KASIM 2011
ĠĢbirliği Teklifleri Bülteninde, çeĢitli ülkelerdeki firma ve kuruluĢlardan TOBB’a gönderilen ticari, mali ve teknik iĢbirliği teklifleri duyurulmaktadır. Bu bilgilere www.tobb.org.tr adresinden de ulaĢabilmektedir.
Burada yer alan iĢbirliği teklifleri, kaynak belirtilmesi koĢuluyla yayımlanabilir.
Duyurusu yapılan yabancı firmalarla temaslar ve müzakereler konusunda TOBB’un herhangi bir aracılık, tercüme veya danıĢmanlık
hizmeti bulunmamaktadır.
Bültende yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda TOBB’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TOBB, tekliflerin içeriğinden, size değiĢikliğe uğrayarak ya da geç ulaĢmasından sorumlu tutulamaz.
Öte yandan, siz de mal ve hizmet alıĢveriĢine yönelik ticari, ortak yatırım ve finansmana yönelik mali ve teknoloji alıĢveriĢine yönelik
teknik nitelikteki teklif ya da taleplerinizin Ġngilizce olarak yurtdıĢındaki ekonomi ve ticaret çevrelerine iletilmesini istiyorsanız, lütfen
http://boft.tobb.org.tr adresine bağlanınız.

Tarım, bahçıvanlık, avcılık ve ilgili ürünler

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165

RUSYA

e-posta: semih.erden@ebiltem.ege.edu.tr

201100940

Yetkili KiĢi: Semih Erden

FĠRMA ADI: RUSYA FEDERASYONU TÜRKĠYE TĠCARET
TEMSĠLCĠLĠĞĠ
Atatürk Bulvarı, No.106, Kavaklıdere / ANKARA
TEL: ++90 (312) 418-81-39

Odun, kömür, briket üretimi üzerine hizmet veren firma,
briket üretimi için ham madde sağlayabilecek bir ortak aramaktadır. Firma ayrıca, bu konuda ticari aracılık hizmeti
verebilecek istek ve kapasiteye sahip olduğunu belirtiyor.
Firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların 20101125053
referans numarasını belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi’ne
baĢvurmaları gerekmektedir.

FAKS:++90 (312) 418-39-91
e-posta: rustradeturk@yandex.ru

Gıda maddeleri ve içecekler
Rusya Federasyonu’nda bulunan «FRR ĠĢ ve Ticaret Vakfı /
Bölgeler Sosyoekonomik Kalkınma Vakfı», Türkiye’den
domates satın almak niyetindedir. Söz konusu talep Birliğimize, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği aracılığıyla iletilmiĢ olup, ilgilenen kuruluĢların iletiĢim bilgileri
verilen Temsilciliğe baĢvurmaları gerekmektedir.

BELÇİKA
201100938
FĠRMA ADI: Emirdağ BVBA

Kömür, linyit, turba ve kömür esaslı diğer
ürünler

TEL: ++32 (483) 686 311
e-posta: gulayklms@googlemail.com
Yetkili KiĢi: Ġbrahim YücelbaĢ

SIRBİSTAN
201100924
FĠRMA ADI: Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)

1975 yılından beri Belçika'da kırmızı ve beyaz et ve et ürünleri iĢi yapan ve özellikle kemiksiz dana eti ve salam üretimi
üzerinde uzmanlaĢmıĢ olan Türk firması, et ve et ürünlerini
Türkiye’ye ihraç etmek istiyor.

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR

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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HOLLANDA

Banjaluka, Urosa Drenovica 105, Bosnia and Herzegovina

201100917

TEL: ++387 (51) 413 535

FĠRMA ADI: Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve
AraĢtırma Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR

FAKS:++387 (51) 413 533
e-posta: danijela.risovic@tropic.ba

Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)
Yetkili KiĢi: Danijela Risovic / Generalni direktor
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166
e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili KiĢi: Can ġenyılmaz / Proje Uzmanı
Kimya, gıda iĢleme ve ilaç endüstrisi gibi alanlarda mühendislik çözümleri sunumu konusunda uzman olan KOBĠ, farklı
süreç endüstrileri için birleĢik temel bilgi, deneyim, ustalık
gibi olanaklar sunmaktadır. Kurutma, ayırma ve kristalleĢtirme teknikleri ve enerjinin kullanımı ile ilgili uzmanlıklarını
sunmak isteyen Hollandalı KOBĠ, teknik yardım ile de desteklenebilen ticari iĢbirliği yapabileceği kuruluĢlar aramaktadır. KOBĠ ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların 10 NL
60AH 3IZR referans numarasını belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik
Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.

