Üye Yapısı:

German Water Part nership

Kamu Kurum ve
Kuruluşları
Özel Firmalar

Üniversiteler
Araştırmacı
Kuruluşlar

Su kaynakları yönetiminde yüksek Alman teknolojisine erişiminizi sağlar!

En kolay yoldan, hedefe odaklı uzmanlık hizmeti sunar!

Sektörel Dernekler ve Enstitüler
be

Ortak Hedeflerimiz

Yüksek Alman Teknolojisi

Günümüzde ve yakın gelecekte tüm insanlığın ortak ve
en önemli hedeflerinden bir tanesi mevcut su kaynaklarının sağduyulu biçimde kullanılmasıdır. Dünya
nüfusunda, tarım alanlarının kullanımında ve sanayi
üretiminde son yıllarda gözlenen hızlı artış, varolan
kaynakların en etkili biçimde istihdamını zorunlu hale
getirmiştir.

Alman su teknolojileri ve yönetim sektörünün en
önemli avantajı tedarik zincirinin her aşamasında
yenilikçi, çözüm odaklı, alanında uzman ve deneyimli
kurum ve kuruluşlardan oluşan geniş bir network ağına
sahip olmasıdır. Müşteri taleplerine en uygun çözümü
üretmek için Alman firmaları, mühendisleri, araştırmacı ve bilim adamları disiplinlerarası konsorsiyumlar
ile başarılı çalışmalara imza atmaktadır.

Sanayileşmiş ülkelerin yanısıra, özellikle hızlı ekonomik kalkınmalarıyla dikkat çeken gelişmekte olan
ülkeler için sahip oldukları su kaynaklarının bilinçli
kullanımı ve bunun için gerekli teknolojilerin her
alanda hayata geçirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.
Bu zorlu hedeflere ulaşmak için Almanya’da su teknolojileri ve yönetimi üzerine uzmanlaşan kuruluşlar da
yoğun çalışmalar yürütmektedir.

Yüksek eğitim seviyesi ve çağı yakalayan teknolojinin
yanısıra Alman firmalarının sunduğu diğer bir önemli
avantaj, ürün entegreli çevre koruma anlayışıdır.
Almanya’da uzun yıllardır entegre su kaynakları
yönetimi, uygulamaları ve kazandırdığı tecrübe tüm
dünyadaki müşterilerimizin ve ortaklarımızın
güvenidir.
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Kaliteli hizmet anlayışını bu logodan
tanıyabilirsiniz.
German Water Partnership yalnızca kendisiyle
aynı değer ve hedefleri paylaşan ortaklar ile
çalışmaktadır.
Değerlerimiz:
•
•
•
•
•
•

Kalite
Yenilik
Esneklik
Ortaklık
Güvenilirlik
Çevreye duyarlı çalışma anlayışı

Su kaynakları yönetiminde ortak hedeflerimiz:
• Kaynaklara güvenli erişim
• Verimli Çalışma
• Sürdürebilirlik
•	İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi
ve kurumsal büyüme
Yurtdışındaki müşteri ve ortaklarımız için bunun
anlamı tek bir elden: Yüksek kalitede mühendislik hizmetleri almak, uzmanlaşmış ve ilkeli
ticaret anlayışla çalışmak, yüksek teknoloji
seviyesine ulaşmak.

Bakanlıklar tarafından desteklenmektedir:
AA

Dört Ana Başlık:

Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlığı

BMBF Alman Federal Araştırma ve Eğitim Bakanlığı
BMU

Çevre Bakanlığı

BMWi Ekonomi Bakanlığı
BMZ

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı

Sürdürebilirlik
         Kaynaklara güvenli erişim
Verimli Çalışma
İnsan Kaynaklarının
geliştirilmesi ve kurumsal
büyüme

Koordinasyon Merkezi:
Alman Su Sanayicileri Birliği

Su teknolojileri ve yönetimi konusunda sektörde
faaliyet gösteren Alman firmaları, kamu kuruluşları,
araştırmacı kurumlar, ilgili dernek ve enstitüler;
AA, BMBF, BMU, BMWi ve BMZ katkısıyla Nisan
2008’de «German Water Partnership» adı altında
ortak bir platform oluşturmuştur. Bu platformun
amacı özellikle yurtdışından gelen taleplerin koordinasyonunu ve tecrübeli Alman uzmanlarına erişimi
kolaylaştırmaktır.

GATEWAY TO
GERMAN WATER EXPERTISE

German Water Partnership Platformu üyeleri yurtdışındaki müşteri ve ortaklarımızın çıkarlarını gözönünde tutarak, ortak bir stratejide anlaşmıştır.
Bu amaçla German Water Partnership müşteri talep ve
ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten ve yüksek Alman
kalitesinde hizmet veren bir koordinasyon merkezi
işlevi görecektir.
– Büro Merkez –
German Water Partnership e. V.
Sizin için en kolay yoldan, hedefe odaklı uzmanlık
hizmeti sunuyoruz. Gelin size uygun çözüm ortağını
bulalım! Tecrübemize güvenebilirsiniz!

Reinhardtstr. 32 · 10117 Berlin
Almanya
www.germanwaterpartnership.de
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