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YEREL EKONOMİK KALKINMA İÇİN KÜMELENME YAKLAŞIMI -MERAL SAYIN 
Kümelenmeye kuramsal yaklaşım; yığılım ekonomisi ve yerel kalkınma; Micheal Porter’ın kümelenmeye 
ve inovasyona bakışı; kalkınma politikalarında kümelenmenin yeri; OECD ve Dünya Bankası’nın yerel 
kalkınma için öngördükleri temel başarı unsurları; kümelenme programlarının uygulanması… Rekabet 
gücü için önemi son günlerde daha çok anlaşılan kümelenme kavramı hakkında, AB tarafından 
desteklenen Ulusal Kümelenme Politikası’nın Geliştirilmesi Projesi Ekip Lider Vekili Sayın Meral Sayın, 
Rekabet Postası’nın 16. sayısı için bir çalışma yaptı. Ulaşmak için tıklayınız. 

ULUSAL İNOVASYON KURUMU (NATİONAL INNOVATİON FOUNDATİON) ARACILIĞI İLE 
VERİMLİLİĞİ, İNOVASYONU VE BÜYÜMEYİ ARTIRMAK 
ABD’de yerleşik olan The Brookings Institute ve The Information Technology and Innovation Foundation 
adlı kurumlar, Haziran 2008’de iki adet rapor yayımladı. İnovasyonun ve kümelenmenin ABD için önemini 
vurgulayan her iki rapordan inovasyonla ilgili olanı Rekabet Postası’nın 16. sayısı için özetledik. Özete 
ulaşmak için tıklayınız. 

VALENSİYA DEKLARASYONU  
AB Rekabetçilik Konseyi (Competitiveness Council), 4 Aralık 2006 tarihinde, büyümeyi ve istihdamı ana 
hedef olarak ele alan Lizbon Stratejisi içinde inovasyonun önemli bir bileşen olduğunu kabul etmiştir. Bu 
çerçevede, European INNOVA adı verilen bir girişim başlatılmıştır. Girişim, Avrupa’da inovasyonu 
desteklemek üzere yapılandırılmış, inovasyon için stratejik önceliklerin yürütülmesinde önemli bir misyon 
üstlenmiştir. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Gunter Verheugen de, etkinliğin kapanışında yaptığı 
konuşma ile Valensiya Deklarasyonu’nun Avrupa’da inovasyon için gerek duyulan stratejik önceliklerin 
tartışıldığı temel bir yapı olacağını belirtmiştir. Valensiya Deklarasyonu’nun özetine erişmek için tıklayınız.  

ABD REKABET KONSEYİ AMERİKAN ULUSAL İNOVASYON GİRİŞİMİ YÖNETİCİ ÖZETİ 
ABD Rekabetçilik Konseyi’nin koordinasyonunda hazırlanan Ulusal İnovasyon Girişimi raporları, değişik 
alanlarda kurulan çalışma grupları tarafından hazırlandı. Bu raporların tümü, ABD’nin inovasyon alanında 
lider ülke konumunu kaybetme riskine karşı alınması gereken önlemleri içermekte. Raporların yönetici 
özeti sürümünü Rekabet Postası’nın 16. sayısı için değerlendirdik. Özet bilgiye ulaşmak için tıklayınız.  

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE İNOVASYON 
OECD, Bali Konferansı’nda iklim değişikliği ile 2012 yılı sonrasında yapılandırılması gerekli ortak mücadele 
zemini için belirlenen anahtar alanlar hakkında, Çevre Görünümü 2008 başlıklı bir rapor yayımladı. 
Raporda küresel iklim değişikliğinin, modern bir ekonomik sistem içinde tüm sektörleri etkileyecek kadar 
büyük boyutlara ulaştığı; iklim değişikliğinin yarattığı olumsuzlukları çözebilmek için birlikte bir eylem 
planının hayata geçirilmesinin gerektiği vurgulanıyor. Bilgi Çağı Dergisi’nin Mayıs 2008 sayısı için 
özetlenen değerlendirmeye ulaşmak için tıklayınız. 

TÜSİAD “TÜRK SANAYİİNE SEKTÖREL BAKIŞ” ADLI BIR ÇALIŞMA YAYIMLADI  
Mayıs 2008'de Bu çalışma imalat kesiminin mevcut durumunu ve potansiyellerini sistematik bir 
yaklaşımla ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Sektörün bugünkü yapısındaki güçlü ve kırılgan yönlerin 
yansız bir bakışla sergilenebileceği; buna bağlı olarak sektörün geleceğe yönelik potansiyellerine ilişkin 
ayrıntıların daha somut bir biçimde görülebilmesinin sağlanacağı düşünülmüştür. İmalat sektörünün son 
dönemlerde gerçekleştirdiği gelişim ve geldiği nokta hakkında sağlam bir bilgi birikimine sahip olmak, 
alınacak kararların isabetli olmasına katkıda bulunabilecek bir unsurdur… Çalışmanın tamamına erişmek 
için tıklayınız. 

http://ref.advancity.net/newsletters/2008/06/1.html
http://ref.advancity.net/newsletters/2008/06/2.html
http://ref.advancity.net/newsletters/2008/06/3.html
http://ref.advancity.net/newsletters/2008/06/4.html
http://ref.advancity.net/newsletters/2008/06/5.html
http://www.tusiad.org/tusiad_cms.nsf/LHome/196610F294FDD6B9C2257456003DF7AA/$FILE/sanayii.pdf
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