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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. TOBB, tekliflerin içeriğinden, size değişikliğe uğrayarak ya da geç ulaşmasından sorumlu tutulamaz.
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
BULGARiSTAN
201000718
FİRMA ADI: RODOPI GROUP
TEL: ++359 (2) 9515958
FAKS:++359 (2) 9515958
e-posta: rolpaaa@gmail.com
Yetkili Kişi: Erol Mutlu
Bulgaristan’dan küçük ve büyük baş kurbanlık ihraç eden
firma; Türkiye’de canlı hayvan ithal eden/edebilecek firmalarla bağlantı kurmak istiyor.

Ormancılık ve tomruk endüstrisi ürünleri
BOSNA HERSEK
201000670
FİRMA ADI: UNIPROMET d.d. Sarajevo
Marka Marulica 2 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
TEL: ++387 (61) 482977
FAKS:++387 (33) 234182
e-posta: dzemozica@yahoo.com

Yetkili Kişi: Dzemaludin Kahroviç
Firma, Bosna-Hersek'te yatırım yapmak isteyen Türk firmalarla aşağıdaki koşul ve olanaklarla işbirliği yapmak istediklerini bildiriyor: 1-fabrika kurmak için Sarajevo-Vogoşça,
Teşanj-Jelah ve Fojnica-Podcitonja bölgelerinde inşaat ve
işleme izinlerini sağlayacakları 10.000 m2-900.000 m2 ücretsiz arazi, 2- kolej inşa etmek için 35.000 m2'lik ücretsiz
arazi, 3- Saraybosna'da ortak girişimle konut ve otelli alışveriş merkezi yapmak için 68.000 m2'lik arazide yatırım yapmayı teklif ediyor, 4- Tesanj şehrinde 150t/24h kapasiteli
değirmen sahibi olan firma, makarna, bisküvi, kek ve diğer
un ürünleri üretmek amacıyla ortaklık teklif ettiklerini veya
söz konusu değirmeni satabileceklerini bildiriyor, 5- Fojnica
şehrinde yeni bir endüstriyel bina ve 50.000 m2'lik araziye
sahip olan firma kayın ve köknar ağacı kesilmesi için 30.000
m3/sene kapasiteli bir ekipman kurduklarını bildiriyor, 6Türkiye'den ithal edilen malları depolamak ve sonra da
Bosna ve bölge ülkelerinde satmak için Saraybosna'da
lojistik-dağıtım merkezini teklif ediyorlar. Firma ayrıca,
Saraybosna'da, sahibi oldukları alışveriş merkezini (Grand
Centa) satmak /kiralamak istediklerini bildiriyor. Firma; a-kil
kiremit fabrikası, b-çimento fabrikası, c-kontrplak fabrikası, dtaş veya cam yünü fabrikası e-radyatör fabrikası, alüminyum
ve panel radyatörler f-küvet ve duşa kabin fabrikası ve benzer ürünler g-PVC pencere profilleri üreten fabrika ve hçikolata ve bisküvi fabrikası vb. yatırım projelerinin gerçekleşmesinde de herhangi bir yükümlülük olmaksızın yardım
edebileceklerini bildiriyor. İlgilenen firmalar, ayrıca +387 61
220 986 numaralı telefon veyahut mp@unipromet.com eposta adresinden Muhamed Pilav ile temas kurabilirler. Söz
konusu teklif Birliğimize, T.C. Saraybosna Büyükelçiliği
Ticaret Müşavirliği vasıtasıyla iletilmiştir.

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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Madencilik, taş ocağı işletme ve diğer ilgili
ürünler
YUNANiSTAN
201000676
FİRMA ADI: ALSAMAR S.A. Marbles
Petrohori Xanthis, Xanthi 67100, Greece
TEL: ++30 (2541) 93752-3
FAKS:++30 (2541) 93763
e-posta: alsamar@hol.gr
Yetkili Kişi: Ali Müminoğlu
İskeçe’de yerleşik ve 1993 yılından beri “Alsamar S.A.” adlı
bir mermer işleme fabrikasının sahibi olan Batı Trakyalı
soydaş işadamı; son yıllardaki ekonomik krizlerin etkisiyle
ellerinde 60.000 m2 lik mermer stoku kaldığını belirterek,
Türk özel ve kamu sektörünün ülkemizde veya yurtdışında
üstlendiği çeşitli altyapı projelerinde kullanacakları mermerin
firmasından temin edilmesini istemektedir. Söz konusu teklif
Birliğimize, T.C. Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla iletilmiştir.

Gıda maddeleri ve içecekler
BiRLEŞiK ARAP EMiRLiKLERi
201000710
FİRMA ADI: Al Salmeen Group of Companies
Corporate Office:Al Salmeen Group Of Companies P.O.Box:
46428 Abu Dhabi, United Arab Emirates(U.A.E.)

Marka Marulica 2 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
TEL: ++387 (61) 482977
FAKS:++387 (33) 234182
e-posta: dzemozica@yahoo.com
Yetkili Kişi: Dzemaludin Kahroviç
Firma, Bosna-Hersek'te yatırım yapmak isteyen Türk firmalarla aşağıdaki koşul ve olanaklarla işbirliği yapmak istediklerini bildiriyor: 1-fabrika kurmak için Sarajevo-Vogoşça,
Teşanj-Jelah ve Fojnica-Podcitonja bölgelerinde inşaat ve
işleme izinlerini sağlayacakları 10.000 m2-900.000 m2 ücretsiz arazi, 2- kolej inşa etmek için 35.000 m2'lik ücretsiz
arazi, 3- Saraybosna'da ortak girişimle konut ve otelli alışveriş merkezi yapmak için 68.000 m2'lik arazide yatırım yapmayı teklif ediyor, 4- Tesanj şehrinde 150t/24h kapasiteli
değirmen sahibi olan firma, makarna, bisküvi, kek ve diğer
un ürünleri üretmek amacıyla ortaklık teklif ettiklerini veya
söz konusu değirmeni satabileceklerini bildiriyor, 5- Fojnica
şehrinde yeni bir endüstriyel bina ve 50.000 m2'lik araziye
sahip olan firma kayın ve köknar ağacı kesilmesi için 30.000
m3/sene kapasiteli bir ekipman kurduklarını bildiriyor, 6Türkiye'den ithal edilen malları depolamak ve sonra da
Bosna ve bölge ülkelerinde satmak için Saraybosna'da
lojistik-dağıtım merkezini teklif ediyorlar. Firma ayrıca,
Saraybosna'da, sahibi oldukları alışveriş merkezini (Grand
Centa) satmak /kiralamak istediklerini bildiriyor. Firma; a-kil
kiremit fabrikası, b-çimento fabrikası, c-kontrplak fabrikası, dtaş veya cam yünü fabrikası e-radyatör fabrikası, alüminyum
ve panel radyatörler f-küvet ve duşa kabin fabrikası ve benzer ürünler g-PVC pencere profilleri üreten fabrika ve hçikolata ve bisküvi fabrikası vb. yatırım projelerinin gerçekleşmesinde de herhangi bir yükümlülük olmaksızın yardım
edebileceklerini bildiriyor. İlgilenen firmalar, ayrıca +387 61
220 986 numaralı telefon veyahut mp@unipromet.com eposta adresinden Muhamed Pilav ile temas kurabilirler. Söz
konusu teklif Birliğimize, T.C. Saraybosna Büyükelçiliği
Ticaret Müşavirliği vasıtasıyla iletilmiştir.

TEL: ++971 (2) 642 22 37
FAKS:++971 (2) 642 25 37

İTALYA

e-posta: info@alsalmeen.com
201000714
Yetkili Kişi: Sal Ismail
Hayvan yemi ve market ürünleri satın almak isteyen firma,
aynı zamanda manav ve süpermarketlerde satılabilecek her
türlü gıda için özel marka üretim yapabilecek Türk firmalarla
çalışmak istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif, Birliğimize
Abu Dhabi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği vasıtasıyla iletilmiştir.
BOSNA HERSEK
201000671
FİRMA ADI: UNIPROMET d.d. Sarajevo

FİRMA ADI: CASEIFICIO PUGLIESE S.P.A.
TEL: ++90 (212) 244 22 68
FAKS:++90 (212) 252 58 85
e-posta: ceyda@cciist.com
Yetkili Kişi: Ceyda Oğraş
1. sınıf kalitede peynir üretimi yapan firma, gıda ithalatçı ve
distribütörleri aramaktadır. Söz konusu teklif Birliğimize,
İtalyan Ticaret Odası Derneği Ankara Ofisi vasıtasıyla iletilmiştir.