Bosna’da havlu, bornoz, yatak örtüsü, masa örtüsü vb. ev
tekstil ürünleri ile düğün hediyelik eĢyaları, ayna, çerçeve,
vazo, abajur vb. dekoratif ev eĢyaları mağazası açmayı
düĢünen Ģirket; ürünleri Türkiye’den temin etmek istemektedir. Danijela Risovic ile +387 65 586 317 numaralı cep
telefonundan da görüĢülebilir.
SIRBİSTAN
201100923
FĠRMA ADI: Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR

ROMANYA

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165

201100925

e-posta: semih.erden@ebiltem.ege.edu.tr

FĠRMA ADI: Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)

Yetkili KiĢi: Semih Erden

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR

Battaniye, perde, havlu, yatak takımı gibi ev tekstili ürünleri
üzerine çalıĢan firma taĢeron firma aramaktadır. Firma ile
bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların 20101119008 referans
numarasını belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: semih.erden@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili KiĢi: Semih Erden
Taze ve dondurulmuĢ et, meyve-sebze, balık ve deniz ürünleri, kurutulmuĢ ürünler, süt ürünleri, alkollü ve alkolsüz
içecekler gibi geniĢ bir ürün yelpazesinde hizmet veren gıda
ve içecek ürünleri ithalatçısı ve dağıtımcısı olan firma, gıda
ve içecek ürünleri üreten firmalar ile iĢbirliği yapmak istemektedir. Firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların
20110928010 referans numarasını belirterek Ege ĠĢ ve
Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.

Elbise ve ayakkabı

İNGİLTERE
201100910
FĠRMA ADI: Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve
AraĢtırma Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR
Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)

Tekstil ve tekstil malzemeleri
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
BOSNA HERSEK
e-posta: semih.erden@ebiltem.ege.edu.tr
201100952

Yetkili KiĢi: Semih Erden

FĠRMA ADI: Tropic ribarstvo d.o.o.

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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Bir giyim firması, orta ve yüksek kalite kadın giyim ürünleri
içeren markası için dağıtımcılar, temsilciler ve toptancılar
aramaktadır. Firmanın ürünleri yün, kaĢmir, tiftik (moher) ve
pamuktan oluĢmakta, 30-50 yaĢ arası kadın tüketicilere hitap
etmekte ve genelde butiklerde satılmaktadır. Firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların 20110817021 referans
numarasını belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.

A.B.D Ģirketi, Türkiye'de kendi ürünlerini pazarlayabilecek bir
dağıtımcı ve/veya temsilci arayıĢındadır.

201100911

HOLLANDA

FĠRMA ADI: Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve
AraĢtırma Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR

201100916

9 Aralık 2011 tarihine kadar sınırlı baĢvuru süresi olan söz
konusu teklif, A.B.D. Ġzmir Ticaret MüsteĢarlığı aracılığıyla
Birliğimize iletilmiĢtir.

Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)

FĠRMA ADI: Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve
AraĢtırma Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165

Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)

e-posta: semih.erden@ebiltem.ege.edu.tr

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166

Yetkili KiĢi: Semih Erden

e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr

Bayan giysileri tasarımı konusunda çalıĢan firma, ana cadde
mağazalarında satılacak örme giysiler üreten firmalarla
bağlantı kurmak istiyor. Firma, üretilecek ürünlerde doğal ve
organik iplik kullanılmasını istediğini bildirmektedir. Üretim,
model baĢına en az 80-150 parça olacak Ģekilde gerçekleĢecektir. Firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların
20110817020 referans numarasını belirterek Ege ĠĢ ve
Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.

Yetkili KiĢi: Can ġenyılmaz / Proje Uzmanı

Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve yapay elyaflar

Kimya, gıda iĢleme ve ilaç endüstrisi gibi alanlarda mühendislik çözümleri sunumu konusunda uzman olan KOBĠ, farklı
süreç endüstrileri için birleĢik temel bilgi, deneyim, ustalık
gibi olanaklar sunmaktadır. Kurutma, ayırma ve kristalleĢtirme teknikleri ve enerjinin kullanımı ile ilgili uzmanlıklarını
sunmak isteyen Hollandalı KOBĠ, teknik yardım ile de desteklenebilen ticari iĢbirliği yapabileceği kuruluĢlar aramaktadır. KOBĠ ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların 10 NL
60AH 3IZR referans numarasını belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik
Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.

İSPANYA
A.B.D.
201100939
FĠRMA ADI: EASTAR CHEMICAL CORPORATION
US Commercial Service - Ġzmir / Atatürk Cad. No. 126, Kat.5,
Pasaport, 35120 Ġzmir
TEL: ++90 (232) 441-2446

201100906
FĠRMA ADI: Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve
AraĢtırma Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR
Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: semih.erden@ebiltem.ege.edu.tr

FAKS:++90 (232) 489-0267

Yetkili KiĢi: Semih Erden

e-posta: Berrin.Erturk@trade.gov

Kozmetik ve parfüm sektörü için hammadde dağıtımı üzerine
uzman olan firma, Türkiye’de dağıtımcılık verebileceği uygun
bir ortak aramaktadır. Firma ile bağlantı kurmak isteyen
kuruluĢların 20110728022 referans numarasını belirterek
Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.

