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İşbirliği Teklifleri Bülteninde, çeşitli ülkelerdeki firma ve kuruluşlardan TOBB’a gönderilen ticari, mali ve teknik işbirliği teklifleri
duyurulmaktadır. Bu bilgilere www.tobb.org.tr adresinden de ulaşabilmektedir.
Burada yer alan işbirliği teklifleri, kaynak belirtilmesi koşuluyla yayımlanabilir.
Duyurusu yapılan yabancı firmalarla temaslar ve müzakereler konusunda TOBB’un herhangi bir aracılık, tercüme veya danışmanlık
hizmeti bulunmamaktadır.
Bültende yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda TOBB’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
tekliflerin içeriğinden, size değişikliğe uğrayarak ya da geç ulaşmasından sorumlu tutulamaz.

TOBB,

Öte yandan, siz de mal ve hizmet alışverişine yönelik ticari, ortak yatırım ve finansmana yönelik mali ve teknoloji alışverişine yönelik
teknik nitelikteki teklif ya da taleplerinizin İngilizce olarak yurtdışındaki ekonomi ve ticaret çevrelerine iletilmesini istiyorsanız, lütfen
http://boft.tobb.org.tr adresine bağlanınız.

Tarım, bahçıvanlık, avcılık ve ilgili ürünler

FİRMA ADI: Steel Mont Trading Ltd.

AVUSTURYA

120, Saksaganskogo Street, Office 601, 6th Floor Business
center ‘EUROPA PLAZA’ Kiev 01032 Ukraine

201000881
TEL: ++380 (44) 569 88 08
FİRMA ADI: LIFETIME Allg. Ds. GmbH
e-posta: steelmont@steelmont.co.uk
Felberstr. 2 1150 Wien - AUSTRIA
TEL: ++43 (1) 7894141-10
FAKS:++43 (1) 7894141-99
e-posta: trendlifewien@gmail.com
Yetkili Kişi: Yılmaz Orhan
Avusturya’da sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren şirket,
Türkiye’ye; Polonya ve Avusturya menşeli karkas dana eti ile
Avusturya menşeli damızlık gebe düve ihraç etmek istediğini
bildirmiştir. Şirket sahibi Yılmaz Orhan ile +436508416054
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

Yetkili Kişi: NAJMI AHMAD
Çelik, demir alaşımları, inşaat malzemeleri, maden ve
metalürji malzemeleri konusunda uzman olan, Ukrayna,
BAE, Almanya, Hindistan ve Rusya'da ofis zincirleri bulunan
ve Türkiye'de birçok şirket ile çalışan firma; kömür ticareti
konusunda da Türk firmaları ile işbirliği yapmak istediğini
bildiriyor. Najmi Ahmad ile 00380-50-357-03-76 numaralı cep
telefonu ve nadeem_najmi@hotmail.com e-posta adresinden
de temas kurulabilir.

Gıda maddeleri ve içecekler
AVUSTURYA

Kömür, linyit, turba ve kömür esaslı diğer
ürünler
UKRAYNA
201000839

201000882
FİRMA ADI: LIFETIME Allg. Ds. GmbH
Felberstr. 2 1150 Wien - AUSTRIA
TEL: ++43 (1) 7894141-10

Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09 - e-mail: senol.keskin@tobb.org.tr
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FAKS:++43 (1) 7894141-99

Zmaja od Bosne
Herzegovina

37,

71000

Sarajevo,

Bosnia

and

e-posta: trendlifewien@gmail.com
TEL: ++387 (62) 994 389
Yetkili Kişi: Yılmaz Orhan
e-posta: fuad.p@ortosar.ba
Avusturya’da sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren şirket,
Türkiye’ye; Polonya ve Avusturya menşeli karkas dana eti ile
Avusturya menşeli damızlık gebe düve ihraç etmek istediğini
bildirmiştir. Şirket sahibi Yılmaz Orhan ile +436508416054
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.
MISIR
201000842
FİRMA ADI: AL MAJARAH FEEDS

Yetkili Kişi: Fuad Podrug
Bosna Hersek’te ortopedik mamullerin üretiminde uzman
olan firma; ortopedik ayakkabıların üretiminde kullanılan
malzemelerin temini için başta deri olmak üzere tüm diğer
malzemeleri de üreten firmalarla temas kurmak istemektedir.
Söz konusu talep Birliğimize, ‘TOBB Türkçe Konuşan
Girişimciler Grubu’ üyesi olan T.C. Ziraat Bankası Bosna
Hersek Şubesi Kredi Bölümü yöneticisi Elvedin Lagarija
(elvedin.lagarija@ziraatbosnia.com) vasıtasıyla iletilmiştir.

TEL: ++20 (11) 5675 444
e-posta: almajarah.feed@yahoo.com

Kağıt hamurundan ve kağıttan mamul ürünler

Yetkili Kişi: Mr. Ahmed Mohammed

ALMANYA

Yem katkı maddeleri alanında faaliyet gösteren firma,
Türkiye'deki tedarikçi firmalar ile çalışmak istemektedir.
İstenen ürün (Calcium phosphate ve Mono-calcium
phosphate) olup, yıllık miktar 3000 mt’dur. Söz konusu talep,
Birliğimize Mısır Arap Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu
İstanbul Ticaret Ofisi vasıtasıyla iletilmiştir.

201000835
FİRMA ADI: PFF-GmbH
TEL: ++49 (8334) 9876817
e-posta: j.brand@pff-gmbh.de

URUGUAY
Yetkili Kişi: Werner Kauschka
201000858
FİRMA ADI: OPTICARNES
JUNCAL 1327, MONTEVIDEO 11000 URUGUAY
TEL: ++5982916 2095
FAKS:++5982915 8584
e-posta: traders@opticarnes.com
Yetkili Kişi: Michel Decker / Director
20 yılı aşkın zamandır uluslararası piyasada dondurulmuş ya
da soğutulmuş, kemikli/kemiksiz sığır, kuzu ve koyun eti
ticaretiyle uğraştığını ifade eden firma; Ülkemizdeki et
ithalatçısı firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor.