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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SLOVAK CUMHURiYETi

MISIR

201000723

201000662

FİRMA ADI: AQUADOL SLOVAKIA, s.r.o.

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

Skolska 5, 031 01 Liptovsky Mikulas, Slovakia

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

TEL: ++421 (44) 552 39 95
TEL: ++90 (232) 343 44 00/ 152
FAKS:++421 (44) 552 39 95
e-posta: mustafa.cakir@ebiltem.ege.edu.tr
e-posta: info@aquadolslovakia.sk
Yetkili Kişi: Mustafa Çakır
Slovakya’da yerleşik kaynak suları üreticisi Aquadol Firması,
ülkemize su ihraç etmek amacıyla uzun dönemli ortak aramaktadır. Söz konusu teklif Birliğimize, T.C. Başbakanlık Dış
Ticaret Müsteşarlığı vasıtasıyla iletilmiştir.

%100 Mısır pamuğundan yapılan masa örtüsü üretimi üzerine uzman olan firma, ticari aracılar ve distribütörler aramaktadır. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluşların 20091011001 referans numarasını belirterek
Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

Tekstil ve tekstil malzemeleri
SIRBiSTAN
BiRLEŞiK ARAP EMiRLiKLERi
201000660
201000709
FİRMA ADI: Bertel Samia

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

TEL: ++971 (050) 264 44 34

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

e-posta: bertelsamia@yahoo.com

TEL: ++90 (232) 343 44 00/ 152

Yetkili Kişi: Bertel Samia

e-posta: mustafa.cakir@ebiltem.ege.edu.tr

Firma, el yapımı masa örtüsü, perdeler, yastık yüzleri ve
hediyelikler gibi ev tekstili ürünleri satın almak istediğini
bildiriyor. Söz konusu teklif, Birliğimize Abu Dhabi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği vasıtasıyla iletilmiştir.

Yetkili Kişi: Mustafa Çakır

İSPANYA
201000657

%100 pamuktan yapılan ev tekstili üretimi yapan firma,
ürünlerinin Avrupa satışını yapabilecek satış temsilcileri veya
distribütörler aramaktadır. Söz konusu duyuru Birliğimize,
Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluşların 20100510036 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

Elbise ve ayakkabı

TEL: ++90 (232) 343 44 00/ 152

ALMANYA

e-posta: mustafa.cakir@ebiltem.ege.edu.tr

201000655

Yetkili Kişi: Mustafa Çakır

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

Gösterişli ev tekstili, bebek ürünleri, takı aksesuarları tasarımı, üretimi ve satışını yapan firma, ticari aracılar (temsilci,
acente, distribütör) aramaktadır. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma
ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 20090624088 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/ 152
e-posta: mustafa.cakir@ebiltem.ege.edu.tr

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: Mustafa Çakır

TEL: ++92 (52) 3614655

Nörodermatit ve çeşitli deri hastalıkları olan bebekler, çocuklar, erkekler ve bayanlar için gümüş iyonlu özel iç çamaşırları
üreten firma; ürünlerinin Avrupa'nın çeşitli ülkelerine satış ve
dağıtım haklarını alacak franchise ortakları ve ticari aracılar
aramaktadır. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek
isteyen kuruluşların 20090624088 referans numarasını
belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

FAKS:++92 (52) 4262320
e-posta: crater@brain.net.pk
Yetkili Kişi: Ali Raza (Sales Manager)

201000663

Likralı sporcu/sörfçü atleti, denizci eldiveni, denizci çantası,
tişörtler, polo tişörtler, eşofman, başlıklı eşofman, plaj giysileri ve kep üreticisi olan firma; nakışlı, baskılı ve firma logolu
olarak müşteri talebine göre üretim yapabildiklerini ve sipariş
miktarı az olmamak koşulu ile bu ürünlerini Türkiye'ye satmak istediklerini bildiriyor. Firma yetkilisi ile +92-3338633386 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

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

YUNANiSTAN

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

201000661

BULGARiSTAN

FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
TEL: ++90 (232) 343 44 00/ 152
e-posta: mustafa.cakir@ebiltem.ege.edu.tr

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

Yetkili Kişi: Mustafa Çakır

TEL: ++90 (232) 343 44 00/ 152

Giysi üretimi alanında faaliyet gösteren firma, ortak yatırım
ve dış kaynak kullanımları için ticari aracılar ve işbirliği yapabilecek firmalar aramaktadır. Söz konusu duyuru Birliğimize,
Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluşların 20090904006 referans
numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

e-posta: mustafa.cakir@ebiltem.ege.edu.tr

MACARiSTAN
201000675

Yetkili Kişi: Mustafa Çakır
Okullardaki çeşitli aktivitelerde (jimnastik, tiyatro, halk oyunları vb.) kullanılan çocuk kıyafetleri tasarımı ve üretimi yapan
firma; karşılıklı teknik ve üretim işbirliği yapabileceği firmalar
aramaktadır. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek
isteyen kuruluşların 20100317014 referans numarasını
belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

FİRMA ADI: ERGONETT Zrt.
e-posta: ergonett@t-online.hu
Yetkili Kişi: István Albert / General Manager
Firma; standart kalitede ve uygun fiyatlı üniforma gömleği
üretecek bir fabrika ile işbirliği yapmak istiyor. Siparişlerinin
500-600 adet/3 ay ya da 2000-3000 adet/yıl olacağı ve
gömlek modellerinden birisinin %66 PA ve %34PE karışımı
açık mavi renk kumaştan olacağı belirtilmiştir. Firma Genel
Müdürü István Albert, Ekim ayının ilk günlerinde İstanbul’a
geleceğini bildirmiştir.

Ahşap, ahşap ürünler, mantar ürünleri, sepetçilik malzemeleri ve hasır işleri
ALMANYA
201000721
FİRMA ADI: BSB Esslingen
Boschstraße 10 PLZ, 73734 Esslingen - Deutschland

PAKiSTAN

TEL: ++49 (711) 93150451

201000647

FAKS:++49 (711) 93150455

FİRMA ADI: Crater Sports

e-posta: yakup.yenisu@gmx.de

Gulshan St No.2 Nishat Park, Parris Road, Sialkot City,
PAKISTAN

Yetkili Kişi: Yakup Yenisu

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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Ahşap ev yapımında kullanılan Alman menşeli tüm ürünlerin
(çam, ladin gibi ağaçlardan biçilmiş kereste, paneller, kapı,
pencere çerçevesi, döşemelik parçalar, iç ve dış yalıtım
malzemeleri vb. işlenmiş malzemeler) tedarikçisi olan firma;
söz konusu ürünler için müşteri aramaktadır. Firma ayrıca,
toplu ahşap ev proje taleplerinde de uygulayıcı olabileceğini
bildirmiştir. Yakup Yenisu ile +49-174-6570748 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.

etkileyebilmektedir. Bu nedenle aranan anti statik bileşenin
hidrofobik, kuru, doğal veya suni toz şeklinde olması önem
arz etmektedir. Söz konusu duyuru Birliğimize, İstanbul
Sanayi Odası vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek
isteyen kuruluşların 10 US 87GA 3IIC referans numarasını
belirterek İstanbul Sanayi Odası’na başvurmaları istenmektedir.
BiRLEŞiK ARAP EMiRLiKLERi
201000688

Kağıt hamurundan ve kağıttan mamul ürünler
İNGiLTERE

FİRMA ADI: LEADERS
P.O. Box: 41777, Abu Dhabi, UAE

201000659
TEL: ++971 (2) 633 2668
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)

FAKS:++971 (2) 633 2669

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

e-posta: anashabat@leaders-uae.net

TEL: ++90 (232) 343 44 00/ 152

Yetkili Kişi: Abdelhamied Nashabat / Business Development
manager - EPC

e-posta: mustafa.cakir@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Mustafa Çakır
Tıbbi amaçlar ve sanayi için tek kullanımlık el havlusu üretimi
yapan firma; suya dayanıklı selüloz kağıt havlu tedarikçileri
ile temas kurmak istiyor. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege
İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluşların 20100506031 referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
istenmektedir.

Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve yapay elyaflar
A.B.D.
201000679

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yerleşik Bin Zayed Şirketler
Grubu’nun bir üyesi olan Şirket; petrol ve gaz sektörü için
sondaj kimyasalları, petrol ve sondaj boruları (OCTG), su
boruları, ters ozmoz (reverse osmosis) ve deniz suyu arıtma
cihazları ve sistemleri, düşük-orta ve yüksek voltaj için enerji
kabloları, veri iletişim kabloları ve fiber optik kablolar sektörlerinde ürün ve hizmet sağlayabilecek ciddi büyük Türk
firmaları ile işbirliği yaparak Birleşik Arap Emirlikleri'nde
açılacak ihalelere girmeyi talep etmektedir. Söz konusu talep
Birliğimize, Abu Dhabi Ticaret Müşavirliği vasıtasıyla iletilmiştir.