Yetkili KiĢi: Berrin Ertürk / Ticaret AtaĢe Yardımcısı
Kimya ve eczacılık endüstrilerine küresel boyutta hizmet
veren ve ağır metalleri yok etmek için kullanılan atık su
kimyasal maddesi OT15 isimli kimyasalın üreticisi olan bir

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 3

Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler

MeĢrutiyet Caddesi No: 62, TepebaĢı - Ġstanbul

FRANSA

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

201100926

e-posta: oemul@iso.org.tr

FĠRMA ADI: Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)

Yetkili KiĢi: Onur Emül

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR

Britanya’da cam elyaf takviyeli polyester üretiminde faaliyet
gösteren bir KOBĠ, cam elyaf takviyeli polyester ürünlerinin
geri dönüĢümü konusunda teknoloji arayıĢındadır. Firma, bu
amaçla geliĢtirilecek bir projede ortak çalıĢma yapabileceği
endüstriyel firmalar ve ürün testi aĢaması için de akademisyenlerle/akademik kuruluĢlarla temasa geçmek istemektedir.
Söz konusu duyuru Birliğimize, Ġstanbul Sanayi Odası aracılığıyla iletilmiĢtir. Firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların 11 GB 46P5 3MSH referans numarasını belirterek Ġstanbul Sanayi Odası’na baĢvurmaları gerekmektedir.

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: semih.erden@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili KiĢi: Semih Erden
Enjeksiyonlu kalıplama, geleneksel ĢiĢirme kalıplama, streç
ĢiĢirme kalıplama gibi yöntemlerle plastik parça üretimi
gerçekleĢtiren firma, plastik parça üreticileri ile iĢbirliği yaparak bu alandaki ürün çeĢitliliğini artırmak istemektedir. Firma
ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların 20111004024 referans numarasını belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi’ne
baĢvurmaları gerekmektedir.

İSPANYA
201100919
FĠRMA ADI: Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve
AraĢtırma Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR
Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)

Ana metaller ve ilgili ürünler
İSVİÇRE

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166
e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili KiĢi: Can ġenyılmaz / Proje Uzmanı

201100893
FĠRMA ADI: Abdulkadir Musul
TEL: ++33 (672) 825 025
e-posta: abdulkadirmusul@live.fr
Yetkili KiĢi: Abdulkadir Musul
Duvar ve kol saatleri, tıbbi aygıtlar, hassas aygıtlar, diĢçilikte
kullanılan aygıtlar, telefon, havacılık ve uzay endüstrilerinde
ile kuyumculukta kullanılan değerli hassas metalleri üreten
firma; Ġsviçre’deki dünyaca ünlü firmalarla aynı kalitede
üretim yaptıklarını ve ihtiyacı olan Türk firmalarına çok kaliteli
ve uygun fiyatla üretim yapabileceklerini bildiriyor. Abdulkadir
Musul, Ġsviçre Firmasının Fransa’daki Türk temsilcisidir.

ĠnĢaat sektörüne yönelik çalıĢan bir teknoloji merkezinin,
inĢaat alanında kullanılmak üzere yapı elemanları ile bütünleĢme potansiyeli bulunan fotovoltaik veya fotovoltaik malzemelere dayalı inĢaat malzemeleri aradığı bildirilmiĢtir. Bu
malzemeler, yapı elemanları malzemelerinin bir bölümünü
oluĢturmak için en iyi hale getirilecek ve sonra da inĢaat
alanında uygulanacaktır. Teknik iĢbirliği veya lisans anlaĢması ile ilgilenen firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların 11 ES 252K 3KB6 referans numarasını belirterek Ege ĠĢ
ve Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.
UKRAYNA
201100942
FĠRMA ADI: VL KONSTRUKCIA UKR
e-posta: galaktika01@ukr.net

Mamul ürün ve malzemeler
İNGİLTERE
201100944
FĠRMA ADI: Avrupa ĠĢletmeler Ağı (Ġstanbul Sanayi Odası)

Yetkili KiĢi: Serhiy Pidhorodetskiy
Firma, enerji nakil hatları için metal destek elemanları üreten
firmalarla bağlantı kurmak istemektedir. Söz konusu talep
Birliğimize, (Khmelnitsky Ticaret ve Sanayi Odası Khmelnitsky Chamber of Commerce and Industry) aracılığıyla iletilmiĢtir.

Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
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Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve
ilgili ürünler

HIRVATİSTAN
201100934
FĠRMA ADI: Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)

ALMANYA

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR

201100927
FĠRMA ADI: Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: semih.erden@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili KiĢi: Semih Erden
Yüksek hızlı CNC makineleri, CNC gravür makineleri, ilgili
yazılımlar ve kontrol sistemleri üzerine uzman olan firma,
metal-makine sektöründe bu ürünlerinin ticari temsilciliğini
yapabilecek ortak firmalar aramaktadır. Firma ile bağlantı
kurmak isteyen kuruluĢların 20111005009 referans numarasını belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları
gerekmektedir.

