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‹sviçre ve Türkiye teknoloji
alan›nda iﬂ birli¤i için büyük bir ad›m att›
‹stanbul, 19 Eylül 2009 - T.C. Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› (Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans›) ve teknoloji alan›nda Türkiye'de çal›ﬂmalar yürüten üst
düzey yönetici, parlamenter ve akademisyenlerden oluﬂan bir heyet, teknolojide yaﬂanan son geliﬂmeler ile Ar-Ge alan›ndaki yat›r›m süreçlerini yak›ndan izlemek, bu
alanlardaki iﬂ birli¤i ve yat›r›m olanaklar›n› de¤erlendirmek üzere 16-19 Eylül 2009 tarihleri aras›nda ‹sviçre'de temaslarda bulundu.
Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans›'n›n teknoloji alan›nda gerçekleﬂtirdi¤i çal›ﬂmalar sonucu, ODTÜ, Bilkent, TÜB‹TAK ve ‹stanbul Teknik Üniversiteleri'nin teknopark yöneticileri
ile Ankara Üniversitesi, T‹M, Marmara Üniversitesi ve Bahçeﬂehir Üniversitesi yetkilileriyle Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ve TBMM temsilcilerinden oluﬂan heyet, üç
gün boyunca ‹sviçre'nin teknoloji alan›nda önde gelen kuruluﬂlar›n›n üst düzey yöneticileriyle temaslarda bulundu.
Heyet ayr›ca, Ar-Ge çal›ﬂmalar›ndan edindi¤i tecrübeyle yeni ﬂirket oluﬂumlar›na gerekli deste¤i sunarak firmalara, kuruluﬂ aﬂamas›nda dan›ﬂmanl›k ve sermaye deste¤i
veren ‹sviçre Elektronik ve Mikroteknoloji Merkezi CSEM, özel sektörü destekleyen çal›ﬂmalar› ile CSEM'in de en büyük ortaklar›ndan biri olan, dünyan›n önde
gelen mühendislik üniversitelerinden LOZAN FEDERAL POL‹TEKN‹K OKULU EPFL, Bat› ‹sviçre'yi “life sciences” (yaﬂam bilimleri) alan›nda Avrupa'n›n cazibe merkezi
haline getirmeyi amaçlayan koordinatör kuruluﬂ BioALPS ve kamu kurumlar›n›n ortakl›¤›yla kurulan teknopark iﬂletme ﬂirketi olan BioPole kuruluﬂlar›n› da yerinde
inceledi ve inovasyon, Ar-Ge, risk sermayesi, mikro ve biyo-teknolojiler konular›nda yat›r›m ve iﬂ birli¤i imkânlar›n› da ele ald›.
LOZAN FEDERAL POL‹TEKN‹K OKULU EPFL ile Bahçeﬂehir Üniversitesi'nin akademik iﬂ birli¤i karar›; ﬂehircilik, acil durum yönetimi ve mikroteknoloji konular›nda
ortaklaﬂa düzenlenecek yüksek lisans programlar›yla, iki ülke aras›nda at›lan bu büyük ad›m›n ilk meyvesi olacak. Benzer alanlardaki iﬂ birli¤i temaslar›n›n ülkemizin
di¤er kurumlar› ile birlikte ve uluslararas› ölçekte devam etmesi planlanmaktad›r.
‹sviçre'deki temaslar›n ard›ndan bir aç›klama yapan Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans› Baﬂkan› Alpaslan Korkmaz, teknolojik yat›r›mlar›n bir ülkenin gelece¤inde anahtar rol
oynad›¤›na dikkat çekti. Korkmaz, “Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans› olarak sadece yat›r›m çekmeyi de¤il, Türkiye'de katma de¤er yaratacak di¤er konularda
da arac›l›k etme görevini üstleniyoruz. Bu alanda, ‹sviçre'deki ilgili kuruluﬂlardan gelen bir davet oldu. Bu davetin geniﬂletilerek ülkemize fayda
sa¤lamas› için, Ajans olarak, yüksek teknolojiler konusundaki en önemli kurum ve kuruluﬂlar›m›z ile koordinasyonu sa¤lad›k, temaslara arac› olduk.
Geniﬂ kat›l›ml› bu heyetin yo¤un temaslar› sonucu ‹sviçre'deki merkezler ile ülkemizdeki teknoparklar aras›nda iﬂ birlikleri için ilk ve önemli bir
ad›m at›lm›ﬂ oldu” dedi.