İRAN
201000667
FİRMA ADI: SanneYekta Investment Company

FİRMA ADI: Avrupa İşletmeler Ağı (İstanbul Sanayi Odası)

Tohid, Industrial Site/ Opposite Tabriz Refinery/ Azar Shahr
Road /Tabriz/Iran 51745-165

Meşrutiyet Caddesi No: 62 Tepebaşı - İstanbul

TEL: ++98 (411) 425 9110

TEL: ++90 (212) 292 21 57 / 315

FAKS:++98 (411) 424 5235

FAKS:++90 (212) 249 50 07

e-posta: info@sanneyekta.com

e-posta: oemul@iso.org.tr

Yetkili Kişi: Parisa Rezaee/ Sub-Manager

Yetkili Kişi: Onur Emül

Firma, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki traktör, tarım makineleri, otomobil ve otomobil parçaları ve kimyasal madde üreticileri, ithalatçıları ve ihracatçıları ile temas kurmak istediğini
bildiriyor. Firma yetkilisi ile +98 914 119 2219 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.

Bir Amerikan firması fibröz yapıdaki ürünlere uygulanmak
üzere anti-statik bileşik arayışındadır. Firma, mevcut durumda kuvaterner amonyum tuzu kullanmaktadır ancak bu bileşiğin hidrofilik yapısı atmosferdeki suyun emilmesine/yüzermesine sebep olabileceği için ürünün lifli yapısını

Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
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201000686

Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler

FİRMA ADI: KAMAL CHEMICAL GROUP

MACARiSTAN

Tehran / IRAN

201000669

TEL: ++98 (21) 449 87 613 - 4

FİRMA ADI: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara

FAKS:++98 (21) 449 88 901
e-posta: s.moghaddam@ici-trading.com

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Postacím: 3501 Miskolc Pf.:376
HUNGARY

Yetkili Kişi: Siamak Moghaddam

TEL: ++36 (46) 501 876

Otomotiv son kat boya (Automotive refinishing Paints), yoklama macunu ve dolgu astarı (Putty and Primer for Cars)
tedarikçisi ve distribütörü olan firma; İran firmalarıyla işbirliği
yapmak isteyen Türk firmalarıyla ticaret yapmak istediğini
bildiriyor.

FAKS:++36 (46) 501 099

İTALYA

Plastik kapı ve pencere üretimi yapılan firma, emeklilikten
dolayı satışa çıkartılmıştır. Firmaya ait olup, otoban yanında
bir endüstri parkının içinde bulunan üretim biriminin, günlük
1000 adet ya da yıllık 20 milyon Euro’luk üretim kapasitesi
olduğu belirtiliyor. Söz konusu talep Borsod-Abaúj-Zemplén
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bildirilmiştir. İlgilenenler,
firma ile yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda Ticaret ve
Sanayi Odası aracılığı ile veya h-tech@gportal.hu adresinden doğrudan firma ile temas kurabilirler.

201000715
FİRMA ADI: VIRES SRL
TEL: ++90 (212) 244 22 68
FAKS:++90 (212) 252 58 85

e-posta: szecsi.ilona@bokik.hu
Yetkili Kişi: Dr Szécsiné Bányai Ilona

e-posta: ceyda@cciist.com
Yetkili Kişi: Ceyda Oğraş
Gemi ve inşaat sektörü için vernik üretimi yapan firma, ithalatçı ve distribütörler aramaktadır. Söz konusu teklif Birliğimize, İtalyan Ticaret Odası Derneği Ankara Ofisi vasıtasıyla
iletilmiştir.
TÜRKMENiSTAN
200800415

Ana metaller ve ilgili ürünler
BiRLEŞiK ARAP EMiRLiKLERi
201000689
FİRMA ADI: LEADERS
P.O. Box: 41777, Abu Dhabi, UAE

FİRMA ADI: Bayly-Gurluşyk

TEL: ++971 (2) 633 2668

744000 Garaşsızlık ave 52 Ashkabat/ Türkmenistan

FAKS:++971 (2) 633 2669

TEL: ++993 (12) 482102
FAKS:++993 (12) 482099
e-posta: dovran.bg@gmail.com
Yetkili Kişi: Dövran Baylıyev
Firma, mermer, granit, mermer ve granit montajı için ankraj
malzemeleri ve yapıştırıcısı almak istediğini bildiriyor.

e-posta: anashabat@leaders-uae.net
Yetkili Kişi: Abdelhamied Nashabat / Business Development
manager - EPC
Birleşik Arap Emirlikleri’nde yerleşik Bin Zayed Şirketler
Grubu’nun bir üyesi olan Şirket; petrol ve gaz sektörü için
sondaj kimyasalları, petrol ve sondaj boruları (OCTG), su
boruları, ters ozmoz (reverse osmosis) ve deniz suyu arıtma
cihazları ve sistemleri, düşük-orta ve yüksek voltaj için enerji
kabloları, veri iletişim kabloları ve fiber optik kablolar sektörlerinde ürün ve hizmet sağlayabilecek ciddi büyük Türk
firmaları ile işbirliği yaparak Birleşik Arap Emirlikleri'nde
açılacak ihalelere girmeyi talep etmektedir. Söz konusu talep
Birliğimize, Abu Dhabi Ticaret Müşavirliği vasıtasıyla iletilmiştir.

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
Sayfa 6

HOLLANDA

Mamul ürün ve malzemeler

201000652

BELÇiKA

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

201000694

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

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

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

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

e-posta: erdinc.yaz@ebiltem.ege.edu.tr

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

Yetkili Kişi: Erdinç Yaz

e-posta: erdinc.yaz@ebiltem.ege.edu.tr

Park, bahçe gibi alanlar için özel tasarım dekoratif paslanmaz çelik bahçe mobilyaları üretimi yapan firma; üretiminde
kullanacağı bazı paslanmaz çelik döküm parçaları temin
etmek için bu alanda faaliyet gösteren firmalarla ticari işbirlikleri kurmak istemektedir. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege
İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Araştırma Merkezi ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10 NL 60AH 3IDY
referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.

İSRAiL
201000680
FİRMA ADI: Avrupa İşletmeler Ağı (İstanbul Sanayi Odası)
Meşrutiyet Caddesi No: 62 Tepebaşı - İstanbul
TEL: ++90 (212) 292 21 57 / 315
FAKS:++90 (212) 249 50 07
e-posta: oemul@iso.org.tr
Yetkili Kişi: Onur Emül
Çelik konstrüksiyon üretimi konusunda faaliyet gösteren
firma, elektrik santrali projeleri için mühendislik ve teknolojik
uzmanlığa ihtiyaç duymaktadır. Elektrik santrallerinin metal
kısımlarını üretebilecek kapasitede mühendislik ve teknoloji
alt yapısına sahip firmalarla işbirliği yapmak isteyen İsrail
firması, özellikle paslanmaz çelik ve alüminyum konularında
ve buhardan ısı geri kazanım, baca gazı desülfürizasyonu
uzmanlığına önem vermektedir. Söz konusu duyuru Birliğimize, İstanbul Sanayi Odası vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10 IL 80ER 3IGZ referans numarasını belirterek İstanbul Sanayi Odası’na başvurmaları istenmektedir.

Yetkili Kişi: Erdinç Yaz
Ani çarpma gibi durumlarda deforme olmayarak enerjiyi
emme özelliğine sahip, yeni bir koruyucu bariyer sistemi
geliştiren firma, bu konuda faaliyet göstermek isteyen firmalarla teknoloji transferi ve ticari işbirlikleri yaparak yeni ürünler geliştirmek ve yeni pazarlara açılmak istemektedir. Koruyucu ekipman sınıfında değerlendirilebilen ayrıca, güvenlik
çemberi ve yol bariyeri olarak da kullanılabilen bu sistemle
hem çarpan araç hem de bariyer sistemi zarar görmemektedir. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10 BE 0427 3IL2 referans numarasını belirterek Ege
İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.
BiRLEŞiK ARAP EMiRLiKLERi
201000690
FİRMA ADI: LEADERS
P.O. Box: 41777, Abu Dhabi, UAE
TEL: ++971 (2) 633 2668
FAKS:++971 (2) 633 2669
e-posta: anashabat@leaders-uae.net
Yetkili Kişi: Abdelhamied Nashabat / Business Development
manager - EPC
Birleşik Arap Emirlikleri’nde yerleşik Bin Zayed Şirketler
Grubu’nun bir üyesi olan Şirket; petrol ve gaz sektörü için
sondaj kimyasalları, petrol ve sondaj boruları (OCTG), su
boruları, ters ozmoz (reverse osmosis) ve deniz suyu arıtma
cihazları ve sistemleri, düşük-orta ve yüksek voltaj için enerji
kabloları, veri iletişim kabloları ve fiber optik kablolar sektörlerinde ürün ve hizmet sağlayabilecek ciddi büyük Türk
firmaları ile işbirliği yaparak Birleşik Arap Emirlikleri'nde
açılacak ihalelere girmeyi talep etmektedir. Söz konusu talep
Birliğimize, Abu Dhabi Ticaret Müşavirliği vasıtasıyla iletilmiştir.
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FİRMA ADI: UNIPROMET d.d. Sarajevo

Bosna Hersek'te hırdavat sektöründe faaliyet gösteren firma,
Türkiye'de bu alanda çalışan üretici ve ihracatçı firmalarla
temas kurmak istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif, Birliğimize Saraybosna Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği vasıtasıyla
iletilmiştir.