Deri ve deri mamulleri

Giysilerin güveden korunması amacıyla evlerde kullanılan
naftalin ve ev haşarat ilacı üreticisi firmalara yönelik olarak
kâğıttan yuvarlak misket üreten firma; ürünlerini satabileceği
Türk firmaları aramaktadır. Firmaların, misketleri lavanta, gül,
leylak gibi koku esansları ya da empterin maddesi ile
işlemden geçirerek ya da doğrudan misket olarak ve kendi
markaları ile pazarlayabileceklerinin belirtildiği söz konusu
teklif, Birliğimize, T.C. Münih Başkonsolosluğu DTM
Temsilciliği vasıtasıyla iletilmiştir. Werner Kauschka ile 0049175-167 15 19 numaralı cep telefonundan da temas
kurulabilir.
SURİYE
201000847
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114

BOSNA HERSEK
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
201000876
FİRMA ADI: ORTOSAR d.o.o.

Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya

Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09 - e-mail: senol.keskin@tobb.org.tr
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Suriye'de mimarlık ve güzel sanatlar ekipmanları (kâğıt ve
karton satış-pazarlama) alanında faaliyet gösteren bir firma,
Suriye'de
dağıtımcısı
olabileceği
Avrupalı
ortaklar
aramaktadır. Firma ayrıca isim hakkı (franchising)
anlaşmalarına da açıktır. Firma ile temas kurmak isteyen
kuruluşların 20101123009 referans numarasını belirterek
Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler
BOSNA HERSEK
201000877
FİRMA ADI: ORTOSAR d.o.o.
Zmaja od Bosne
Herzegovina

37,

71000

Sarajevo,

Bosnia

and

Petrol ürünleri ve yakıtlar
TEL: ++387 (62) 994 389
İRAN
e-posta: fuad.p@ortosar.ba
201000472
Yetkili Kişi: Fuad Podrug
FİRMA ADI: Behintash Tara Co.
No17, 6th St. , Khaled Eslamboli Ave. Tehran - IRAN
TEL: ++98 (21) 88104340-2
FAKS:++98 (21) 88105164
e-posta: info@bttara.com

Bosna Hersek’te ortopedik mamullerin üretiminde uzman
olan firma; ortopedik ayakkabıların üretiminde kullanılan
malzemelerin temini için başta deri olmak üzere tüm diğer
malzemeleri de üreten firmalarla temas kurmak istemektedir.
Söz konusu talep Birliğimize, ‘TOBB Türkçe Konuşan
Girişimciler Grubu’ üyesi olan T.C. Ziraat Bankası Bosna
Hersek Şubesi Kredi Bölümü yöneticisi Elvedin Lagarija
(elvedin.lagarija@ziraatbosnia.com) vasıtasıyla iletilmiştir.

Yetkili Kişi: Hussein Najmizadeh
Firma, petrokimyasal maddeler ihraç etmek istiyor.

Ana metaller ve ilgili ürünler
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve
yapay elyaflar

201000843
FİRMA ADI: APIT FZC General Trading LLC

ALMANYA
P.O. Box: 16057, RAK, UAE
201000836
TEL: ++971 (7) 207 66 29
FİRMA ADI: PFF-GmbH
FAKS:++971 (84) 480 477
TEL: ++49 (8334) 9876817
e-posta: m.maleki@apit.ae
e-posta: j.brand@pff-gmbh.de
Yetkili Kişi: Werner Kauschka
Giysilerin güveden korunması amacıyla evlerde kullanılan
naftalin ve ev haşarat ilacı üreticisi firmalara yönelik olarak
kâğıttan yuvarlak misket üreten firma; ürünlerini satabileceği
Türk firmaları aramaktadır. Firmaların, misketleri lavanta, gül,
leylak gibi koku esansları ya da empterin maddesi ile
işlemden geçirerek ya da doğrudan misket olarak ve kendi
markaları ile pazarlayabileceklerinin belirtildiği söz konusu
teklif, Birliğimize, T.C. Münih Başkonsolosluğu DTM
Temsilciliği vasıtasıyla iletilmiştir. Werner Kauschka ile 0049175-167 15 19 numaralı cep telefonundan da temas
kurulabilir.

Yetkili Kişi: Mostafa Maleki / General Manger
Firma, Türkiye'den "kullanılmış kurşun piller - used lead
batteries" ithal etmek istemektedir. Söz konusu talep
Birliğimize, T.C. Abu Dhabi Ticaret Müşavirliği vasıtasıyla
iletilmiştir. Mostafa Maleki ile +971 50 504 1586 numaralı
cep telefonundan da temas kurulabilir.

Mamul ürün ve malzemeler
A.B.D.
201000874
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)

Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09 - e-mail: senol.keskin@tobb.org.tr
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Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/150

belirtilmiştir. Araştırma Merkezi ile temas kurmak isteyen
kuruluşların 10 BE 0324 3J0W referans numarasını
belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
istenmektedir.

e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr

SIRBİSTAN

Yetkili Kişi: Çağatay Çalı

201000863

ABD'de büyük bir firma, aşağıda belirtilen özelliklere sahip
gelecek nesil termal bariyer kaplamalarının (ısı kaybını
engelleyici kaplamalar) gelişimi için bu alanda çalışan
firmalarla lisans, ürün kazanımı, araştırma, üretimi artırmaya
yönelik kavram kanıtlama ve ortak geliştirme konularında
işbirliği yapmak istemektedir.. Termal bariyer kaplamaları
yüksek sıcaklıktaki gaz safhası uygulamalarının geniş
yelpazesinde malzemeyi korumak için kullanılır. Düşük
termal iletkenliğine, aşınmaya karşı yüksek dirence, kimyasal
ataklara ve gerilime karşı dayanıklılığa sahiptir. Geliştirilecek
materyal piroklor kübik yapıya sahip olup zirkonatlar
içermelidir. Diğer ilgili materyaller(Al, Mg, Ta) perovskit
yapıya sahip olmalıdır. Düşük ısı iletkenliğine (normal
şartlarda 0.4 and 0.5 W/mK) sahip olmalıdır. 1200 °C'den
yüksek çalıştırma sıcaklığı desteklemeli, silikatler ve
vanadyuma karşı kimyasal dirence sahip olmalıdır. Söz
konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluşların 10 US 87GA 3JLO referans numarasını
belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
istenmektedir.

FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)

BELÇİKA

Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve
ilgili ürünler

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya
PE (Polietilen) ve PP (Polipropilen) geri dönüşümü
konusunda faaliyet gösteren ve bunun dışında su filtresi
üretimi yapan firma; bu konuda çalışan firmalara ortak girişim
(joint venture) teklif etmektedir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir.
Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 20101130015
referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.

201000850
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 150

ALMANYA
201000879
FİRMA ADI: SMD Sheet Metal Machinery Distribution GmbH
August-Schanz-Straße
Germany

8,

60433

Frankfurt

am

Main

e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
Belçika'da kompozit malzemelerin tasarımında yeni bazı
çözümler geliştiren ve termoplastik ve termoset matrisleri
adına sunulan farklı imalat malzemeleri sunan bir ortak
araştırma projeleri merkezi, teknik işbirliği yapabileceği
veyahut teknik desteği de içeren ticari anlaşmalar
yapabileceği
firmalar/kuruluşlar
aramaktadır.
Müşteri
ihtiyaçlarına bağlı prototip üretimi ve karakterizasyonunun
tasarım aşamasından geçerlilik aşamasına kadar olan
süreçte en uygun termoset/termoplastiğin seçimi, yapısal
parçaların FEM analizi, kalıp çizimi ve yüzey işlemesi gibi
konularda firmalar destek alabileceklerdir. Araştırma
Merkezinin mühendis ve teknisyenlerden oluşan bir
takımının, kendilerine başvuran firmaların/kuruluşların
projelerini hayata geçirmek için parça tasarımı, kalıp
tasarımı, prototip üretim, parça doğrulama ve imalatı
tamamlama işlemleri gibi konularda yardımcı olacakları

TEL: ++49 (69) 5870073-62
FAKS:++49 (69) 5870073-61
e-posta: tuerer@smd-germany.com
Yetkili Kişi: Gülay Türer
Firma; Trumpf, Bystronic, Prima Industrie vb. tanınmış
markaların ikinci el lazer makineleri (2 eksen ve 5 eksen) ile
abkant presler, su jeti ve dökümhane donanımları vb. satmak
istiyor. Firma yetkilisi Gülay Türer ile +49 (172) 6825119
numaralı cep telefonundan da irtibat kurulabilir.
201000880
FİRMA ADI: HDB Distribution GmbH

Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09 - e-mail: senol.keskin@tobb.org.tr
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August-Schanz-Straße
Germany

8,

60433

Frankfurt

am

Main

e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı

TEL: ++49 (69) 5870073-62
FAKS:++49 (69) 5870073-61
e-posta: tuerer@smd-germany.com
Yetkili Kişi: Gülay Türer
Firma; Trumpf, Bystronic, Prima Industrie vb. tanınmış
markaların ikinci el lazer makineleri (2 eksen ve 5 eksen) ile
abkant presler, su jeti ve dökümhane donanımları vb. satmak
istiyor. Firma yetkilisi Gülay Türer ile +49 (172) 6825119
numaralı cep telefonundan da irtibat kurulabilir.
BELÇİKA
201000851
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 150
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
Belçika'da kompozit malzemelerin tasarımında yeni bazı
çözümler geliştiren ve termoplastik ve termoset matrisleri
adına sunulan farklı imalat malzemeleri sunan bir ortak
araştırma projeleri merkezi, teknik işbirliği yapabileceği
veyahut teknik desteği de içeren ticari anlaşmalar
yapabileceği
firmalar/kuruluşlar
aramaktadır.
Müşteri
ihtiyaçlarına bağlı prototip üretimi ve karakterizasyonunun
tasarım aşamasından geçerlilik aşamasına kadar olan
süreçte en uygun termoset/termoplastiğin seçimi, yapısal
parçaların FEM analizi, kalıp çizimi ve yüzey işlemesi gibi
konularda firmalar destek alabileceklerdir. Araştırma
Merkezinin mühendis ve teknisyenlerden oluşan bir
takımının, kendilerine başvuran firmaların/kuruluşların
projelerini hayata geçirmek için parça tasarımı, kalıp
tasarımı, prototip üretim, parça doğrulama ve imalatı
tamamlama işlemleri gibi konularda yardımcı olacakları
belirtilmiştir. Araştırma Merkezi ile temas kurmak isteyen
kuruluşların 10 BE 0324 3J0W referans numarasını
belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
istenmektedir.

Belçika'da metal enjeksiyonlu kalıplama (MIM - Metal
Injection Molding) ve µMIM parçaları tasarımı ve üretimi için
know-how ve ekipmanlar teklif eden bir Ortak Araştırmalar
Merkezi, teknik işbirliği yapabileceği veyahut teknik desteği
de içeren ticari anlaşmalar yapabileceği firmalar/kuruluşlar
aramaktadır. Toz enjeksiyonlu kalıplama ile genellikle
polimerlerle sınırlanan şekillendirme teknolojisindeki yapısal
malzemeleri elde edilmektedir. Bu teknoloji; metal ve
seramiklerin daha yüksek özelliklerini (dayanıklılık, sertlik,
iletkenlik gibi) enjeksiyonlu kalıplama sürecinin yüksek
üretkenliği ile (son şekillendirme, kompleks yapılar, kısa
çevrim süresi, malzeme koruma gibi) birleştirmektedir.
Teknoloji giderek artan bir şekilde makine, otomotiv,
elektronik, havacılık, medikal, enerji gibi sektörlerde
kompleks bileşenlerin üretimi için kullanılmaktadır. Söz
konusu Merkez ile temas kurmak isteyen firma/kuruluşların
10 BE 0324 3J0X referans numarasını belirterek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.
ÇEK CUMHURİYETİ
201000848
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya
Çek Cumhuriyeti'nde gıda, ilaç ve kimya endüstrileri için
paslanmaz çelik ekipmanları üretiminde uzmanlaşmış bir
firma; acente veyahut taşeronu olabileceği firmalar
aramaktadır. Firma; bira üniteleri, şarap depoları, alkolsüz
içki üretimi için ekipmanlar ve mineral su işlemesi ile peynir
işleme
fabrikaları
ekipmanları
kurabilmekte/sağlayabilmektedir. Firma, ilaç endüstrisi ve
kimyasal endüstri için siparişe göre basınçlı ve basınçsız
paslanmaz tanklar da üretebilmektedir. Firma ile temas
kurmak isteyen kuruluşların 20101122031 referans
numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.
201000878