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166
e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili KiĢi: Can ġenyılmaz
Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda faaliyet gösteren
firma, küçük yel değirmenlerine benzer biçimde evlerdeki
geleneksel enerji kaynaklarının yerine rüzgârdan elektrik
elde eden aygıtlar üreten bir ortak arıyor. Lisans anlaĢmaları,
ortak giriĢim ve teknik ortaklık anlaĢmaları yapmak istediğini
bildiren firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların 10 HR
89GM 3JY2 referans numarasını belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik
Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.
İNGİLTERE
201100937
FĠRMA ADI: Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)

201100941

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR

FĠRMA ADI: HDB Distribution GmbH

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166

August Schanz Straße 8, D-60433 Frankfurt am Main DEUTSCHLAND

e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili KiĢi: Can ġenyılmaz

TEL: ++49 (6958) 700 73 62
FAKS:++49 (6958) 700 73 30
e-posta: tuerer@hdb-dis.de
Yetkili KiĢi: Gülay Türer
Trumpf, Bystronic, Prima Power, Amada, Salvagnini, LVD
vb. tanınmıĢ markaların; ikinci el sac iĢleme makineleri, lazer
kesme makineleri, panç makineleri, su jeti kesme makineleri,
bükme makineleri, öğütme makineleri, abkant presler, makaslar vb. alım ve satımı konusunda uzman olan firma; Türk
firmalarına, bu makineler konusunda danıĢmanlık, makinelerin temini, montajı, nakliyatı, kurulumu, çalıĢır hale getirilmesi
ve eğitim gibi hizmetlerini sunmak istiyor. Ġlgilenen, makineleri görmek isteyen müĢterilerin, Yetkili Türk DanıĢman Gülay
Türer’den bilgi alabilecekleri bildirilmiĢtir.

Malzemelerinin yangına karĢı tepkilerini ölçen aygıtlar üreten
firma, termal analiz testleri yapmak için farklı teknolojiler
arayıĢı içerisindedir. Firma, olgunlaĢmıĢ teknolojiler kullanan
ortak veya lisans anlaĢması ile çalıĢabileceği endüstriyel
veya akademik ortak arayıĢındadır. Firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların 09 GB 40n6 3EPX referans numarasını belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları
gerekmektedir.
201100945
FĠRMA ADI: Avrupa ĠĢletmeler Ağı (Ġstanbul Sanayi Odası)
MeĢrutiyet Caddesi No: 62, TepebaĢı - Ġstanbul
TEL: ++90 (212) 292 21 57 / 315
e-posta: oemul@iso.org.tr
Yetkili KiĢi: Onur Emül

Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
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Ġskoçya’dan bir üniversite, geliĢtirmiĢ olduğu küresel türbin/pompa tasarımını ticarileĢtirebilecek ortaklar aramaktadır. Rüzgâr, buhar, gaz türbinleri; sıvı pompaları, akıĢ düzenleyicileri, vakumlu ve yüksek basınçlı temizleyiciler vb. pek
çok alanda kullanılabilecek bu tasarım standart silindirik
türbin/pompalara kıyasla çok daha verimli çalıĢmakta ve
buluĢun pek çok üstünlükleri bulunmaktadır. Üniversite;
yüksek hızlı türbinler, manyetik bağlantılar ve süper iletkenler
konularında uzman firmalarla bağlantıya geçmek istemektedir. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ġstanbul Sanayi Odası
aracılığıyla iletilmiĢtir. Üniversite ile bağlantı kurmak isteyen
kuruluĢların 11 GB 46P4 3MML referans numarasını belirterek Ġstanbul Sanayi Odası’na baĢvurmaları gerekmektedir.
İSPANYA
201100929
FĠRMA ADI: Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166
e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr

Söz konusu talep, Birliğimize T.C. Abu Dhabi Ticaret MüĢavirliği aracılığıyla iletilmiĢtir.
POLONYA
201100948
FĠRMA ADI: Avrupa ĠĢletmeler Ağı (Ġstanbul Sanayi Odası)
MeĢrutiyet Caddesi No: 62, TepebaĢı - Ġstanbul
TEL: ++90 (212) 292 21 57 / 315
e-posta: oemul@iso.org.tr
Yetkili KiĢi: Onur Emül
Elektroteknik donanımlar ve elektrikçiler için profesyonel
aletlerin üretimi konusunda faaliyet gösteren orta ölçekli bir
Polonya firması, alüminyum ve bakır parçaların soğuk basınç
yöntemiyle birbirleriyle bağlantısının sağlanması ile ilgili bir
teknoloji arayıĢındadır. Bağlantı elemanlarının çapları 10 40 mm. arasında değiĢmektedir. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ġstanbul Sanayi Odası aracılığıyla iletilmiĢtir. Firma ile
bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların 10 PL 61AK 3IED
referans numarasını belirterek Ġstanbul Sanayi Odası’na
baĢvurmaları gerekmektedir.