Marka Marulica 2 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

HOLLANDA

TEL: ++387 (61) 482977

201000651

FAKS:++387 (33) 234182

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

e-posta: dzemozica@yahoo.com

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

BOSNA HERSEK
201000672

Yetkili Kişi: Dzemaludin Kahroviç
Firma, Bosna-Hersek'te yatırım yapmak isteyen Türk firmalarla aşağıdaki koşul ve olanaklarla işbirliği yapmak istediklerini bildiriyor: 1-fabrika kurmak için Sarajevo-Vogoşça,
Teşanj-Jelah ve Fojnica-Podcitonja bölgelerinde inşaat ve
işleme izinlerini sağlayacakları 10.000 m2-900.000 m2 ücretsiz arazi, 2- kolej inşa etmek için 35.000 m2'lik ücretsiz
arazi, 3- Saraybosna'da ortak girişimle konut ve otelli alışveriş merkezi yapmak için 68.000 m2'lik arazide yatırım yapmayı teklif ediyor, 4- Tesanj şehrinde 150t/24h kapasiteli
değirmen sahibi olan firma, makarna, bisküvi, kek ve diğer
un ürünleri üretmek amacıyla ortaklık teklif ettiklerini veya
söz konusu değirmeni satabileceklerini bildiriyor, 5- Fojnica
şehrinde yeni bir endüstriyel bina ve 50.000 m2'lik araziye
sahip olan firma kayın ve köknar ağacı kesilmesi için 30.000
m3/sene kapasiteli bir ekipman kurduklarını bildiriyor, 6Türkiye'den ithal edilen malları depolamak ve sonra da
Bosna ve bölge ülkelerinde satmak için Saraybosna'da
lojistik-dağıtım merkezini teklif ediyorlar. Firma ayrıca,
Saraybosna'da, sahibi oldukları alışveriş merkezini (Grand
Centa) satmak /kiralamak istediklerini bildiriyor. Firma; a-kil
kiremit fabrikası, b-çimento fabrikası, c-kontrplak fabrikası, dtaş veya cam yünü fabrikası e-radyatör fabrikası, alüminyum
ve panel radyatörler f-küvet ve duşa kabin fabrikası ve benzer ürünler g-PVC pencere profilleri üreten fabrika ve hçikolata ve bisküvi fabrikası vb. yatırım projelerinin gerçekleşmesinde de herhangi bir yükümlülük olmaksızın yardım
edebileceklerini bildiriyor. İlgilenen firmalar, ayrıca +387 61
220 986 numaralı telefon veyahut mp@unipromet.com eposta adresinden Muhamed Pilav ile temas kurabilirler. Söz
konusu teklif Birliğimize, T.C. Saraybosna Büyükelçiliği
Ticaret Müşavirliği vasıtasıyla iletilmiştir.
201000687
FİRMA ADI: Megacentar d.o.o.
Hifzi Bjelavca 6, 71000 Sarajevo/ Bosnia Herzegovina
TEL: ++387 (33) 635888
FAKS:++387 (33) 635666
e-posta: hammer@bih.net.ba
Yetkili Kişi: Radomir Lazic

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: erdinc.yaz@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Erdinç Yaz
Kompozit malzeme konusunda farklı alanlarda yaptıkları
çalışmalarla endüstriyel alanda geniş bir tecrübeye sahip
olup, uzun lifli doğal maddelere (keten, jüt, hindistancevizi,
kenevir) ile cam elyafının eklenmesiyle güçlendirilmiş biyolojik esaslı termoset malzeme üretimi konusunda uzmanlaşmış
firma; bu konuda çalışmak isteyen firmalarla, ticari ve teknolojik işbirlikleri kurarak farklı ülkelerde üretim yapmak istemektedirler. Malzeme, güçlendirilmiş fiberglas malzemelere
göre %50 daha hafiftir. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege
İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Araştırma Merkezi ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10 NL 60AH 3IIE
referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.
NORVEÇ
201000695
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: erdinc.yaz@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Erdinç Yaz
Jeotermal enerjiler konusunda çalışan firma; sıcak su nakli
için içi boru biçiminde yapılmış duvarlar (tubular walls) veyahut ısı geçirgenliği çok az olan yalıtım malzemeleri üreten
firmalarla, teknoloji transferi ve ticari işbirliği arayışındadır.
Nakledilecek olan suyun ısısının 300º C civarında olacağı ve
duvarların ya da malzemenin ısı geçirgenlik katsayısının da
en az 1.0 W/m2K civarında olması gerektiği belirtilmektedir.
Gereksinimin çift cidarlı çelik ya da başka malzemeden
üretilmiş borularla da çözümlenebileceği ve toplam boru
uzunluğunun 3000 metrenin üzerinde olacağı belirtilmiştir.
Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10 NO 79EL 3IFX referans numarasını belirterek
Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.
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PAKiSTAN

Yetkili Kişi: Erdinç Yaz

201000668

Parabolik oluk tipi güneş kolektörleri ile mevcut sistemlere
göre daha yüksek ısıda buhar üretimi ve solar soğutma
gerçekleştiren bir sistem geliştiren firma; bu sistemin büyük
ölçekli yapılarda (market, hava alanı, otel ve endüstride)
kolaylıkla ısıtma ve soğutma işlemlerinde uygulanabildiğini
belirterek bu alanda faaliyet gösteren firmalarla ticari işbirlikleri aradığını bildiriyor. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş
ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Araştırma Merkezi
ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10 DE 0855 3IGD
referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.

FİRMA ADI: Falcon Abrasives (Pvt) Ltd.
Plot No. 36, Sector 28, Korangi Industrial Area Karachi
74900, Pakistan
TEL: ++92 (21) 35033471
FAKS:++92 (21) 5870578
e-posta: admin@falconabrasives.com
Kâğıt zımpara, bez zımpara, rulo/bant zımpara çeşitleri
üreticisi olan firma, bu ürünlerini satmak istemektedir. Firmanın ürünlerinin; 1-Water proof sheets latex backing grit 80400 9x11” silicon carbide, 2- Water proof sheets kraft paper
backing 100-320 9x11”, 3- Cloth back abrasives rolls
aluminum oxide grit 40-320, 4- Emery cloth 9x11” grit 36-120
Aluminum oxide" olduğu belirtilmiştir. Söz konusu teklif
Birliğimize, Pakistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu vasıtasıyla iletilmiştir.

AVUSTURYA
201000664
FİRMA ADI: Austrian Embassy - Commercial Section Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
Armada İş Merkezi, Eskişehir Yolu 6, A Blok, Kat. 13, No. 19
06520 Söğütözü - Ankara ..
TEL: ++90 (312) 219 21 41

TÜRKMENiSTAN
FAKS:++90 (312) 219 21 45
200800416
e-posta: ankara@advantageaustria.org
FİRMA ADI: Bayly-Gurluşyk
Yetkili Kişi: Ramiz İlter/ Dış Ticaret Sorumlusu
744000 Garaşsızlık ave 52 Ashkabat/ Türkmenistan
TEL: ++993 (12) 482102
FAKS:++993 (12) 482099
e-posta: dovran.bg@gmail.com
Yetkili Kişi: Dövran Baylıyev
Firma, mermer, granit, mermer ve granit montajı için ankraj
malzemeleri ve yapıştırıcısı almak istediğini bildiriyor.

Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve
ilgili ürünler

MFL Bıçkı ve Freze Tekniği, dolgulu madde, boru ve profillerin kesiminde yüksek kapasiteli daire bıçkıları geliştiren ve
üreten firma; Türkiye’de temsilci/ithalatçı arayışındadır. Şerit
ve plakalardaki köşe kaynaklarında köşeli freze tesisatı;
plaka, boru ve profiller için oynak ayraçlar; ayrıca ray işlemi
tesisleri için matkap, freze ve bıçkı aletleri ve bunların kullanım alanları için özel aletler; her türlü metal işleme ve müşterinin ihtiyacına cevap verecek özel makineler imal eden
şirket ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların, Avusturya
Ticaret
Müsteşarlığı’nın
ankara@advantageaustria.org
adresine veya (312) 219 21 45 numaralı faksa şirket bilgilerini 3311666 referans kodu ile göndermeleri istenmektedir.
BiRLEŞiK ARAP EMiRLiKLERi
201000705

ALMANYA

FİRMA ADI: Bin Said General Contracting LLC

201000650

Abu Dhabi, United Arab Emirates

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

TEL: ++971 (2) 634 33 00

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

FAKS:++971 (2) 633 00 78
e-posta: fares6662000@hotmail.com

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

Yetkili Kişi: Mohamed Fares / Finance Manager

e-posta: erdinc.yaz@ebiltem.ege.edu.tr
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Firma, fırın makine ve cihazları, hamur ve tatlı makineleri ile
delikli tuğla yapma makineleri satın almak istediğini bildirmiştir. Firma yetkilisi ile +971 050 641 99 16 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir. Söz konusu teklif, Birliğimize
Abu Dhabi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği vasıtasıyla iletilmiş olup, ihtiyacın acil olduğu belirtilmiştir.

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

BOSNA HERSEK

Yetkili Kişi: Erdinç Yaz

201000717

e-posta: grizelj@grizelj.com

Rüzgâr türbinlerinin kanat ve kabinlerinin tasarımı ve
kompozit malzemelerden üretimi konusunda uzmanlaşmış
olan firma; bu alanda çalışan firmalar ile kanat ve kabinlerin
üretimi ve teknoloji transferleri konusunda işbirlikleri kurmak
istemektedir. Uygun tesis ve ekipmanlara da sahip olan
firmanın, bulundukları bölge itibariyle rüzgâr enerjisi konusunda uygulama anlamında iyi bir potansiyelleri de bulunmaktadır. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik
Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek
isteyen kuruluşların 10 HR 89GO 3I0X referans numarasını
belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

Yetkili Kişi: Tin Grizelj

İNGiLTERE

Metalürji, metal imalatı, oto, elektrik, gıda, orman ürünleri,
tekstil sanayileri üretiminde tek ya da modüler olarak kurulumu yapılan robotik hücrelerinin üretimini yapan Şirket, ilgi
duyan Türk şirketleriyle temas kurmak istemektedir. Söz
konusu talep Birliğimize, Bosna Hersek Büyükelçiliği (Ankara) vasıtasıyla iletilmiştir.

201000677

FİRMA ADI: Grizelj d.d.
71210 SARAJEVO - ILIDZA, Nikole Sopa 46, Bosnia and
Herzegovina
TEL: ++387 (33) 453 321
FAKS:++387 (33) 457 141

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: erdinc.yaz@ebiltem.ege.edu.tr

FİRMA ADI: Avrupa İşletmeler Ağı (İstanbul Sanayi Odası)
Meşrutiyet Caddesi No: 62 Tepebaşı - İstanbul
TEL: ++90 (212) 292 21 57 / 315

FRANSA
FAKS:++90 (212) 249 50 07
201000653
e-posta: oemul@iso.org.tr
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Yetkili Kişi: Onur Emül
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: erdinc.yaz@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Erdinç Yaz
Ekskavatör, dozer, yükleyici gibi araçların hareketli elemanlarında kullanılan hidrolik hortumların ve bağlantı elemanlarının zarar görmesini/kendi kendini kesmesini önlemek için
yeni koruyucu malzemeler üreten firma; bu malzemeleri
başka özel amaçlı uygulamalara da adapte edebilecek firmalarla işbirliği yapmak istemektedir. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir.
Araştırma Merkezi ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 09
FR 38n0 3EL1 referans numarasını belirterek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

Bazı ev aletlerinde kullanılan mikrodalga teknolojisini başka
beyaz eşyalara da uyarlamak isteyen bir mucit; mikrodalga
teknolojisi üzerine çalışan akademisyenler, uzman kişiler ve
ürün tasarımcılarıyla temasa geçerek, uygun bulunan teknolojilerin cihazlar üzerine adaptasyonunu gerçekleştirmek
istiyor. Söz konusu duyuru Birliğimize, İstanbul Sanayi Odası
vasıtasıyla iletilmiştir. Mucit ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10 GB 41n8 3HXJ referans numarasını belirterek
İstanbul Sanayi Odası’na başvurmaları istenmektedir.
İRAN
201000665
FİRMA ADI: SanneYekta Investment Company
Tohid, Industrial Site/ Opposite Tabriz Refinery/ Azar Shahr
Road /Tabriz/Iran 51745-165

HIRVATiSTAN

TEL: ++98 (411) 425 9110

201000696

FAKS:++98 (411) 424 5235

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

e-posta: info@sanneyekta.com

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: Parisa Rezaee/ Sub-Manager

FAKS:++90 (212) 252 58 85

Firma, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki traktör, tarım makineleri, otomobil ve otomobil parçaları ve kimyasal madde üreticileri, ithalatçıları ve ihracatçıları ile temas kurmak istediğini
bildiriyor. Firma yetkilisi ile +98 914 119 2219 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.

e-posta: ceyda@cciist.com

İSPANYA

Yetkili Kişi: Ceyda Oğraş
Tekstil kontrol sistemleri üretimi yapan firma, tekstil sektöründe çalışan acente ve distribütörler aramaktadır. Söz
konusu teklif Birliğimize, İtalyan Ticaret Odası Derneği Ankara Ofisi vasıtasıyla iletilmiştir.

201000684
SIRBiSTAN
FİRMA ADI: Avrupa İşletmeler Ağı (İstanbul Sanayi Odası)
201000701
Meşrutiyet Caddesi No: 62 Tepebaşı - İstanbul
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
TEL: ++90 (212) 292 21 57 / 315
FAKS:++90 (212) 249 50 07

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

e-posta: oemul@iso.org.tr

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 152

Yetkili Kişi: Onur Emül

e-posta: mustafa.cakir@ebiltem.ege.edu.tr

Her yıl 30 milyon metreküp suyun pompalandığı yer altı
madenlerine sahip olan kömür madenciliği şirketi, sahip
olduğu maden çevresindeki bina ve sanayi kuruluşlarının
ısıtma ve soğutmasında kullanılmak üzere bu pompalanan
sudan yararlanmak istemektedir. Şirketin amacı, sanayi
kuruluşları veya araştırma merkezleri ile benzer projelerde
teknik işbirliği yapmaktır. Ayrıca, farklı boyutlara sahip ısı
pompalarına ve su kaynaklı ısı pompaları için proje tasarımcılarına ihtiyaç vardır. Söz konusu duyuru Birliğimize, İstanbul Sanayi Odası vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluşların 08 ES 24D4 0IBM referans
numarasını belirterek İstanbul Sanayi Odası’na başvurmaları
istenmektedir.

Yetkili Kişi: Mustafa Çakır
Kaynak makineleri, envensör kaynak makineleri ve TIG DC,
TIG AC/DC, MMA için güç kaynakları üreticisi olan firma;
kaynak işleri için güç kaynakları distribütörleri ile ticari işbirliği
yapmak istemektedir. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş
ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluşların 20100913026 referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
istenmektedir.
201000702
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)

İTALYA
201000712

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

FİRMA ADI: OCM SRL

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 152

TEL: ++39 (545) 50230

e-posta: mustafa.cakir@ebiltem.ege.edu.tr

FAKS:++39 (545) 51404

Yetkili Kişi: Mustafa Çakır

e-posta: info@ocmsrl.com

Evsel kullanım için su arıtma sistemleri üzerine faaliyet
gösteren firma, kirlenmiş suyu içme suyuna çevirerek, içme
sularının bakteriyel ve viral dezenfeksiyonu için su arıtma
sistemleri üretmektedir. Firma ticari aracılar aramakta ve
franchising fırsatları sunmaktadır.