201000852

FİRMA ADI: TOS KURIM - OS, a.s.

FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)

Stefanikova 41, c.p. 110 602 00 Brno - Czech Republic

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir

TEL: ++420 (541) 102 748
FAKS:++420 (541) 103 266

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 150
e-posta: lukas.repa@tos-kurim.cz

Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09 - e-mail: senol.keskin@tobb.org.tr
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Yetkili Kişi: Lukas Repa / Sales Manager

MAKEDONYA CUMHURİYETİ

Takım tezgâhları ve aksesuarları (gantry tipi işleme
merkezleri, döşeme tipi işleme merkezleri, yatak tipi freze
makineleri, yatay kafa tipi işleme merkezleri) alanında
müşteriler için tasarımdan teslimata kadar komple çözümler
üreten ve gelişmiş teknolojiyle müşteriye özgün tasarım
ürünlerinin tedarikçisi olan firma, mamulleri için müşteriler ve
dağıtımcılar aramaktadır. Lukas Repa ile +420 724 525 326
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

201000861

DANİMARKA

e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr

201000860

Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya

FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)

Isıtma, havalandırma ve güneş enerjisi sistemleri için
ekipman üretimi yapan firma, panel radyatörler için ürettiği
12'den 36 kW'a kadar gücü olan elektrikli boylerler (kazan)
için dağıtımcılar aramaktadır. Firma, aynı zamanda karşılıklı
üretim ile de ilgilenmekte, bu sektörde üretim (kazan,
kolektör, genleşme tankı, havalandırma ve yalıtım) yapmakta
olan firmalara ortaklık önermektedir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir.
Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 20101201022
referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya
Doğal gaz ya da dizel yakıtlar kullanarak çalışan kazan
sistemleri ve her türlü içten yanmalı motorlar için test edilmiş,
sertifikalandırılmış ve onaylanmış enerji tasarrufu çözümleri
üreticisi olan firma, dağıtımcılar aramaktadır. Söz konusu
duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla
iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların
20101202010 referans numarasını belirterek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/114

201000865
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/114

LİTVANYA
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
201000862
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya
Binalar ve toplu yerleşim merkezlerinin ısıtma, havalandırma
ve iklimleme, su/elektrik tesisatı tasarımı ve uygulanması
işleri yapan ve dünyaca ünlü üretici firmaların temsilciliğini
yapan firma; belirtilen konularda taşeronluk işleri yapmak
istemektedir. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve
Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluşların 20101201001 referans
numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.

Metal pompa, vites, vites kutusu, makine parçaları ile sulama
ekipmanlarının uluslararası ticaretini yapan firma; sulama
sistemlerinin üretimi ve alternatif enerji kaynakları üretimi
konularında çalışan firmalara ortak girişim (joint venture)
teklif etmektedir. Firma, metal ürünlerin dökümü ve imalatı
konusunda da taşeronluk işleri yapmak istemektedir. Söz
konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluşların 20101202003 referans numarasını belirterek
Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.
POLONYA
201000849
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 150

Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09 - e-mail: senol.keskin@tobb.org.tr
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e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
Polonya'da termal teknoloji konularında çalışan bir araştırma
enstitüsü; ulaştırma ve enerji sektörlerinde kullanılabilecek
bir çift pistonlu yanma motoru geliştirmiş ve test etmiştir.
Teknolojinin amacı; motor gücünü ve hızını son derece
artırmak, zehirli madde emisyonunu düşürmek, çalışır
durumdayken sıkıştırma oranını değiştirmek ve farklı
yakıtların gelecekte kullanım olasılığını artırmaktır. Ayrıca bu
teknoloji yakıt tüketiminin azalmasına, dolum sürecinin
iyileştirilmesine ve vana sistemlerine ihtiyaç kalmamasına
yaramaktadır. Motorun her iki modülünün silindirleri tek bir
eksen boyunca müşterek silindir kapağıyla yüzük şeklinde
birleştirilmiştir. Pistonlar uygun yer değiştirme fazında ve
farklı hızda hareket etmektedir. Özel transmisyonuyla
birbirine bağlanan iki krank mili bulunmaktadır. Ayrıca dört
zamanlı olan bu krank mili, iki zamanlı krank milinin hızının
iki katına sahiptir. Enstitü, motorun geliştirilmesi konusunda
işbirliği yapabileceği firmalar/kuruluşlar aramaktadır. Firma
ile temas kurmak isteyen kuruluşların 10 PL 64BF 3JC9
referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.