Yetkili KiĢi: Can ġenyılmaz
Sarkaç biçiminde çalıĢan (pendular wind turbine) rüzgâr
türbini üreterek patentini alan bir mühendislik firması, çeĢitli
biçimlerde iĢbirliği yapabileceği firmalar aramaktadır. Pik
güçlerin ve yapısal yüklenmelerin azaltıldığı üç adet pasif
sistem ile fırtınaların neden olduğu varyasyonları dengeleyerek güç biriktiren yenilikçi türbin, bileĢenlerindeki baskıyı
azaltarak iĢlevlerini güçlendirmektedir. Firma ile bağlantı
kurmak isteyen kuruluĢların 11 ES 29G6 3M69 referans
numarasını belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.

SLOVAKYA
201100946
FĠRMA ADI: Avrupa ĠĢletmeler Ağı (Ġstanbul Sanayi Odası)
MeĢrutiyet Caddesi No: 62, TepebaĢı - Ġstanbul
TEL: ++90 (212) 292 21 57 / 315
e-posta: oemul@iso.org.tr

MISIR
201100949
FĠRMA ADI: FAKRY MAHMOUD ABDULGHAFFAR
P.O. Box: 7604, Abu Dhabi, BAE
TEL: ++971 (50) 711 51 89
e-posta: fakr74@yahoo.com

Yetkili KiĢi: Onur Emül
Slovak bir mühendislik firması, çelik ürünlerin nakliyesi esnasında sabitlenebilmesi için özel bir sabitleme tekniğine ihtiyaç duymaktadır. 100 kg ile 20 ton arasında değiĢen ve
genellikle otomotiv ürünlerinin sabitlenmesi için kullanılacak
bu teknoloji için firmanın ürün boyutları 60 mm. x 2,5 m. den
5,5 m.ye kadardır. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ġstanbul
Sanayi Odası aracılığıyla iletilmiĢtir. Firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların 09 SK 69CT 3EV9 referans numarasını belirterek Ġstanbul Sanayi Odası’na baĢvurmaları
gerekmektedir.

Yetkili KiĢi: Fakry Mahmoud ABDULGHAFFAR
Abu Dhabi'de yerleĢik, ayrıntıları aĢağıda yer alan firma
yetkilisi, Mısır’da kurulması planlanan "Sabun Üretim Tesisi"
için Türkiye'den makine ve donanım ithal etmek istemektedir.
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Elektriksel makineler, düzenekler, donanımlar ve tüketim malzemeleri

Radyo, televizyon, iletişim, telekomünikasyon ve ilgili ekipman ve düzenekler

İTALYA

ALMANYA

201100932

201100909

FĠRMA ADI: Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)

FĠRMA ADI: Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve
AraĢtırma Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR

Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165

e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr

e-posta: semih.erden@ebiltem.ege.edu.tr

Yetkili KiĢi: Can ġenyılmaz

Yetkili KiĢi: Semih Erden

Organik yarı iletken materyallerin ayırıcı niteliklerinin ortaya
konması, sentezi ve tasarımı konularında uzmanlaĢmıĢ
küçük boy bir spin-off firması (spin-off firma: ürün fikrinin
üniversiteden doğduğu ve üretim aĢamasında üniversitenin
de ortak olduğu özel firma), fotovoltaikler için organik/organometalik materyaller gibi farklı kimyasal sınıflardaki
WOLED (white organic light emitting diodes = organik beyaz
ıĢık yayan diyotlar) gruplarına uygun benzer sınıflarda, ıĢık
yayan materyaller geliĢtirdi. Firma, yeni nesil ıĢık ve
fotovoltaik aygıtların üretimi için uzman ve ortak arayıĢı
içerisindedir. Firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların
11 IT 532V 3LR8 referans numarasını belirterek Ege ĠĢ ve
Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.

Havacılık ve uzay endüstrisi alanında çalıĢan firma; ilgili
sektörde taĢeronluk yapmak istemekte, ayrıca uygun bir
ortakla karĢılıklı üretim veya ortak yatırım gerçekleĢtirmek
istemektedir. Firma havacılık video teknolojileri, video veri
toplama ve değerlendirme, hava araçları için sağlamlaĢtırılmıĢ bilgisayar, test sistem ve donanımları, güvenlik analizleri, uçak bakım ve modifikasyonu gibi farklı birçok konuda
parça, mühendislik, sistem geliĢtirme, danıĢmanlık gibi
hizmetler sunmaktadır. Firma ile bağlantı kurmak isteyen
kuruluĢların 20110822009 referans numarasını belirterek
Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.

