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KALKINMA BAKANLIĞI

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Sayı :  88799753-876.02-E.1131
Konu  :  Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı 10/03/2017

Kalkınma Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde TÜBİTAK ve 
Yükseköğretim Kurumu'nun işbirliğinde 3-5 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul'da "Geleceğin Üretim 
Sistemlerinde Ar-Ge İşbirlikleri" ana temasıyla "Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı" 
etkinliği düzenlenecektir.

Söz konusu etkinlikle, Türkiye'de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin tanıtımı, Ar-Ge'de 
kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve akademinin etkileşiminin artırılması, uluslararası akademik 
ve bilimsel işbirliklerinin geliştirilmesi, Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilmesi gibi çok önemli ve öncelikli 
konular hakkında farkındalık, bilgi ve ticari paylaşım platformu oluşturulması amaçlanmaktadır. Açılış 
seremonisi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın teşrifleriyle 
yapılması beklenen etkinliğe ilişkin detaylı program ve bilgiler http://argezirvesi.org/ adresinde yer 
almaktadır.

Etkinliğe ülkemizden Sayın Başbakan başta olmak üzere Sayın Bakanlar, üst düzey özel 
sektör temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve düşünce kuruluşları ve akademisyenlerin 
katılımının yanı sıra konuk ülke olarak belirlenen Japonya'dan kamu, özel sektör ve akademisyenleri 
kapsayan üst düzey bir katılım  gerçekleşecektir.

Bahse konu etkinlik kapsamında üniversiteler ve kamu araştırma altyapıları ile özel sektör 
Ar-Ge merkezlerine tahsis edilecek stantlarda Ar-Ge faaliyetlerinin tanıtımının yapılmasına ve 
ekosistemin güçlendirilmesi kapsamında işbirliklerinin sağlanmasına uygun ortam hazırlanacaktır. 
Bunun yanı sıra Kamu-Üniversite ve Sanayi kesiminde Ar-Ge projelerinin "bir-e-bir" görüşmelerle 
işbirliği zeminin sağlanmasına yönelik bir platform   kurulacaktır.

Üniversitenizin etkinlikten en üst düzeyde istifade edebilmesi amacıyla ilgili akademisyenlerin  
ve üniversiteniz bünyesinde yer alan araştırma altyapılarının etkinlikte yer alması hususunun teşvik 
edilmesi, Organizasyon Düzenleme Kurulu tarafından konuşmacı olarak belirlenebilecek üniversiteniz 
akademisyenlerinin etkinliğe katılımı ve etkinliğin ilgili tüm taraflara duyurulabilmesi amacıyla etkinliğin 
Üniversiteniz internet sayfasında duyurulması konusunda bilgilerinizi ve gereğini rica    ederim.

Etkinliğin organizasyonuna ilişkin hususlarda (stant alınması, "bir-e-bir" görüşmeler ve diğer 
konular) Organizasyon Grup Satış Direktörü (e-posta: selcuk.fidan@ekspoturk.com, telefon: (532) 
262 6407 - (212) 216 0831)  ile iletişime geçilmesi  gerekmektedir.
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