Özel kaplama ürünlerinde uzman olup, hava taşıtlarının
mekanik ve termal korumasına olanak sağlayan, kaplama
işlemi için yenilikçi inorganik malzemeler geliştiren firma;
ürünlerini üretim ya da dağıtım alanlarında lisanslamak için
uçak üretimi alanında çalışan ortaklar aramaktadır. Yapı
çalışmasının toplam maliyetinin %0.1'i mekanik ve termal
koruma oluşturduğu için doğru malzeme seçimi çok
önemlidir. Bu kaplama teknolojisi, uzun vadede düşük
sıcaklıkta daha yüksek performansa sahip olmakla beraber,
diğer ürünlere kıyasla daha kolay kullanıma sahiptir. Bu
noktada firma polivinil, butirik ve poliüretan tabanlı PVB/PUR
ürünü sunulmaktadır. PVB/PUR, uçaklar için kaplama olarak
tüm hava şartlarında kullanılabilmekte, UV ışınlarına karşı
koruma sağlayabilmektedir. Aşınma derecesi ISO 12944-2
standartlarına göre C5-I seviyesindedir. Ömrü 10 yıldan fazla
olup, -70 ° C ile 100 ° C arasında dayanıklıdır. Firma ile
temas kurmak isteyen kuruluşların 10 RB 1B1O 3JE8
referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.
TAYVAN
201000840
FİRMA ADI: Cosima Industrial Co. Ltd

201000872
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir

9F-1, No. 45, Section 5, Nanking East Road, Taipei 10597,
Taiwan
TEL: ++886 (2) 27656464
FAKS:++886 (2) 27657375

TEL: ++90 (232) 343 44 00/150
e-posta: sewparts@ms94.url.com.tw
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Anita Chu
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
Çok amaçlı ve döner pistonlu bir makine geliştiren firma;
kullanım
çeşitliliği
sayesinde
değişik
sektörlerde
uygulanabilmesine imkân veren makineyle ilgilenen ortaklar
aramakta ve teknik işbirliği, ortak girişim ve ticari
anlaşmalarla ilgilenmektedir. Söz konusu duyuru Birliğimize,
Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10 PL 63AZ 3ILE
referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.

Dikiş makinesi parçaları, aksesuarları ve ekleri üreticisi olan
firma, bu ürünleri satmak istediğini bildiriyor. Firmanın Juki,
Brother, Pegasus, Yamato, Consew, Kansai Special,
Kingtex, Singer, Siruba, Taking, Treasure, Titan, Merrow,
Reece, Rimoldi, Union special, Pfaff, Willcox & Gibbs, Pfaff,
Eastman, KM, Hitaka, Fischbein, Newlong, Tajima ve
Barudan gibi markaların üreticilerinin kullandıkları orijinal
parça numaralarıyla üretim yaptığı ve ihtiyaç duyulan yedek
parçaların orijinal parça numaralarıyla firmadan temin
edilebileceği belirtilmiştir.

SIRBİSTAN
201000853
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir

Ofis ve bilgisayar
parçaları

makine,

ekipman

ve

İSKOÇYA
201000875

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 150

FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)

e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir

Yetkili Kişi: Çağatay Çalı

Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09 - e-mail: senol.keskin@tobb.org.tr
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TEL: ++90 (232) 343 44 00/150
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı

ilgilenmektedir. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve
Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluşların 10 ES 29h3 3JIG referans
numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.

Büyük boyutta dijital ve fotoğrafik kağıt üretimi için son model
tesise sahip olan firma, yenilikçi üretim ekipmanları;
kaplamalar, mürekkepler, boyalar ve kağıtlar ve yeni
teknolojiler için lisans anlaşmaları aramaktadır. Söz konusu
duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla
iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10
GB 46P4 3JIF referans numarasını belirterek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

Optik ve hassas ölçüm aygıtları, saatler,
eczacılık ürünleri ve tıbbi tüketim
malzemeleri

İSPANYA

201000871

201000845

FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)

FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir

TEL: ++90 (232) 343 44 00/150

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114

e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr

e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr

Yetkili Kişi: Çağatay Çalı

Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya
İspanya'da veri tekilleştirme teknolojileri tabanlı veri
depolama uygulamaları konusunda uzmanlaşmış bir firma,
ürün entegrasyonu ve karşılıklı üretim için orijinal ekipman
üreticisi (OEM) aramaktadır. Firma ile temas kurmak isteyen
kuruluşların 20101125076 referans numarasını belirterek
Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

Elektriksel makineler, düzenekler,
donanımlar ve tüketim malzemeleri
İSPANYA
201000873
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/150
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
LED teknolojili aydınlatma ürünleri projelerinde çalışan firma,
geleneksel enerjilerin aksine güneş enerjisiyle çalışan yeni
tip bir sokak lambası geliştirmiştir. Lamba, güç akışını
yöneten ve enerji tüketimini azaltan bir güç regülâtörüne
sahiptir. Firma, teknik işbirliği ya da ticari anlaşmalarla

İSPANYA

Bir araştırma enstitüsüne bağlı yan kuruluş olarak çalışan ve
son teknoloji laboratuarında bilgisayar vizyon teknolojileri
geliştirme konusunda doğrudan ve özel erişim hakkına sahip
olan firma; hastalığın teşhisinde, hastalığın sonucunu
belirlemede ve kalp rahatsızlıklarını tedavide daha sağlıklı
karar vermek amacıyla yenilikçi kantitatif araçlar ve hizmetler
sunmaktadır. Firma, yazılım geliştirme ve/veya kalp
hastalıklarının teşhis ve tedavisi alanlarında faaliyet gösteren
ortaklarla işbirliği anlaşmaları aramaktadır. Söz konusu
duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla
iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10
ES 25E2 3JH6 referans numarasını belirterek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.
İTALYA
201000868
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/150
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
İtalya'da ölçü aletleri ve enstrümantasyon aksesuarlarının
tasarımı ve üretimi ve endüstriyel akışkanların kimyasalfiziksel analizinde uzun süreli geçmişi olan bir firma, son
derece etkili olan akış nozulları (püskürtme memesi) için iş
ortaklıkları, teknik işbirliği anlaşmaları, lisans anlaşmaları,

Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09 - e-mail: senol.keskin@tobb.org.tr
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endüstriyel gelişim ve ortak girişimler aramaktadır. Söz
konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluşların 10 IT 55X5 3JGH referans numarasını belirterek
Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.
ROMANYA
201000855
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)

organlarını yakıt dönüştürücü olarak geliştirebilmek ve
araçlar arası haberleşme ve GPS sistemi aracılığıyla,
gelecek sürüş şartlarını önceden kestirebilmek amacıyla
geliştirilmiş olan bu teknolojinin gelişimi için test aktiviteleri ile
ilgilenen hibrit araç üreticileri ile temas kurmak istediklerini
bildiriyor. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik
Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Akademik birim ile irtibata
geçmek isteyen taşıt üreticilerinin 10 IT 53U9 3JHE referans
numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.
SIRBİSTAN