Yetkili Kişi: Dario Vaccari
Bataklık kurutmak için makineler üreten firma; distribütör,
temsilci ve tecrübeli acenteler aramaktadır. Söz konusu teklif
Birliğimize, İtalyan Ticaret Odası Derneği Ankara Ofisi vasıtasıyla iletilmiştir.
201000716

Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 20100915007 referans numarasını belirterek Ege İş
ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

FİRMA ADI: OMG S.A.S.
TEL: ++90 (212) 244 22 68

Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
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Ofis ve bilgisayar makine, ekipman ve parçaları
İTALYA
201000682
FİRMA ADI: JOINT SERVICES ITALY SRL
Via Palermo, 93 Cap: 00184 Roma (Italy)
e-posta: v.pandolfi@jsitaly.it

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yerleşik Bin Zayed Şirketler
Grubu’nun bir üyesi olan Şirket; petrol ve gaz sektörü için
sondaj kimyasalları, petrol ve sondaj boruları (OCTG), su
boruları, ters ozmoz (reverse osmosis) ve deniz suyu arıtma
cihazları ve sistemleri, düşük-orta ve yüksek voltaj için enerji
kabloları, veri iletişim kabloları ve fiber optik kablolar sektörlerinde ürün ve hizmet sağlayabilecek ciddi büyük Türk
firmaları ile işbirliği yaparak Birleşik Arap Emirlikleri'nde
açılacak ihalelere girmeyi talep etmektedir. Söz konusu talep
Birliğimize, Abu Dhabi Ticaret Müşavirliği vasıtasıyla iletilmiştir.
İNGiLTERE

Yetkili Kişi: Virgilio Pandolfi / CEO
201000703
Bilgi teknolojileri (IT) konusunda ağırlıklı olarak İtalya pazarında faaliyet gösteren İtalyan Joint Services firması, bir
Türk firması ile ortaklık yapmak istemektedir. Şirketin sunduğu hizmet ve çözümleri: IT sektörüne, sektördeki yeni ve
önemli ürünler hakkındaki bilgiler sunmak.
 Security Event Management - Güvenlik ve yasal düzenlemeler ile uygunluk açısından bilgilerin şifrelenmesi, kullanıcı
faaliyetlerin log olarak kayıt edilmesi, analizi ve yönetimi 
Anti-fraud management - Finansal verilerin korunması,
parasal işlemlerin güvenliği ve herhangi bir yasa dışı işlemin
veya hırsızlığın önlenmesini ve bütün işlemlerin güvenli bir
şekilde yönetilmesi  Data Loss Prevention - Herhangi bir
kaynağın, şirket verilerinin veya önemli bilgilerin korunmasını, hırsızlık veya izinsiz erişimin engellenmesi  Business
Service Management - IT hizmet ve çözümlerinin yönetimi,
takip edilmesi ve değerlendirilmesi  Remote Desktop
Control - Help-desk anlayışını temel alan IT platformu. Güvenlik önlemleri, oturum takibi, performans ve izleme araçları
 Identity Management ,  strong authentication ve otorizasyon yönetimi. Şirketin önemli sistemlerine erişim sağlanmasının kontrol altına alınması, yönetilmesi ve yetkili kişilerin
bu konuda takip edilmesi vb. Söz konusu teklif Birliğimize,
T.C Roma Büyükelçiliği Ekonomi Müşavirliği vasıtasıyla
iletilmiştir.

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 / 152
e-posta: mustafa.cakir@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Mustafa Çakır
Sanayi gereksinimleri ve güç tesisatları için elektrik sistemlerinin tasarımı, üretimi ve geliştirilmesi üzerinde faaliyet gösteren firma; ticari aracılık anlaşmaları, ortak yatırım, karşılıklı
üretim ve taşeronluk anlaşmaları yapmak istemekte ve
franchising (isim hakkı sözleşmesi) önermektedir. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla
iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların
20100914018 referans numarasını belirterek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.
POLONYA
201000698
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)

Elektriksel makineler, düzenekler, donanımlar ve tüketim malzemeleri
BiRLEŞiK ARAP EMiRLiKLERi

Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: erdinc.yaz@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Erdinç Yaz

201000691
FİRMA ADI: LEADERS
P.O. Box: 41777, Abu Dhabi, UAE
TEL: ++971 (2) 633 2668
FAKS:++971 (2) 633 2669
e-posta: anashabat@leaders-uae.net
Yetkili Kişi: Abdelhamied Nashabat / Business Development
manager - EPC

Isıtma amaçlı yeni elektrikli kızılötesi radyatör teknolojisi
geliştiren, ayrıca radyatörün üzerine dekoratif amaçlı resimler de ekleyerek, istenilen boyut ve şekilde üretim yapabilen
firma; bu alanda faaliyet gösteren firmalarla teknoloji transferi
gerçekleştirmek ve yeni pazarlara giriş yapmak istemektedir.
Söz konusu radyatör bu alandaki teknolojilerle üretilmiş
ürünlere göre %30 enerji tasarrufu sağlamaktadır. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla
iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10
PL 63AZ 3IH6 referans numarasını belirterek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
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Optik ve hassas ölçüm aygıtları, saatler, eczacılık ürünleri ve tıbbi tüketim malzemeleri

FAKS:++36 (1) 4337191

ALMANYA

Yetkili Kişi: Lajos Ari / import-export manager

201000648

Engellilerin hareketi için tekerlekli sandalyeler, rehabilitasyonu ve ortopedik gereksinimleri için cihazlar üreticisi ve dağıtımcısı olan firma; Türkiye’de ticari işbirliği yapabileceği bir
firma aramaktadır. Merkezi Budapeşte’de olan firmanın 45
çalışanı olduğu ve Macaristan genelinde 3 mağazası ile 250
adet toptancı müşterisi olduğu ve %35lik pazar payına sahip
olduğu bildirilmiştir. Firmanın tüm ürünlerinin engellilerin
yaşamlarına destek olmak ve hastaların evlerinde, hastanelerde ve diğer yerlerdeki rehabilitasyonlarına yardımcı olmak
üzere tasarlandığı belirtilmiştir.

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: erdinc.yaz@ebiltem.ege.edu.tr

e-posta: ari.lajos@promobil.hu

Yetkili Kişi: Erdinç Yaz
Tek kişilik helikopter ile profesyonel kamera sistemini birleştirerek düşük maliyetli bir hava gözlem aracı geliştiren firma,
havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalarla teknolojik ve
ticari işbirlikleri kurmak istemektedirler. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir.
Araştırma Merkezi ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10
DE 1168 3IJP referans numarasını belirterek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.
İNGiLTERE

Motorlu taşıt, römork ve araç parçaları
İRAN
201000666
FİRMA ADI: SanneYekta Investment Company
Tohid, Industrial Site/ Opposite Tabriz Refinery/ Azar Shahr
Road /Tabriz/Iran 51745-165

201000697
TEL: ++98 (411) 425 9110
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)
FAKS:++98 (411) 424 5235
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir

e-posta: info@sanneyekta.com

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

Yetkili Kişi: Parisa Rezaee/ Sub-Manager

e-posta: erdinc.yaz@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Erdinç Yaz
Özel tasarım ürünlerin geliştirilmesi ve pazarlanması konusunda faaliyet gösteren firma, basınç ve sıcaklık ölçüm ve
kontrol ekipmanları üretimi yapan firmalarla teknoloji transferi
konusunda işbirliği yapmak ve yeni geliştirecekleri ürünlerde
bu ekipmanları kullanmak istemektedir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir.
Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10 GB 77dz
3IJS referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

Firma, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki traktör, tarım makineleri, otomobil ve otomobil parçaları ve kimyasal madde üreticileri, ithalatçıları ve ihracatçıları ile temas kurmak istediğini
bildiriyor. Firma yetkilisi ile +98 914 119 2219 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.

Nakliye ekipmanı
ALMANYA
201000649

MACARiSTAN

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

201000693

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

FİRMA ADI: PROMOBIL Zrt.
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
H-1106 Budapest, Keresztúri út 4/a. Hungary
e-posta: erdinc.yaz@ebiltem.ege.edu.tr
TEL: ++36 (30) 3850337
Yetkili Kişi: Erdinç Yaz

Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
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Tek kişilik helikopter ile profesyonel kamera sistemini birleştirerek düşük maliyetli bir hava gözlem aracı geliştiren firma,
havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalarla teknolojik ve
ticari işbirlikleri kurmak istemektedirler. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir.
Araştırma Merkezi ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10
DE 1168 3IJP referans numarasını belirterek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

e-posta: peppe@cartoindustria.it
Yetkili Kişi: Giuseppe Brancaccio
Fuar stantları tasarımı, projelendirilmesi ve gerçekleştirilmesi
konusunda uzman firma; bu konuda işbirliği yapabileceği
firmalar, temsilciler, acenteler aramaktadır. Söz konusu teklif
Birliğimize, İtalyan Ticaret Odası Derneği Ankara Ofisi vasıtasıyla iletilmiştir.
RUSYA