SIRBİSTAN
201100907
FĠRMA ADI: Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve
AraĢtırma Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR
Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: semih.erden@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili KiĢi: Semih Erden
Elektrik mühendisliği alanında faaliyet gösteren ve düĢük ve
orta voltaj Ģalterler, elektrik panelleri ile yangın algılama
sistemleri tasarım ve üretim üzerine uzmanlaĢmıĢ olan firma,
yatırım ve üretim aĢamasında beraber çalıĢacağı bir yatırım
ortağı aramaktadır. Firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların 20110729013 referans numarasını belirterek Ege ĠĢ
ve Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.

Optik ve hassas ölçüm aygıtları, saatler, eczacılık ürünleri ve tıbbi tüketim malzemeleri
FRANSA
201100947
FĠRMA ADI: Avrupa ĠĢletmeler Ağı (Ġstanbul Sanayi Odası)
MeĢrutiyet Caddesi No: 62, TepebaĢı - Ġstanbul
TEL: ++90 (212) 292 21 57 / 315
e-posta: oemul@iso.org.tr
Yetkili KiĢi: Onur Emül
Fransız bir firma, sahte malzeme üretimine engel olmak
amacıyla yeni bir güvenlik sistemi geliĢtirmiĢtir. Güvenlik
teknolojisinin temelinde, sabit emisyondaki UV dalga boyunda, belirli bir renk yayan özel bir toz yatmaktadır. Söz konusu
çözüm ile plastik, beton, tekstil, mürekkep, yapıĢtırıcı, vb. her
türlü kimyasal ve fiziksel üründe o ürünün karakteristiğini
bozmadan sahtelik testi yapmak mümkün olabilmektedir.
Söz konusu duyuru Birliğimize, Ġstanbul Sanayi Odası aracılığıyla iletilmiĢtir. Firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢla-
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rın 10 FR 34K2 3GAJ referans numarasını belirterek Ġstanbul
Sanayi Odası’na baĢvurmaları gerekmektedir.

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

İSVİÇRE
201100894
BOSNA HERSEK
FĠRMA ADI: Abdulkadir Musul
201100953
TEL: ++33 (672) 825 025

FĠRMA ADI: Tropic ribarstvo d.o.o.

e-posta: abdulkadirmusul@live.fr
Banjaluka, Urosa Drenovica 105, Bosnia and Herzegovina
Yetkili KiĢi: Abdulkadir Musul
TEL: ++387 (51) 413 535
Duvar ve kol saatleri, tıbbi aygıtlar, hassas aygıtlar, diĢçilikte
kullanılan aygıtlar, telefon, havacılık ve uzay endüstrilerinde
ile kuyumculukta kullanılan değerli hassas metalleri üreten
firma; Ġsviçre’deki dünyaca ünlü firmalarla aynı kalitede
üretim yaptıklarını ve ihtiyacı olan Türk firmalarına çok kaliteli
ve uygun fiyatla üretim yapabileceklerini bildiriyor. Abdulkadir
Musul, Ġsviçre Firmasının Fransa’daki Türk temsilcisidir.

Nakliye ekipmanı

FAKS:++387 (51) 413 533
e-posta: danijela.risovic@tropic.ba
Yetkili KiĢi: Danijela Risovic / Generalni direktor
Bosna’da havlu, bornoz, yatak örtüsü, masa örtüsü vb. ev
tekstil ürünleri ile düğün hediyelik eĢyaları, ayna, çerçeve,
vazo, abajur vb. dekoratif ev eĢyaları mağazası açmayı
düĢünen Ģirket; ürünleri Türkiye’den temin etmek istemektedir. Danijela Risovic ile +387 65 586 317 numaralı cep
telefonundan da görüĢülebilir.

ALMANYA
İSVİÇRE
201100908
FĠRMA ADI: Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve
AraĢtırma Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR

201100895
FĠRMA ADI: Abdulkadir Musul

Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)

TEL: ++33 (672) 825 025

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165

e-posta: abdulkadirmusul@live.fr

e-posta: semih.erden@ebiltem.ege.edu.tr

Yetkili KiĢi: Abdulkadir Musul

Yetkili KiĢi: Semih Erden

Duvar ve kol saatleri, tıbbi aygıtlar, hassas aygıtlar, diĢçilikte
kullanılan aygıtlar, telefon, havacılık ve uzay endüstrilerinde
ile kuyumculukta kullanılan değerli hassas metalleri üreten
firma; Ġsviçre’deki dünyaca ünlü firmalarla aynı kalitede
üretim yaptıklarını ve ihtiyacı olan Türk firmalarına çok kaliteli
ve uygun fiyatla üretim yapabileceklerini bildiriyor. Abdulkadir
Musul, Ġsviçre Firmasının Fransa’daki Türk temsilcisidir.