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir

201000870

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 150

FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)

e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir

Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
Herhangi bir sıvı basıncı ya da gaz ve sıvı akışını ölçebilen
dijital bir manometre geliştiren firma; üretim anlaşmaları
(taşeronluk) ya da teknik işbirliği yapabileceği veyahut teknik
desteği de içeren ticari anlaşmalar yapabileceği
firmalar/kuruluşlar aramaktadır. Mikromanovakummetre
olarak da adlandırılan bu cihaz, ayrıca kazan yanma odası
içindeki basıncı ya da vakumlamayı da ölçebilmektedir.
Manometre, bilgisayar ve dijital kayıt cihazı gibi diğer
cihazlara ölçülen değerleri uzaktan aktarabilme özelliğine
sahiptir. Yüksek duyarlılıkta ve düşük cevaplama süresine
sahip olup, ulaşılamayan alanlarda kullanılabilir. Süreç
denetimi, lojistik, hidrolik ve endüstriyel otomasyon
alanlarında değerlendirilebilir. Firma ile temas kurmak
isteyen kuruluşların 10 RO 75DU 3JCI referans numarasını
belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
istenmektedir.

Motorlu taşıt, römork ve araç parçaları
İTALYA

TEL: ++90 (232) 343 44 00/150
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
Otomotiv endüstrisinde kamu hizmetlerinde kullanılabilecek
yenilikçi ve gelişmiş araçlar üreticisi olan firma; bu konuda
çalışan firmalara ortak girişim (joint venture) teklif etmektedir.
Söz konusu araç; Vakum Tankeri V9, septik tankların
temizliği ve yarı yoğunluktaki malzemelerin depolanması için
bir iş aracıdır. ISO 9001-2001; TÜV ISO 9001:2000 ve ISO
14001:2004 sistemlerine uygun olarak geliştirilen bu araç,
seri üretilmeyip geleneksel emsallerine göre çok sayıda farklı
teknik özelliğe sahiptir. Her araç müşteri ihtiyaçları
doğrultusunda üretilmektedir. 2800 l'den 9000 l'ye kadar
müşteri tarafından talep edilen miktarda tank hacmine sahip,
7500 kg’dan 26000 kg’a kadar kapasitede araç üretilebilir.
Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluşların 10 RB 1B1O 3JHG referans numarasını
belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
istenmektedir.

201000866
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)

Nakliye ekipmanı

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir

SIRBİSTAN
201000854

TEL: ++90 (232) 343 44 00/114
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
Güç gereksinimini önceden bildirebilen, içten yanmalı motor
(ICE-HEV) ya da yakıt hücreleri (FC-HEV) olan bir hibrit
elektrikli aracın ilk örneğini geliştiren bir akademik birim;
yakıt tüketimini ve CO2 emisyonunu düşürmek, güç
gereksinimini gerçek zamanlı aktarabilmek, aktarma

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 150
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
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Özel kaplama ürünlerinde uzman olup, hava taşıtlarının
mekanik ve termal korumasına olanak sağlayan, kaplama
işlemi için yenilikçi inorganik malzemeler geliştiren firma;
ürünlerini üretim ya da dağıtım alanlarında lisanslamak için
uçak üretimi alanında çalışan ortaklar aramaktadır. Yapı
çalışmasının toplam maliyetinin %0.1'i mekanik ve termal
koruma oluşturduğu için doğru malzeme seçimi çok
önemlidir. Bu kaplama teknolojisi, uzun vadede düşük
sıcaklıkta daha yüksek performansa sahip olmakla beraber,
diğer ürünlere kıyasla daha kolay kullanıma sahiptir. Bu
noktada firma polivinil, butirik ve poliüretan tabanlı PVB/PUR
ürünü sunulmaktadır. PVB/PUR, uçaklar için kaplama olarak
tüm hava şartlarında kullanılabilmekte, UV ışınlarına karşı
koruma sağlayabilmektedir. Aşınma derecesi ISO 12944-2
standartlarına göre C5-I seviyesindedir. Ömrü 10 yıldan fazla
olup, -70 ° C ile 100 ° C arasında dayanıklıdır. Firma ile
temas kurmak isteyen kuruluşların 10 RB 1B1O 3JE8
referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.

kâğıttan yuvarlak misket üreten firma; ürünlerini satabileceği
Türk firmaları aramaktadır. Firmaların, misketleri lavanta, gül,
leylak gibi koku esansları ya da empterin maddesi ile
işlemden geçirerek ya da doğrudan misket olarak ve kendi
markaları ile pazarlayabileceklerinin belirtildiği söz konusu
teklif, Birliğimize, T.C. Münih Başkonsolosluğu DTM
Temsilciliği vasıtasıyla iletilmiştir. Werner Kauschka ile 0049175-167 15 19 numaralı cep telefonundan da temas
kurulabilir.

UKRAYNA

P.O. Box: 16057, RAK, UAE

201000856

TEL: ++971 (7) 207 66 29

FİRMA ADI: Kherson Shipyard - Joint Stock Company

FAKS:++971 (84) 480 477

1, Karantinny Ostrov Kherson, 73019, Ukraine

e-posta: m.maleki@apit.ae

TEL: ++380 (552) 270133

Yetkili Kişi: Mostafa Maleki / General Manger

FAKS:++380 (552) 270880

Firma, Türkiye'den "kullanılmış kurşun piller - used lead
batteries" ithal etmek istemektedir. Söz konusu talep
Birliğimize, T.C. Abu Dhabi Ticaret Müşavirliği vasıtasıyla
iletilmiştir. Mostafa Maleki ile +971 50 504 1586 numaralı
cep telefonundan da temas kurulabilir.

e-posta: welcome@kherson-shipyard.com
Yetkili Kişi: Eugeny S. Syomochkin / Commercial Director
1951 yılından bu yana faaliyete bulunduğunu bildiren
tersane; gemi inşası, onarımı ve dönüşümü konularındaki
projelerde işbirliği yapmak istemektedir. Tersane kuru
havuzunun şu özelliklere sahip olduğu belirtilmiştir: LOA: 180
m; breadth: 25.5 m; even keel draught: 4.75 m; docking
weight: 10.000 MT.

