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“KEİ Üye Devletlerindeki Milli İnnovasyon Sistemlerinin Gelişimi.”
1.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), inovasyon politikasının
KEİ üye devletlerinin öncelik verdiği yönelimlerden biri olduğunu ve inovasyona dayalı
ekonomi modeline ilişkin kurumsal mekanizma ve altyapıların tesisinin bölge ülkeleri
için önemli bir gündem maddesi olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda, etkili bir milli
inovasyon sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi yenilikçi ve sosyal yönelimli bir
ekonominin stratejik hedeflerini gerçekleştirmede en önemli araçtır.

2.

Modern piyasa koşullarında ekonomideki sürdürülebilir büyümenin temel
tetikleyicilerinden biri milli inovasyon sistemi olup, bu bağlamda global ölçekte yüksek
rekabet gücü, iş ortamının geliştirilmesi ve ekonominin modernizasyonu
gerçekleştirilmesi gereken başlıca uygulamalar olarak öne çıkmaktadır.

3.

KEİPA, etkili bilimsel ve inovasyona dönük faaliyetlerin geliştirilmesi ve genişletilmesi
için uygun koşulların oluşturulmasının ve inovasyon alanında yakın bir işbirliğinin KEİ
üyesi devlet ve hükümet başkanlarınca 26 Haziran 2012'de İstanbul'da kabul edilen
“KEİ'nin Ekonomik Gündemi - Geliştirilmiş bir KEİ Ortaklığına Doğru” belgesinin ana
hedeflerini gerçekleştirme bağlamında elzem bir unsur olduğunu kaydetmektedir.

4.

KEİPA, 3 Aralık 2014'te Bakü'de gerçekleştirilen Bakanlar Toplantısında kabul edilen
Deklarasyonda ortaya konan hedefleri gerçekleştirmede bir araç olarak KEİ Bilim ve
Teknolojide İşbirliğine Yönelik Üçüncü Eylem Planı (2014-2018) hükümlerine
bağlılığını dile getirmektedir.

5.

Bu bağlamda, KEİPA, 3 Aralık 2014'te Bakü'de KEİ Üye Devletlerinin Bilim ve
Teknoloji Bakanlarınca kabul edilen ve "insan kaynaklarının geliştirilmesi ve inovasyon
yoluyla araştırma ve teknolojiyi canlandırmaya yönelik kapasite geliştirmeyi KEİ
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Gündeminin öncelikli alanları" arasında vurgulayan Deklarasyonun ilkelerini tümüyle
paylaşmaktadır.
6.

Asamble, bugünün ortamında, inovasyonun, üst düzeyde rekabet gücü sağlamaya
yönelik dinamik ekonomik kalkınmanın zeminini oluşturduğunu, ve bu bağlamda milli
inovasyon sisteminin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarının alınmasına,
aktarımına ve kullanımına yönelik etkili mekanizmaların uygulanması yoluyla iktisadi
kalkınmaya hız kazandırılmasında başı çektiğini kabul etmektedir.

7.

KEİPA, milli inovasyon sistemi kapsamında iktisadi, siyasi ve sosyal kurumların yer
aldığı gerçeğini dikkate alarak iş geliştirmeye yönelik inovasyon ve yatırım olanaklarını
geliştirme, işletmelerin inovasyon faaliyetlerinde üst düzeye ulaşabilmesini sağlama,
dengeli temel bilim çalışmaları ve uygulamalı araştırmalar ile içeride ve dışarıda bilgi ve
teknoloji transferi üzerinden etkili bilimsel ve araştırma faaliyetlerini hayata geçirme,
orta ve yüksek öğrenimde uluslararası standartların uygulamaya konması, teknik ve
teknolojik yapıların oluşturulmasına yönelik şartların tesisi, ve cazip bir bölgesel
inovasyon alanı geliştirme gibi boyutlarda KEİ üye devletlerinde milli inovasyon
sistemlerini daha da geliştirmenin önemini vurgulamaktadır.

8.

KEİPA, bilginin ve teknolojinin üretimi ve ticarileştirilmesi alanında faaliyet gösteren
birbirleriyle bağlantılı bir dizi yapıdan ve ekonomi ve kamusal hayatın tüm
boyutlarındaki eğitim, bilim, girişimcilik ve kar amacı gütmeyen organizasyon ve
yapılanmalarla etkileşimi sağlayan birleşik yasal, mali ve sosyal kurumlardan müteşekkil
rekabetçi bir milli inovasyon sisteminin kurulmasını, inovasyona dayalı iktisadi kalkınma
modeline geçişin olmazsa olmaz şartı olarak bir kez daha teyit etmektedir.

9.

Bu sebeple Asamble, KEİ üyesi devletlerin parlamentolarına ve hükumetlerine
aşağıdaki hususları önermektedir:
i. milli inovasyon sisteminin etkin bir biçimde işleyebilmesi için gereken yasal
çerçeveyi sağlamak;
ii. bilginin uygulamaya geçirilmesi yoluyla bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitesini
artırmak;
iii. inovasyona dayalı iktisadi kalkınma modeline geçişi ve milli inovasyon sisteminin
geliştirilmesini sağlayacak bir biçimde rekabetçi bir milli araştırma ve geliştirme
sektörü kurmak;
iv. inovasyon çalışmalarına yönelik mali destek mekanizma ve araçlarını geliştirmek;
v. gelişmiş bilim ve teknolojiyi esas alarak tesislerde teknolojik güncellemeler
uygulamak;
vi. özel sektör, araştırma ve eğitim sektörleri arasında milli inovasyon sisteminin
amaçlarını yerine getirme adına olarak işbirliği tesis ve tahkim etmeye yönelik ek
çabalar sarf etmek;
vii. inovasyona, ürün ve teknolojilerin yenilenmesine ve yeni pazarlar elde etmeye
yapılan yatırım miktarının sürekli artışıyla nitelenen yenilikçi bir iş modelinin
oluşturulmasına yönelik şartları tesis etmek;
viii. eğitim sistemini yenilikçi bir yapıya kavuşturup araştırma sektörünü modernize
etmek yoluyla gelecekteki kalkınmanın önünü açacak kapasite geliştirmeye
odaklanmak;
ix. uluslararası kurumlarla ortak araştırma proje ve programlarını koordine etmek ve
bunların yanı sıra uluslararası iyi uygulamaların sistemli bir biçimde araştırılması ve
uygulanmasını teşvik etmek;
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Kamu-özel sektör ortaklığı da dâhil olmak üzere amaca yönelik olarak tahsis edilen
kamu ve özel sektör fonlarını bir arada kullanmanın yenilikçi yollarını belirlemek ve
kullanılabilir diğer mali kaynaklara erişimi kolaylaştırmak;
xi. KEİ üye devletleri, KEİ ilgili kuruluşları ve uluslararası kurumlar arasında bilime
dayalı teknolojiler alanındaki işbirliğini, bölgesel araştırma projelerinin ortaklaşa
finansmanına, değerlendirilmesine ve uygulanmasına yapılan yatırımları teşvik
etmek üzere teşvik etmek;
xii. milli inovasyon sistemlerinin takviye edilmesine yönelik KEİ projelerinin
uygulanması için uluslararası finans kurumları üzerinden mali destek sağlamak
üzere tavsiye kararları almak.

x.

10. Asamble, KEİ Dışişleri Bakanları Konseyini bu Tavsiye Kararını değerlendirmeye davet
etmektedir.
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