Altı ayda 20.000 ki i tarafından okunan
“ novasyon: Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı”nın
geni letilmi baskısı çıktı.
irin Elçi’nin “ novasyon: Kalkınma ve Rekabetin Anahtarı” adlı kitabı, Mart 2006’daki ilk
baskısından bu yana 20,000 adet basıldı, ve her kesimden okuyucuya ula tı. novasyonun
öneminin ve aciliyetinin daha da anla ılmasıyla daha çok aranır ve istenir oldu.
Kitabın Ekim 2006’da çıkan baskısı, son derece dinamik bir konu olan inovasyona ili kin ilk
baskının yayınlanmasından bu yana ya anan geli meler ve okuyucuların iste iyle eklenen yeni
örneklerle geni letildi.
irin Elçi, geni letilmi baskıya ili kin notunda öyle diyor: “OECD, KOB ’lerde inovasyonla
ilgili 1982 yılında hazırladı ı raporunda pek çok ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının yakla ık
yüzde 5’ini ans oyunlarına yatırdı ını belirtiyor ve ekliyor “insan, inovasyonun finansmanına
neden bu kadar az para harcandı ını sormadan edemiyor”. Aradan geçen 20 yılı a kın zamanda,
bazı ülkelerin inovasyona yatırımı arttı; bazılarının de i medi. Yatırımlarını artıran ülkeler
di erlerini hızla geride bıraktı. Ülkemizin de ekonomik, toplumsal ve bölgesel kalkınma
hamlesini yapması; i letmelerimizin rekabet gücünün artmasıyla istihdam yaratan bir büyüme
trendi yakalaması inovasyonla mümkün olacak.”

“ novasyon: Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı” Hakkında Ne Dediler?
“Sattı ımız ürünün de eri, aldı ımızdan dü ük.” Ekonominin
karma ık süreçlerini be sözcü e indirgemek, bilimsel bir tutum
olmayabilir. Ama, bu be sözcük, Türkiye’nin vardı ı noktayı
özetliyor. Global pazarda zaten varolan ürünleri üretip satarak katma
de er üretemeyiz. Türkiye, global pazarın gereklerinin yerine
getirilmesinin önemini yava yava anlıyor. irin Elçi’yi, Türkçe
sözcük kar ılı ı bile olmayan “inovasyon” gibi karma ık konuyu
herkesin anlayaca ı bir dille yazdı ı için kutluyorum ve kitabı,
öncelikle siyasi karar vericilerin okumasını öneriyorum”.

–Faruk Eczacıba ı, Eczacıba ı Holding Ba kan Yardımcısı

“33 Avrupa ülkesinde ve dünya üzerindeki 3 farklı bölgede inovasyon politika ve uygulamalarına ili kin
geli meleri Avrupa Komisyonu için incelerken Türkiye’nin çarpıcı dinamizm ve potansiyele sahip
oldu unu görüyorum. Bu potansiyelin en üst düzeyde kullanılması ve sonuçlarının topluma ve ekonomiye
yansıması, inovasyonun öneminin anla ılması ve stratejilerinin hayata geçirilmesiyle mümkün olacak. Bu
konuda önemli bir deneyim ve birikime sahip olan irin Elçi’nin kitabının, Türkiye’nin arzu edilen
sıçramayı yapması için gereken heyacanı yaratmasını umuyorum.”

– Alasdair Reid, AB ‘Trend Chart on Innovation’ Politika zleme A ı Yöneticisi

“ irin Elçi’nin kitabı bu alanda ülkemizde önemli bir bo lu u büyük bir yetkinlikle
doldurmaktadır. Elçi bu çalı ması ile inovasyon kavramını, tanım ve terminolojisinin ötesinde,
geli mi ve geli mekte olan ülkelerden somut örneklerle anla ılabilir kılmaktadır. Bu kitabın
ülkemizde ulusal inovasyon sisteminden irketlerin inovasyon stratejilerine kadar geni bir
yelpazede inovasyonun tartı ılmasının üzerine in a edilebilece i temel bir referans olu turaca ı
kanısındayım.”

- Prof. Gündüz Ulusoy, TÜS AD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü
“Bir ülkede toplumsal refahı artırabilmek için çok önemli olan, öte yandan ülkemizde pek fazla
bilmedigimiz inovasyon sürecini deneyimlerini de katarak kitap haline getirmi olan sevgili irin
Elçi'
ye bu alana gönül vermi bir ki i olarak te ekürlerimi ve tebriklerimi sunuyorum.
–Doç. Dr. Cemil Arıkan, Ulusal novasyon Giri imi cra Kurulu Üyesi