Geri kazanılmış ikincil hammaddeler
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
201000844
FİRMA ADI: APIT FZC General Trading LLC

SIRBİSTAN
201000864
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir

Mamul ürünler, mobilya, el işleri, özel amaçlı
ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri

TEL: ++90 (232) 343 44 00/114

ALMANYA

Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya

201000837

PE (Polietilen) ve PP (Polipropilen) geri dönüşümü
konusunda faaliyet gösteren ve bunun dışında su filtresi
üretimi yapan firma; bu konuda çalışan firmalara ortak girişim
(joint venture) teklif etmektedir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir.
Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 20101130015
referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.

FİRMA ADI: PFF-GmbH
TEL: ++49 (8334) 9876817
e-posta: j.brand@pff-gmbh.de
Yetkili Kişi: Werner Kauschka

e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr

Giysilerin güveden korunması amacıyla evlerde kullanılan
naftalin ve ev haşarat ilacı üreticisi firmalara yönelik olarak
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Elektrik, gaz, nükleer enerji ve yakıtlar,
buhar, sıcak su ve diğer enerji kaynakları
İTALYA
201000867
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/150
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
İtalya’da bulunan bir deniz lisesi, yerel bir firmayla birlikte
Akdeniz’e özgü kısa deniz dalgalarını kullanarak enerji
üreten bir sistem tasarlamıştır. 8 m genişliğinde ve 50 m
uzunluğundaki küçük tesisler aracılığıyla 600 kW kadar
yüksek enerji üretmeye olanak sağlayan bu sistem; CO2
salınımı olmaksızın yenilenebilir enerji kaynağı kullanarak
riski olmayan küçük tesisler aracılığıyla yüksek enerji
üretmek, bunu gerçekleştirirken düşük işletim ve bakım
maliyetine sahip olmak, ayrıca denizde bulunan atıkların
dalgalar aracılığıyla toplanmasını sağlamak ve atıksız bir
enerji üretimine yol göstermek amacıyla geliştirilmiştir.
Denizcilik lisesi, belirtilen amaçlar doğrultusunda bünyesinde
pilot tesis geliştirebileceği ortaklar aramaktadır. Söz konusu
duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla
iletilmiştir. Lise ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10 IT
53U9 3JHD referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik
Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

küçük bir alan yeterlidir. Sistem oldukça az parçadan
oluşmaktadır ve düşük bakım maliyetine sahip olmakla
beraber yüksek güvenilirliğe sahiptir. Firma, inşaat ya da
lojistik sektöründen ürünle ya da sistem parçalarının
montajıyla ilgilenen diğer firmalarla lisans anlaşmaları
aramaktadır. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve
Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluşların 10 CH 84FB 3JGV referans
numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.
LİTVANYA
201000859
FİRMA ADI: NORTHSWOOD
Olimpieciu Str. 1 Vilnius Lithuania
TEL: ++370 (5) 2196658
FAKS:++370 (5) 2196660
e-posta: povilas@northswood.com
Yetkili Kişi: Povilas Safranauskas
Ahşap yapı sektöründe yer alan firma, Türkiye’de bu alanda
kendilerine ortak olabilecek firmalarla irtibata geçmek
istemektedir. Söz konusu teklif Birliğimize, Litvanya
Cumhuriyeti Büyükelçiliği vasıtasıyla gönderilmiştir.
MAKEDONYA CUMHURİYETİ
201000846
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)

İnşaat işleri

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir

İSVİÇRE

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114

201000869

e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr

FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)

Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir

Makedonya'da beton ve betonarme inşaatında deneyimli
olup, inşaat sektöründe projeleri hızlandırmak adına kaliteli
yöntemler, kaliteli ve ekonomik tasarımlar (tuğla örme,
yalıtım çalışmaları, çatı kaplama, vb.) sunan firma; aynı
sektörden ortak girişim anlaşmaları veyahut beraber
taşeronluk yapabileceği firmalarla temas kurmak istiyor.
Firma ile temas kurmak isteyen kuruluşların 20101123020
referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.

TEL: ++90 (232) 343 44 00/150
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
İsviçre'de bir firma otomatikleştirilmiş olan bir otopark sistemi
geliştirmiştir. Araç sürücülerinin park etmesi için herhangi bir
manevraya ihtiyaç duymayacakları bu sistem oldukça hızlı
(ortalama park süresi 1dk'dan daha az), alandan 4 kat
tasarruf sağlamakta, çevreci, rahat ve güvenli olan ve 300
araçlık kapasiteye sahip bir park kulesi için 20 x 20 metrelik
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Onarım, bakım ve montaj hizmetleri

Suyolu taşımacılık hizmetleri

UKRAYNA

ALMANYA

201000857

201000765

FİRMA ADI: Kherson Shipyard - Joint Stock Company

FİRMA ADI: CCTH GmbH

1, Karantinny Ostrov Kherson, 73019, Ukraine

Hafenstr. 35 D-28217 Bremen-Überseestadt- Deutschland

TEL: ++380 (552) 270133

TEL: ++49 (421) 27 87 29 29

FAKS:++380 (552) 270880

FAKS:++49 (421) 27 87 29 10

e-posta: welcome@kherson-shipyard.com

e-posta: t.guel@ccth.eu

Yetkili Kişi: Eugeny S. Syomochkin / Commercial Director

Yetkili Kişi: Tokay Gül

1951 yılından bu yana faaliyete bulunduğunu bildiren
tersane; gemi inşası, onarımı ve dönüşümü konularındaki
projelerde işbirliği yapmak istemektedir. Tersane kuru
havuzunun şu özelliklere sahip olduğu belirtilmiştir: LOA: 180
m; breadth: 25.5 m; even keel draught: 4.75 m; docking
weight: 10.000 MT.

