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YENİLİKÇİ SANAYİ ŞİRKETLERİ
İNOVASYON ZİRVESİ’NDE BULUŞTU

MERCEK

Politika, bilim ve iş dünyasının liderlerini buluşturan Türk-Alman İnovasyon
Zirvesi, bilgi, deneyim ve fikir alışverişinin ötesinde, somut Ar-Ge projelerinin ilk
adımlarının atılması için seçkin bir ortam sağladı
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Bu yıl ilk kez gerçekleşen Türk-Alman İnovasyon Zirvesi, Ekim ayında Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve Federal Bakan Johanna Wanka’yı temsilen
Federal Almanya Bilim ve Araştırma Bakanlığının Avrupa ve Uluslararası İşbirligi
bölümünün Genel Müdürü Volker Rieker tarafından Frankfurt Havaalanı’nda
açıldı. Türk-Alman Bilim ve Teknoloji Yılı kapsamında Global Success Club
inisiyatifiyle 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.
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işbirliğine verdiğimiz önemin bir
ifadesidir. Biz siyasetçiler olarak
ortaya güçlü bir irade koysak da iki
ülke arasındaki güçlü işbirliklerinin
esas aktörleri siz üreticilersiniz” diye
konuştu. 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.
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2014 Türk-Alman Bilim Yılında
federal bilim ve eğitim bakanlığının
(BMBF) uluslararası projeler için
ayırdığı bütçenin 420 milyon Euro
ile 2008’den bu yana iki katına
çıkarıldığını belirten Volker Rieke,
inovasyona yönelik, bilim ve sanayinin
birlikte çalıştığı destek programlarına
büyük bir önem verildiğini vurguladı.
“Türkiye Almanya için önemli ve
stratejik bir partnerdir” diyerek TürkAlman işbirliklerinin önemini belirten
Rieke, TÜBITAK ile beraber 2+2
adlı destek programı ile Türkiye ve
Almanya’dan birer üniversite ya da
araştırma merkezi ve üretici şirketlerin

ugulamaya yönelik inovasyon
projeleri için, toplam 6 milyon Euro
bütçe ayrıldığını bildirdi.
Berlin’e Bilim Ateşesi atanacak
Zirvenin açılış konuşmasını yapan
Bakan Fikri Işık, yakın zamanda Berlin’e
atanacak olan Bilim Ataşesi’nin, iki
ülkenin bilim ve teknoloji alanında
işbirliklerinin gelişmesine önemli
katkılar sunacağına inandığını
belirterek, “Ülkemizde ilk olan
bu uygulamaya Almanya’dan
başlamamız Almanya ile olan bilim
ve teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon
alanında kurulmasını istediğimiz

Almanya, Avrupa’nın motorudur
TÜBITAK Başkanı Prof. Dr. Yücel
Altunbaşak ise, Türkiye’nin teknoloji
ve bilim alanlarında yapılan yatırım
ve gelişmelerle Avrupa ile arasındaki
açığı dinamik bir hızla kapattığını
vurgulayarak, “Almanya Avrupa’nın
motorudur. Bunu sürdürülebilir
kılabilmesi için Türkiye ile beraber
çalışmasının her iki taraf için de yararlı
olduğunu düşünüyorum. Gerçekten
çok hızlı gelen, çok dinamik bir ülke
var. İki taraf elele verdiği zaman
çok daha büyük bir sinerji yaratır,
çok daha iyi bir noktaya gidebiliriz”
diyerek Almanya-Türkiye arasındaki
inovasyon işbirliklerinin önemini
vurguladı. Zirvenin ikinci günü
Frankfurt Bioteknoloji İnovasyon
Merkezi ve Darmstadt’taki GSI
Helmholtzzentrum Hızlandırıcı
Merkezi’ni de gezen Bakan Fikri Işık
ve bereberindeki heyet, 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 arasında
kalıcı Ar-Ge işbirliklerinin artması
için ilk kez gerçekleştirdiğimiz bu
zirveye iki ülkenin siyaset ve iş
dünyasından gördüğümüz ilgi bizi
çok onurlandırdı. Bu yıl edindiğimiz
tecrübelerin de katkısıyla önümüzdeki
yıllarda bilim ve sanayi dünyasının
liderlerini gittikçe daha da büyüyecek
ortamlarda bir araya getirmeye
devam edeceğiz” diye konuştu.

