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ORTAK TEKNOLOJİ GELİŞTİRİLMESİ: TÜRKPA ÜLKELERİNİN
BİLİM VE İŞ TOPLULUKLARI ARASINDA ÇOK TARAFLI İŞBİRLİĞİ
Parlamenter Asamble;
TÜRKPA üyesi ülkeler arasındaki yüksek düzeyde ekonomik ilişkileri tanıyarak
ve üye ülkelerin bu alanda özel bir öneme sahip olduğunu kabul ederek;
TÜRKPA üyesi ülke ekonomilerinde yeni teknolojilerin başarılı bir şekilde
uygulanmasını yüksek derecede kıymetlendirerek;
27 Eylül 2018 tarihinde Ankara'da yapılan TÜRKPA İktisadi İşbirliği
Komisyonunun 6. toplantısında ele alınan " TÜRKPA üye ülkelerinde yenilikçi
girişimciliğin geleceği" konusunun önemine dikkat çekerek;
Özellikle, 3 Eylül 2018 tarihinde Kırgızistan’ın Çolpan-Ata şehrinde yapılan Türk
Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 6. Zirvesi'nin “ulusal sporlar ve gençlik
alanında işbirliği” konusuna ayrıldığını takdir ederek;
TÜRKPA üyesi ülkelerin Ulusal Bilimler Akademileri'nden ve üye ülkelerdeki
önde gelen üniversitelerin araştırma merkezlerinden bilim adamlarının karşılıklı
işbirliğine büyük önem vererek;
TÜRKPA üyesi ülkeler arasında bilim alanındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi
gerektiğine dikkat çekerek;

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) ‘fikirden girişimciliğe’
başlıklı projesinin, başlangıç ve gençlik iş fikirlerinin desteklenmesi, yeniliklerin
ve yeni teknolojilerin uygulanması için onaylayarak;
Tüm taraflar için faydalı olacak uygun ve verimli bir temelde ortak mekanizma ve
uygulamaların oluşturulması yoluyla yeni teknolojiler için süreçleri birleştiren
bilim ve girişimciliğin geliştirilmesine devam edilmesi gereğini dikkate alarak;
Dünya ekonomisinin gelişiminde yeni teknolojiler alanındaki bilimsel keşiflerin
önemli rolüne dikkat çekerek;
Yenilikçi buluşlar konusunda tecrübeli ve uygulamalarını yeni teknolojiler
alanında kullanan ülkelere işaret ederek;
Üretimde uygulanan yeni modern teknolojiler alanında üye ülkeler arasında
işbirliğine duyulan ihtiyacı tespit ederek;
Üye ülke parlamentolarına aşağıdaki hususları tavsiye eder:
a) Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları için harcamaları arttırmak amacıyla
işletmeler için ekonomik açıdan uygun koşullar yaratmayı amaçlayan tercihli vergi
sisteminin teşvik edilmesi, üretimde yeni teknolojilerin tanıtılması;
b) Üye ülkelerin mühendislik teknik personelinin ve ayrıca yüksek öğretim
kurumlarındaki bilimsel araştırma enstitülerinin çalışanlarının ileri düzey eğitimi;
c) Genç girişimcilerin öncelikli faaliyetlerine koşullar oluşturmak için girişimcileri
desteklemeyi amaçlayan mevzuatın gözden geçirilmesi;
d) Dünya ekonomisindeki yeni teknoloji eğilimlerini tartışmak ve analiz etmek için,
üye ülkelerin Ulusal Bilimler Akademilerinin yenilikçilikle uğraşan enstitüleri
arasında deneyimlerin paylaşılması ve karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi;
e) Üye ülkelerdeki yenilikçi üretim alanındaki mevzuat çerçevesini iyileştirmek
için TÜRKPA İktisadi İşbirliği Komisyonu üyelerini ve ilgili uzmanları yüksek
teknolojilerin geliştirilmesine yönelik düzenlenen ekonomi alanındaki uluslararası
tematik forumlara göndermek;
f) Üye ülkelerin yenilik alanındaki mevzuatını iyileştirmek amacıyla yatırım ve
yeniliklerle ilgilenen devlet kurumlarının çalışanları ile ilgili parlamento
başkanlıklarının uzmanları arasında görüşmeler düzenlemek;
2

g) TÜRKPA üye ülkelerinin parlamentolarının tarım komisyonları arasında ilişki
kurmak, yeni teknolojik tarım ekipmanları alanındaki deneyimlerini paylaşmak;
h) Yukarıda belirtilen tüm mekanizmalar, genel yatırım ve inovasyon programı
çerçevesinde ve TÜRKPA üyesi ülkelerin desteğiyle değerlendirilmelidir.
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