Havacılık ve uzay endüstrisi alanında çalıĢan firma; ilgili
sektörde taĢeronluk yapmak istemekte, ayrıca uygun bir
ortakla karĢılıklı üretim veya ortak yatırım gerçekleĢtirmek
istemektedir. Firma havacılık video teknolojileri, video veri
toplama ve değerlendirme, hava araçları için sağlamlaĢtırılmıĢ bilgisayar, test sistem ve donanımları, güvenlik analizleri, uçak bakım ve modifikasyonu gibi farklı birçok konuda
parça, mühendislik, sistem geliĢtirme, danıĢmanlık gibi
hizmetler sunmaktadır. Firma ile bağlantı kurmak isteyen
kuruluĢların 20110822009 referans numarasını belirterek
Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.
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Elektrik, gaz, nükleer enerji ve yakıtlar, buhar, sıcak su ve diğer enerji kaynakları

HIRVATİSTAN

ALMANYA

FĠRMA ADI: Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)

201100913

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR

FĠRMA ADI: Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve
AraĢtırma Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR
Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)

201100933

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166
e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166

Yetkili KiĢi: Can ġenyılmaz

e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr

Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda faaliyet gösteren
firma, küçük yel değirmenlerine benzer biçimde evlerdeki
geleneksel enerji kaynaklarının yerine rüzgârdan elektrik
elde eden aygıtlar üreten bir ortak arıyor. Lisans anlaĢmaları,
ortak giriĢim ve teknik ortaklık anlaĢmaları yapmak istediğini
bildiren firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların 10 HR
89GM 3JY2 referans numarasını belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik
Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.

Yetkili KiĢi: Can ġenyılmaz / Proje Uzmanı
Binaların çatılarına kolayca yerleĢtirilen, onarımı kolay ve
görece daha ucuz olan yeni bir güneĢ enerjisi sistemi geliĢtiren Alman bir mucit, iĢbirliği yapabileceği kuruluĢlar aramaktadır. Bu sistemde, çatı üzerine yerleĢtirilen güneĢ panellerinin yerini, kiremitlerin altındaki boĢluğa yerleĢtirilen güneĢ
enerjisini toplayan, akıĢkan bir sıvıyla doldurulan boru ve
tüplerin aldığı belirtilmiĢtir. Lisans anlaĢması ilgilenen ve
teknik iĢbirliği, iĢ ortaklığı veya teknik destekli ticari iĢbirliği
arayıĢında olduğunu bildirilen mucit ile bağlantı kurmak
isteyen kuruluĢların 11 DE 76DW 3MI0 referans numarasını
belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.

HOLLANDA
201100915
FĠRMA ADI: Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve
AraĢtırma Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR
Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)

FRANSA
201100920
FĠRMA ADI: Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve
AraĢtırma Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR
Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166
e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili KiĢi: Can ġenyılmaz / Proje Uzmanı
Binaların çatılarına (1000 m2 ve üzeri), tarıma elveriĢli olmayan arazilere ve kirlilik vs. sebeplerle kullanılmayan gölet gibi
su yüzeylerine büyük ölçekli fotovoltaik sistemler kurma
konusunda uzman olan yenilikçi Fransız bir KOBĠ faaliyetlerini yurt dıĢında da yürütmek amacıyla iĢbirliği yapabileceği
kuruluĢlar aramaktadır. KOBĠ ile bağlantı kurmak isteyen
kuruluĢların 11 FR 37M3 3KS5 referans numarasını belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166
e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili KiĢi: Can ġenyılmaz / Proje Uzmanı
Konutlarda kullanılabilecek yenilenebilir enerji uygulamaları
için enerji dönüĢüm sistemleri geliĢtirilmesi ve üretilmesi
alanında faaliyet gösteren KOBĠ, teknik destekli ticari iĢbirliği
anlaĢmaları yapabileceği kuruluĢlar arayıĢındadır. Ġleride
kullanılacak akıllı ağlara uygun ve konutlarda kullanılan
enerjinin dönüĢümü ile ilgili sistemler için AR-GE ve mühendislik çözümleri sunduğu bildirilen firma ile bağlantı kurmak
isteyen kuruluĢların 10 NL 60AH 3IXL referans numarasını
belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.
201100930
FĠRMA ADI: Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166
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e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili KiĢi: Can ġenyılmaz
Rüzgâr, güneĢ enerjisi, biyoyakıt, biokütle, tidal enerji (gelgit
kaynaklı), vb. alanlarda çalıĢan yerel yenilenebilir enerji
Ģirketlerine; mühendislik, danıĢmanlık ve kavram geliĢtirme
konularında çözümler sunan bir KOBĠ, iĢbirliği için kendisi
gibi mühendislik veya danıĢmanlık firması Ģirketler veya
karĢılıklı bilgi ve deneyim paylaĢımı için belediyelerle görüĢmek istediğini bildiriyor. Firma ile bağlantı kurmak isteyen
kuruluĢların 10 NL 60AH 3J00 referans numarasını belirterek
Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.

le uyumlu hale getiren iki patentli ürünü olduğu belirtilmektedir. Firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların 11 IE 51S6
3MSI referans numarasını belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.
İTALYA
201100914
FĠRMA ADI: Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve
AraĢtırma Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR
Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)

İNGİLTERE

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166

201100921

e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr

FĠRMA ADI: Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve
AraĢtırma Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR

Yetkili KiĢi: Can ġenyılmaz / Proje Uzmanı

Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166
e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili KiĢi: Can ġenyılmaz / Proje Uzmanı
Ġngiltere’de hem modern üretim tesisleri hem de güçlü ticari
kapasitesi bulunan bir mühendislik firması, yenilenebilir
enerji pazarı için yenilikçi makine ve donanım fikri olan firmalar ve yenilik çıkaran kiĢilerle bağlantı kurmak istiyor. Üretim
anlaĢması veya ticari ortaklık arayıĢında olan firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların 11 GB 43O3 3L19 referans
numarasını belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.

