
müfredata eklenmelidir. 
12. Türkiye’nin rekabetçi öncelik alanları 
ve bu alanlara göre, odaklı-güdümlü, Ar-Ge 
projelerinin belirlenmesi gerekmektedir.

MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, 
toplantıda “Türkiye olarak hedeflerimize 
ulaşmak istiyorsak, yüksek katma değerli 
ürün üretmemiz, teknoloji üretmemiz 
ve satabilmemiz lazım. Bunun için de 
mutlaka farklılaşmaya gitmemiz gerekiyor. 
Bunu yapamazsak da başkalarının bizim 
pazarımızda mal satacağını ve zaman içinde 
tedavülden kalkacağımızı unutmamamız 
lazım. Farklılaşabilmek için de, yüksek katma 
değerli ürün imal edebilmek için de, teknoloji 
geliştirebilmek için de mutlaka AR-GE 
yapmayı öğrenmemiz lazım” diye konuştu.
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