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Kalkınma Bakanı Yılmaz: 
Ar-Ge ve yenilik, 
sanayinin 
kolektif gücü

Rekabet denildiğinde bilgi ve 
teknoloji kavramlarının gündeme 
geldiğini belirten Yılmaz, bilgi 
ve teknolojiye hâkim olanların 
rekabette ön plana çıktıklarını 
söyledi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, 
Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) tarafından 
düzenlenen “Ulusal ve Uluslararası Rekabette KOBİ’ler” konulu seminerde 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz,  bir konuşma yaptı. Bilgi ve teknolojinin 

gelişmiş ülkelerde önemli olduğuna işaret eden Yılmaz, “Yükselen bir ekonomi 
olarak Türkiye’de bilim ve teknolojiyi ön plana almalıdır” dedi. 

Üniversite ve sanayi işbirliğinin artmasının ülkenin kalkınmasında önemli olduğuna 
değinen Yılmaz, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin ana ve yan sanayinin kolektif gücü 
olduğunu vurguladı. Ar-Ge yapılması gerekliliğinin üzerinde duran Yılmaz, yüksek 
teknolojinin payının artırılması ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin desteklenmesi 
gerektiğine işaret ederek,  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teknoloji bilişim 
destekleri getirdiğini anımsattı. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“KOBİ’lerin yenilik ve Ar-Ge politikaları bizim için öncelikli durumda. İhracat yapan 
KOBİ sayısını 60 bine çıkarmak istiyoruz. Bilim ve teknoloji ile yenilik faaliyetlerinin 
özel sektör odaklı geliştirilmesinin üzerinde duruyoruz. Araştırma altyapılarına 3 
milyar Liralık katkı sağladık.  Ar-Ge’ye yapılan yatırımlar uzun vadede sonuç veriyor. 
Araştırmada üniversitelere odaklandık. Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı’nın yasalaşması ile araştırma altyapısı önemli ölçüde 
desteklenecek. Türkiye 2023’e gidecekse stratejik hedeflerle gidecek. Bilgi ve 
teknoloji ile bilgi tabanlı bir ekonomi haline geleceğiz.” 

Yılmaz, küresel krizin etkilerinin yaşandığı bir ortamda ulusal ve uluslararası 
rekabet kavramının çok daha fazla ön plana çıktığını dile getirerek, “Rekabet 
dediğimiz zaman bilgi ve teknoloji kavramları gündeme geliyor. Bilgi ve teknolojiye 
hâkim olanlar rekabette ön plana çıkıyorlar” ifadesini kullandı.  Bu anlamda 
gelişmiş ekonomilerin kapasitelerinin herkesçe bilindiğini anlatan Yılmaz, son 
dönemlerde gelişmekte olan ülkelerin de bilgi ve teknoloji alanlarına daha fazla 
yoğunlaşmalarının sevindirici olduğunu kaydetti. 
ASO Başkanı Özdebir, bilgi ve teknoloji olmadan ürün üretmemin mümkün 
olmadığını söyleyip “Üretim ve tasarım artık yazılımlarda. Kumaşlar bile akıllı 
yapılmaya başlandı” dedi.
 
TOSYÖV Başkanı Rahmi Aktepe ise, girişimciliğin kurumsal rekabet kazanmasının 
KOBİ’ler sayesinde olduğunu açıkladı.
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