Konteynır taşımacılığı hizmeti veren şirket, hizmetlerini
Türkiye´ye de sunmak istiyor. Şirketin asıl amacının; Türkiye
ve Avrupa arası faaliyet gösteren ithalatçı ve ihracatçı
şirketlere günümüzün nakliye olanaklarını sunup, nakliye
organizasyonlarını gerçekleştirmek şeklinde olduğu ve
hizmetleri arasında kara taşımacılığı ile depolama ve
gümrüklemenin de bulunduğu bildirilmiştir. Frigorifik
(soğutma özelliği olan) taşıma işlerine de başlayan firma,
Türkiye´deki gıda sektöründe hizmet gösteren ve özellikle
yurtdışıyla ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunan şirketlere
de hizmet sunmak istediğini bildirmiştir.

Karayolu ile ulaştırma hizmetleri ve boru hattı
ile nakliye hizmetleri

ALMANYA
201000764
FİRMA ADI: CCTH GmbH
Hafenstr. 35 D-28217 Bremen-Überseestadt- Deutschland
TEL: ++49 (421) 27 87 29 29
FAKS:++49 (421) 27 87 29 10
e-posta: t.guel@ccth.eu
Yetkili Kişi: Tokay Gül
Konteynır taşımacılığı hizmeti veren şirket, hizmetlerini
Türkiye´ye de sunmak istiyor. Şirketin asıl amacının; Türkiye
ve Avrupa arası faaliyet gösteren ithalatçı ve ihracatçı
şirketlere günümüzün nakliye olanaklarını sunup, nakliye
organizasyonlarını gerçekleştirmek şeklinde olduğu ve
hizmetleri arasında kara taşımacılığı ile depolama ve
gümrüklemenin de bulunduğu bildirilmiştir. Frigorifik
(soğutma özelliği olan) taşıma işlerine de başlayan firma,
Türkiye´deki gıda sektöründe hizmet gösteren ve özellikle
yurtdışıyla ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunan şirketlere
de hizmet sunmak istediğini bildirmiştir.

Havayolu ile taşımacılık hizmetleri
ALMANYA
201000766
FİRMA ADI: CCTH GmbH
Hafenstr. 35 D-28217 Bremen-Überseestadt- Deutschland
TEL: ++49 (421) 27 87 29 29
FAKS:++49 (421) 27 87 29 10
e-posta: t.guel@ccth.eu
Yetkili Kişi: Tokay Gül
Konteynır taşımacılığı hizmeti veren şirket, hizmetlerini
Türkiye´ye de sunmak istiyor. Şirketin asıl amacının; Türkiye
ve Avrupa arası faaliyet gösteren ithalatçı ve ihracatçı
şirketlere günümüzün nakliye olanaklarını sunup, nakliye
organizasyonlarını gerçekleştirmek şeklinde olduğu ve
hizmetleri arasında kara taşımacılığı ile depolama ve
gümrüklemenin de bulunduğu bildirilmiştir. Frigorifik
(soğutma özelliği olan) taşıma işlerine de başlayan firma,
Türkiye´deki gıda sektöründe hizmet gösteren ve özellikle
yurtdışıyla ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunan şirketlere
de hizmet sunmak istediğini bildirmiştir.
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Destek ve yardımcı ulaştırmacılık hizmetleri;
seyahat acentesi hizmetleri
ALMANYA
201000767
FİRMA ADI: CCTH GmbH
Hafenstr. 35 D-28217 Bremen-Überseestadt- Deutschland
TEL: ++49 (421) 27 87 29 29
FAKS:++49 (421) 27 87 29 10
e-posta: t.guel@ccth.eu
Yetkili Kişi: Tokay Gül
Konteynır taşımacılığı hizmeti veren şirket, hizmetlerini
Türkiye´ye de sunmak istiyor. Şirketin asıl amacının; Türkiye
ve Avrupa arası faaliyet gösteren ithalatçı ve ihracatçı
şirketlere günümüzün nakliye olanaklarını sunup, nakliye
organizasyonlarını gerçekleştirmek şeklinde olduğu ve
hizmetleri arasında kara taşımacılığı ile depolama ve
gümrüklemenin de bulunduğu bildirilmiştir. Frigorifik
(soğutma özelliği olan) taşıma işlerine de başlayan firma,
Türkiye´deki gıda sektöründe hizmet gösteren ve özellikle
yurtdışıyla ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunan şirketlere
de hizmet sunmak istediğini bildirmiştir.

Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme
konularında hizmetler
İRAN
201000841
FİRMA ADI: HAMI TEJARAT
Afrika Cad. Golfam Sok. No. 58 Tehran/ IRAN
TEL: ++98 (21) 22 02 79 32
FAKS:++98 (21) 22 02 79 32
e-posta: info@hamitejarat.com
Yetkili Kişi: Babak ARAZMAN
Uzun yıllar boyunca T.C. Tahran Büyükelçiliği Ticaret
Müşavirliği’nde çalışarak kazanılan tecrübeye dayanarak
2007 yılında kurulan İran - Türkiye Ticari İlişkiler,
Danışmanlık ve Tercüme Ofisi; iki ülkenin ticaret mevzuatına
hâkim olarak işadamlarının iletişim alanında karşılaştığı
sorunların giderilmesi, ticari ilişkilerde kolaylık sağlanması,
sanayicilere ve işadamlarına güvenilir ve sağlam bir altyapı
hazırlaması gibi konularda hizmet vermek istediğini bildiriyor.
Kurucu Babak ARAZMAN ile 0098 912 7775555 numaralı
cep telefonu ile
babakarazman@yahoo.com e-posta
adresinden de irtibat kurulabilir.
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