Mamul ürünler, mobilya, el işleri, özel amaçlı
ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri
İSPANYA
201000656
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/ 152
e-posta: mustafa.cakir@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Mustafa Çakır
Gösterişli ev tekstili, bebek ürünleri, takı aksesuarları tasarımı, üretimi ve satışını yapan firma, ticari aracılar (temsilci,
acente, distribütör) aramaktadır. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma
ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 20090624088 referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.
İTALYA
201000711
FİRMA ADI: CIESSE S.R.L
TEL: ++39 (81) 9372111
e-posta: adiprisco@ciessecucine.it
Yetkili Kişi: Angelo Di Prisco
Mutfak mobilya ve ekipmanları imalatı yapan firma, temsilciler veyahut acenteler aramaktadır. Söz konusu teklif Birliğimize, İtalyan Ticaret Odası Derneği Ankara Ofisi vasıtasıyla
iletilmiştir.
201000713
FİRMA ADI: CARTOINDUSTRIA SPA
TEL: ++39 (81) 8595055

201000654
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/ 152
e-posta: mustafa.cakir@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Mustafa Çakır
Farklı türde el işi hediyelik eşyalar ve baskılı ürünlerin üreticisi olan firma, işbirliği yapabileceği firmalar aramaktadır.
Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 20100325017 referans numarasını belirterek Ege İş
ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

İnşaat işleri
ALMANYA
201000722
FİRMA ADI: BSB Esslingen
Boschstraße 10 PLZ, 73734 Esslingen - Deutschland
TEL: ++49 (711) 93150451
FAKS:++49 (711) 93150455
e-posta: yakup.yenisu@gmx.de
Yetkili Kişi: Yakup Yenisu
Ahşap ev yapımında kullanılan Alman menşeli tüm ürünlerin
(çam, ladin gibi ağaçlardan biçilmiş kereste, paneller, kapı,
pencere çerçevesi, döşemelik parçalar, iç ve dış yalıtım
malzemeleri vb. işlenmiş malzemeler) tedarikçisi olan firma;
söz konusu ürünler için müşteri aramaktadır. Firma ayrıca,
toplu ahşap ev proje taleplerinde de uygulayıcı olabileceğini
bildirmiştir. Yakup Yenisu ile +49-174-6570748 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.

FAKS:++39 (81) 8594500
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BOSNA HERSEK
201000673
FİRMA ADI: UNIPROMET d.d. Sarajevo
Marka Marulica 2 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
TEL: ++387 (61) 482977

Hırvat Mimar Bozo Simunovic, küre şeklinde tasarladığı ve
Hırvatistan'da yapılması planlanan çoklu bina projesi ile ilgili
Türk müteahhit ve yatırımcılarla işbirliği yapmak istiyor.
Yaklaşık 40 milyon Dolar tutarında yatırım değeri olan söz
konusu tasarımın yüksek fiyatlı lüks apartmanlar, iş plazaları,
lüks otel ya da yat limanı için uygun olabileceği, toplam 17
kata, 50 metre yükseklikte, 55 metre genişlikte üst yapıya,
120 m2 zemine, 80 elit süite sahip olmasının planlandığı
bildirilmektedir. Söz konusu teklif Birliğimize, Zagreb Ticaret
Müşavirliği vasıtasıyla iletilmiştir.

FAKS:++387 (33) 234182
İSPANYA
e-posta: dzemozica@yahoo.com
Yetkili Kişi: Dzemaludin Kahroviç
Firma, Bosna-Hersek'te yatırım yapmak isteyen Türk firmalarla aşağıdaki koşul ve olanaklarla işbirliği yapmak istediklerini bildiriyor: 1-fabrika kurmak için Sarajevo-Vogoşça,
Teşanj-Jelah ve Fojnica-Podcitonja bölgelerinde inşaat ve
işleme izinlerini sağlayacakları 10.000 m2-900.000 m2 ücretsiz arazi, 2- kolej inşa etmek için 35.000 m2'lik ücretsiz
arazi, 3- Saraybosna'da ortak girişimle konut ve otelli alışveriş merkezi yapmak için 68.000 m2'lik arazide yatırım yapmayı teklif ediyor, 4- Tesanj şehrinde 150t/24h kapasiteli
değirmen sahibi olan firma, makarna, bisküvi, kek ve diğer
un ürünleri üretmek amacıyla ortaklık teklif ettiklerini veya
söz konusu değirmeni satabileceklerini bildiriyor, 5- Fojnica
şehrinde yeni bir endüstriyel bina ve 50.000 m2'lik araziye
sahip olan firma kayın ve köknar ağacı kesilmesi için 30.000
m3/sene kapasiteli bir ekipman kurduklarını bildiriyor, 6Türkiye'den ithal edilen malları depolamak ve sonra da
Bosna ve bölge ülkelerinde satmak için Saraybosna'da
lojistik-dağıtım merkezini teklif ediyorlar. Firma ayrıca,
Saraybosna'da, sahibi oldukları alışveriş merkezini (Grand
Centa) satmak /kiralamak istediklerini bildiriyor. Firma; a-kil
kiremit fabrikası, b-çimento fabrikası, c-kontrplak fabrikası, dtaş veya cam yünü fabrikası e-radyatör fabrikası, alüminyum
ve panel radyatörler f-küvet ve duşa kabin fabrikası ve benzer ürünler g-PVC pencere profilleri üreten fabrika ve hçikolata ve bisküvi fabrikası vb. yatırım projelerinin gerçekleşmesinde de herhangi bir yükümlülük olmaksızın yardım
edebileceklerini bildiriyor. İlgilenen firmalar, ayrıca +387 61
220 986 numaralı telefon veyahut mp@unipromet.com eposta adresinden Muhamed Pilav ile temas kurabilirler. Söz
konusu teklif Birliğimize, T.C. Saraybosna Büyükelçiliği
Ticaret Müşavirliği vasıtasıyla iletilmiştir.

201000685
FİRMA ADI: Avrupa İşletmeler Ağı (İstanbul Sanayi Odası)
Meşrutiyet Caddesi No: 62 Tepebaşı - İstanbul
TEL: ++90 (212) 292 21 57 / 315
FAKS:++90 (212) 249 50 07
e-posta: oemul@iso.org.tr
Yetkili Kişi: Onur Emül
Her yıl 30 milyon metreküp suyun pompalandığı yer altı
madenlerine sahip olan kömür madenciliği şirketi, sahip
olduğu maden çevresindeki bina ve sanayi kuruluşlarının
ısıtma ve soğutmasında kullanılmak üzere bu pompalanan
sudan yararlanmak istemektedir. Şirketin amacı, sanayi
kuruluşları veya araştırma merkezleri ile benzer projelerde
teknik işbirliği yapmaktır. Ayrıca, farklı boyutlara sahip ısı
pompalarına ve su kaynaklı ısı pompaları için proje tasarımcılarına ihtiyaç vardır. Söz konusu duyuru Birliğimize, İstanbul Sanayi Odası vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluşların 08 ES 24D4 0IBM referans
numarasını belirterek İstanbul Sanayi Odası’na başvurmaları
istenmektedir.
İSRAiL
201000681
FİRMA ADI: Avrupa İşletmeler Ağı (İstanbul Sanayi Odası)
Meşrutiyet Caddesi No: 62 Tepebaşı - İstanbul

HIRVATiSTAN
TEL: ++90 (212) 292 21 57 / 315
201000704
FAKS:++90 (212) 249 50 07
FİRMA ADI: Bozo Simunovic
e-posta: oemul@iso.org.tr
12 John Fitzgerald Kennedy Square Zagrep, Crotia
TEL: ++385 (98 ) 654 089
e-posta: bozosimunovic@net.hr
Yetkili Kişi: Bozo Simunovic

Yetkili Kişi: Onur Emül
Çelik konstrüksiyon üretimi konusunda faaliyet gösteren
firma, elektrik santrali projeleri için mühendislik ve teknolojik
uzmanlığa ihtiyaç duymaktadır. Elektrik santrallerinin metal
kısımlarını üretebilecek kapasitede mühendislik ve teknoloji
alt yapısına sahip firmalarla işbirliği yapmak isteyen İsrail
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firması, özellikle paslanmaz çelik ve alüminyum konularında
ve buhardan ısı geri kazanım, baca gazı desülfürizasyonu
uzmanlığına önem vermektedir. Söz konusu duyuru Birliğimize, İstanbul Sanayi Odası vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10 IL 80ER 3IGZ referans numarasını belirterek İstanbul Sanayi Odası’na başvurmaları istenmektedir.
POLONYA
201000699
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir

Destek ve yardımcı ulaştırmacılık hizmetleri;
seyahat acentesi hizmetleri
BOSNA HERSEK
201000674
FİRMA ADI: UNIPROMET d.d. Sarajevo
Marka Marulica 2 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
TEL: ++387 (61) 482977
FAKS:++387 (33) 234182
e-posta: dzemozica@yahoo.com

