	
  

Basın bildirisi
Türk-Alman İnovasyon Zirvesi yenilikçi sanayi
şirketlerini Frankfurt’da biraraya getirdi
Politika, Bilim ve İş dünyasının liderlerini buluşturan Türk-Alman
İnovasyon Zirvesi, bilgi, deneyim ve fikir alışverişinin ötesinde, somut ArGe projelerinin ilk adımlarının atılması için seçkin bir ortam sağladı

Frankfurt, 24.Ekim.2014- Bu yıl ilk kez gerçekleşen Türk-Alman İnovasyon Zirvesi,
21. Ekim’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık ve Sayın Federal
Bakan Johanna Wanka’yı temsilen Federal Almanya Bilim ve Araştırma Bakanlığının
Avrupa ve Uluslararası İşbirligi bölümünün Genel Müdürü Sayın Volker Rieker
tarafından Frankfurt Havaalanında açıldı. Türk-Alman Bilim ve Teknoloji Yılı
kapsamında Global Success Club inisiyatifiyle 21-22 Ekim 2014 tarihlerinde
Frankfurt’ta gerçekleşen Türk-Alman İnovasyon Zirvesi TÜBİTAK, Türk Patent
Enstitüsü, Frankfurt Bioteknoloji İnovasyon Merkezi, GSI Helmholtz Ağır İyon
Araştırma Merkezi gibi kurumların liderlerinin yanısıra her iki ülkeden yenilikçi sanayi
şirketlerinin yöneticilerini biraraya getirdi. İnovatif sanayici şirketler Zirve
çerçevesinde bir araya gelerek, kalıcı iş birlikleri kurma, birlikte teknoloji ve AR-GE
alanında somut projeler üretmek adına yeni bir adım attılar.
2014 Türk-Alman BIlim Yılında federal bilim ve eğitim bakanlığının (BMBF)
uluslararası projeler icin ayırdığı bütçenin 420 Milyon EUR ile 2008’den bu yana iki
katına çıkarıldığını belirten Volker Rieke, İnovasyona yönelik, bilim ve sanayinin
birlikte çalıştığı destek programlarına büyük bir önem verildiğini de vurguladı.
„Türkiye Almanya için önemli ve stratejik bir partnerdir“ diyerek Türk-Alman
işbirliklerinin önemini belirten Sayın Rieke, TÜBITAK ile beraber 2+2 adlı destek
programı ile Türkiye ve Almanya’dan birer üniversite ya da araştırma merkezi ve
üretici şirketlerinin ugulamaya yönelik inovasyon projeleri icin toplam 6 Milyon EURO
bütçe ayrıldığını bildirdi.

	
  

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Sayın Bakan Fikri Işık yakın zamanda Berlin’e
atanacak olan Bilim ataşesinin iki ülkenin bilim ve teknoloji alanında işbirliklerinin
gelişmesine önemli katkılar sunacağına inandığını belirtirken „Ülkemizde ilk olan bu
uygulamaya Almanya’dan başlamamız Almanya ile olan bilim ve teknoloji, AR-GE ve
inovasyon alanında kurulmasını istediğimiz işbirliğine verdiğimiz önemin bir
ifadesidir“ dedi. „Biz siyasiciler olarak ortaya güclü bir irade koysak da iki ülke
arasındaki güçlü işbirliklerinin esas aktörleri siz üreticilersiniz.“ diyerek sanayi
şirketlerinin inovasyon çalışmalarındaki önemini vurgulayan Fikri Işık „Zirve
çerçevesinde biraraya gelme imkanı bulan yenilikçi işadamı ve sanayicilerin kalıcı
işbirlikleri kurma ve AR-GE alanında somut projeler üretmeleri en önemli
arzumuzdur“ dedi.
TÜBITAK başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak Türkiye’nin teknoloji ve bilim
alanlarında yapılan yatırım ve gelişmelerle Avrupa ile arasındakı açığını dinamik bir
hızla kapattığını belirtip „Almanya Avrupanın motorudur. Bunu sürdürülebilir
kılabilmesi için Türkiye ile beraber çalışmasının her iki taraf için de yararlı olduğunu
düşünüyorum. Gercekten çok hızlı gelen, çok dinamik bir ülke var. Iki taraf elele
verdiği zaman çok daha büyük bir sinerji yaratır, çok daha iyi bir noktaya gidebiliriz“
diyerek Almanya-Türkiye arasindaki inovasyon isbirliklerinin önemini vurguladı.
.
Zirvenin ikici gününün gerçekleştiği Frankfurt Bioteknoloji Inovasyon Merkezi ve
Darmstadt’taki GSI Helmholtzzentrum Hızlandırıcı Merkezi’ni de gezen Sn. Bakan
Fikri Işık ve bereberindeki heyeti bu araştırma merkezleri ile olabilecek işbirlikleri
hakkında bilgiler edindi. Yenilikçi ve uluslararası çalışan şirketlerin yöneticilerine özel
ilk küresel ağ olan Global Success Club CEO’su Işınay Kemmler, „Türkiye ile
Almanya arası kalıcı AR-GE işbirliklerinin artması için ilk kez gerçekleştirdiğimiz bu
zirveye iki ülkenin siyaset ve iş dünyasından gördüğümüz ilgi bizi cok onurlandırdı.
Bu yıl edindiğimiz tecrübelerin de katkısıyla önümüzdeki yıllarda bilim ve sanayi
dünyasının liderlerini çıktısının gittikçe daha da büyüyeceği ortamlarda biraraya
getirmeye devam edeceğiz.“ diyerek zirvenin devamının geleceğini bildirdi.

	
  

Global Success Club Hakkında
Global Success Club (GSC), yenilikçi firmaların uluslararası alanda ve sürekli olarak
büyümelerini, bu firmaları dünya çapında bir ağla birleştirerek destekleyen ve
yöneticilere özel ilk ve tek ağdır. Misyonu dünyanın her yerinden ulaşılabilen bir
internet portalı olarak, farklı ülkelerden gelen yenilikçi firmaların işbirliği için
kullanabilecekleri bir platform olmak. Bu çerçevede üretici firmaların inovasyon ve
büyüme potansiyellerinin artmasına katkıda bulunmak hedefiyle, yenilikci ve üretici
firmaların yöneticilerin birbirleri ile iletişime geçerek uluslararası işbirliği kurma
şansını bulabilecekleri üst düzey toplantılar da düzenlemektedir.
Ayrıntılı bilgiler için: www.globalsuccess-club.net

Zirve hakkında ayrıntılı bilgi ve kullanabileceğiniz resim materyali için:
www.globalsuccess-days.net/press
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