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 152

Yetkili Kişi: Dzemaludin Kahroviç

e-posta: mustafa.cakir@ebiltem.ege.edu.tr

Firma, Bosna-Hersek'te yatırım yapmak isteyen Türk firmalarla aşağıdaki koşul ve olanaklarla işbirliği yapmak istediklerini bildiriyor: 1-fabrika kurmak için Sarajevo-Vogoşça,
Teşanj-Jelah ve Fojnica-Podcitonja bölgelerinde inşaat ve
işleme izinlerini sağlayacakları 10.000 m2-900.000 m2 ücretsiz arazi, 2- kolej inşa etmek için 35.000 m2'lik ücretsiz
arazi, 3- Saraybosna'da ortak girişimle konut ve otelli alışveriş merkezi yapmak için 68.000 m2'lik arazide yatırım yapmayı teklif ediyor, 4- Tesanj şehrinde 150t/24h kapasiteli
değirmen sahibi olan firma, makarna, bisküvi, kek ve diğer
un ürünleri üretmek amacıyla ortaklık teklif ettiklerini veya
söz konusu değirmeni satabileceklerini bildiriyor, 5- Fojnica
şehrinde yeni bir endüstriyel bina ve 50.000 m2'lik araziye
sahip olan firma kayın ve köknar ağacı kesilmesi için 30.000
m3/sene kapasiteli bir ekipman kurduklarını bildiriyor, 6Türkiye'den ithal edilen malları depolamak ve sonra da
Bosna ve bölge ülkelerinde satmak için Saraybosna'da
lojistik-dağıtım merkezini teklif ediyorlar. Firma ayrıca,
Saraybosna'da, sahibi oldukları alışveriş merkezini (Grand
Centa) satmak /kiralamak istediklerini bildiriyor. Firma; a-kil
kiremit fabrikası, b-çimento fabrikası, c-kontrplak fabrikası, dtaş veya cam yünü fabrikası e-radyatör fabrikası, alüminyum
ve panel radyatörler f-küvet ve duşa kabin fabrikası ve benzer ürünler g-PVC pencere profilleri üreten fabrika ve hçikolata ve bisküvi fabrikası vb. yatırım projelerinin gerçekleşmesinde de herhangi bir yükümlülük olmaksızın yardım
edebileceklerini bildiriyor. İlgilenen firmalar, ayrıca +387 61
220 986 numaralı telefon veyahut mp@unipromet.com eposta adresinden Muhamed Pilav ile temas kurabilirler. Söz
konusu teklif Birliğimize, T.C. Saraybosna Büyükelçiliği
Ticaret Müşavirliği vasıtasıyla iletilmiştir.

Yetkili Kişi: Mustafa Çakır
Çelik yapıların montajı, kaynak işleri, boru hattı yapımı ve
paslanmaz çelikten konteynırların üretimi üzerine uzman
olan firma; karşılıklı üretim anlaşmaları yapabileceği firmalar,
çelik yapı ve boru hattı işleri için müteahhit firmalar aramaktadır. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluşların 20100916023 referans numarasını belirterek
Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.
SIRBiSTAN
201000700
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 / 152
e-posta: mustafa.cakir@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Mustafa Çakır
Metal işleri ve metal yapılar üzerine uzman olan ve mekanik
tesisat, alçı, seramik ve elektrik işleri alanlarında da faaliyet
gösteren firma; taşeronluk işleri ve ortak yatırım için işbirliği
yapabileceği firmalar aramaktadır. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir.
Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 20100916015
referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.
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Bilgisayar ve ilgili hizmetler

Petrol ve gaz endüstrisi ile ilgili hizmetler

İTALYA

BiRLEŞiK ARAP EMiRLiKLERi

201000683

201000692

FİRMA ADI: JOINT SERVICES ITALY SRL

FİRMA ADI: LEADERS

Via Palermo, 93 Cap: 00184 Roma (Italy)
e-posta: v.pandolfi@jsitaly.it
Yetkili Kişi: Virgilio Pandolfi / CEO
Bilgi teknolojileri (IT) konusunda ağırlıklı olarak İtalya pazarında faaliyet gösteren İtalyan Joint Services firması, bir
Türk firması ile ortaklık yapmak istemektedir. Şirketin sunduğu hizmet ve çözümleri: IT sektörüne, sektördeki yeni ve
önemli ürünler hakkındaki bilgiler sunmak.
 Security Event Management - Güvenlik ve yasal düzenlemeler ile uygunluk açısından bilgilerin şifrelenmesi, kullanıcı
faaliyetlerin log olarak kayıt edilmesi, analizi ve yönetimi 
Anti-fraud management - Finansal verilerin korunması,
parasal işlemlerin güvenliği ve herhangi bir yasa dışı işlemin
veya hırsızlığın önlenmesini ve bütün işlemlerin güvenli bir
şekilde yönetilmesi  Data Loss Prevention - Herhangi bir
kaynağın, şirket verilerinin veya önemli bilgilerin korunmasını, hırsızlık veya izinsiz erişimin engellenmesi  Business
Service Management - IT hizmet ve çözümlerinin yönetimi,
takip edilmesi ve değerlendirilmesi  Remote Desktop
Control - Help-desk anlayışını temel alan IT platformu. Güvenlik önlemleri, oturum takibi, performans ve izleme araçları
 Identity Management ,  strong authentication ve otorizasyon yönetimi. Şirketin önemli sistemlerine erişim sağlanmasının kontrol altına alınması, yönetilmesi ve yetkili kişilerin
bu konuda takip edilmesi vb. Söz konusu teklif Birliğimize,
T.C Roma Büyükelçiliği Ekonomi Müşavirliği vasıtasıyla
iletilmiştir.

P.O. Box: 41777, Abu Dhabi, UAE
TEL: ++971 (2) 633 2668
FAKS:++971 (2) 633 2669
e-posta: anashabat@leaders-uae.net
Yetkili Kişi: Abdelhamied Nashabat / Business Development
manager - EPC
Birleşik Arap Emirlikleri’nde yerleşik Bin Zayed Şirketler
Grubu’nun bir üyesi olan Şirket; petrol ve gaz sektörü için
sondaj kimyasalları, petrol ve sondaj boruları (OCTG), su
boruları, ters ozmoz (reverse osmosis) ve deniz suyu arıtma
cihazları ve sistemleri, düşük-orta ve yüksek voltaj için enerji
kabloları, veri iletişim kabloları ve fiber optik kablolar sektörlerinde ürün ve hizmet sağlayabilecek ciddi büyük Türk
firmaları ile işbirliği yaparak Birleşik Arap Emirlikleri'nde
açılacak ihalelere girmeyi talep etmektedir. Söz konusu talep
Birliğimize, Abu Dhabi Ticaret Müşavirliği vasıtasıyla iletilmiştir.

Baskı, matbaa ve ilgili hizmetler
ROMANYA

Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme
konularında hizmetler

201000720

ROMANYA

Bucharest, Romania

201000719

FİRMA ADI: JUSTAD Advertising Agency

TEL: ++40 (21) 2501144

FİRMA ADI: GBD Global Business Development S.R.L.
Bd-ul CORNELIU COPOSU NR:3, Bloc 101, Scara 4, Etj 6,
Apt 75, Sector 3 - BUCURESTI ROMANIA
TEL: ++40 (21) 3266147/8

FAKS:++40 (21) 2501144
e-posta: alinastoian@justad.ro
Yetkili Kişi: Alina Stanciu

FAKS:++40 (21) 3266144
e-posta: office@gbd.ro
Yetkili Kişi: AHMET HAMDİ DEMİREL
Bükreş’te yerleşik firma; Romanya’da yatırım ya da dağıtım
planlayan firmalara verimli, hızlı ve uygun maliyetli çözümler
üreterek profesyonel destek sunmak istediğini bildiriyor. Söz
konusu teklif Birliğimize, Türk İşadamları Derneği vasıtasıyla
iletilmiştir. Ahmet Hamdi Demirel ile +40 72 1279171ve +90
532 2022232 numaralı cep telefonlarından da temas kurulabilir.

Katalog, takvim vb. çeşitli ofset baskı işleri yapan firma,
Romanya’da bu işlerin piyasasının pahalı olduğunu belirterek, farklı malzemelere baskı talep eden ve uygun fiyat
arayan müşterilerinin ofset baskı işlerini Türkiye’de yapabilecek bir uluslararası basım firmasıyla işbirliği yapmak istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize, Türk İşadamları
Derneği vasıtasıyla iletilmiştir.
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