“Yenilenebilir Enerji Kaynakları” ile ilgili faaliyetleri olan ve
yan ürün üreticisi bir firma, ıĢıl elektriksel (ıĢık temasıyla
elektrik üreten) ve rüzgâr santrallerinin verimli elektrik üretiminin gözlenmesini sağlayan bir sistem geliĢtirmiĢtir. Bu
konularda çalıĢan mühendislik firmalarıyla iĢbirliği yapmak
isteyen firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların 11 IT
532V 3LG4 referans numarasını belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik
Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.

KORE CUMHURİYETİ
201100922
FĠRMA ADI: Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve
AraĢtırma Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR

İRLANDA

Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)

201100912

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166

FĠRMA ADI: Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve
AraĢtırma Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR

e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr

Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166
e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili KiĢi: Can ġenyılmaz / Proje Uzmanı
Binalarda kullanılabilen ve güneĢ enerjisi ile çalıĢan patentli
bir ısı ve enerji sistemi geliĢtiren Ġrlandalı bir KOBĠ, yeni
ürünlerin üretimi ve pazarlanması için lisans anlaĢması
yapabileceği fotovoltaik ve alüminyum üretimi alanında
faaliyet gösteren ortak arayıĢı içerisindedir. Sistemin, güneĢ
enerjisi ve ısısını ayarlanabilir bir Ģekilde binaların talepleriy-

Yetkili KiĢi: Can ġenyılmaz / Proje Uzmanı
Yenilenebilir enerji donanımları üreten ve satan bir firma,
ısınma/ısıtma maliyetlerini azaltmak için kolay kurulabilen,
onarımı kolay ve görece daha ucuz ve gerektiğinde mevcut
güneĢ enerjisi sistemlerine de eklenebilen geliĢmiĢ bir güneĢ
paneli arayıĢı içerisindedir. Isınma ve su ısıtılması biçiminde
2 amaçlı kullanılacak olan güneĢ paneli konusunda lisans
anlaĢmaları ve teknik iĢbirliği yapmak isteyen firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların 11 KR 9A9E 3KAK referans
numarasını belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.

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 10

POLONYA

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR

201100918
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166
FĠRMA ADI: Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve
AraĢtırma Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR

e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr

Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)

Yetkili KiĢi: Can ġenyılmaz

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166

Ġtalyan bir KOBĠ, binalarda aktif ısı yalıtımı ve güneĢ enerjisinden ısı kazanımı konusunda yenilikçi bir teknoloji geliĢtirmiĢtir. KOBĠ, net sıfır enerjili binalarda (Nearly Zero Energy
Buildings) kullanılmak üzere yenilikçi, hafif prefabrik duvar ve
cephe panellerine yönelik bir AR-GE çalıĢması ve tanıtılması
ile ilgili bir proje için ortak aradığını bildiriyor. Potansiyel
ortakların, jeotermal depolama, bina tasarımı, prefabrik
bileĢenlerin üretimi konularında deneyimli olması isteniyor.
Proje, yeni ve mevcut binalarda teknoloji ve tanıtımının
adaptasyonunu da içerecektir. Firma ile bağlantı kurmak
isteyen kuruluĢların 11 IT 56Z7 3L7E referans numarasını
belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.

e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili KiĢi: Can ġenyılmaz / Proje Uzmanı
Yenilenebilir enerji kaynakları sektöründe aktif çalıĢmaları
olan Polonyalı bir KOBĠ, dizel motorlar için ikinci nesil yakıt
içine katı biyokütle dönüĢümü teknolojisi arayıĢı içerisinde
olduğunu bildiriyor. Tamamen geliĢtirilmiĢ bir teknoloji arayan
firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların 09 PL 61AK
3ESV referans numarasını belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.
201100928
FĠRMA ADI: Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR

Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme
konularında hizmetler

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166
A.B.D.
e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr
201100950
Yetkili KiĢi: Can ġenyılmaz
FĠRMA ADI: Mark Meirowitz Law Office
Vakum piroliz (sıcaklıkla parçalanma) iĢlemleri konusunda
uzman olan ve biyokütleden elektrik enerjisi üretimi konusunda yaratıcı ve yenilikçi bir sistem geliĢtiren KOBĠ, elektrik
enerjisindeki pirolizi termal enerji üretimine çevirecek olan
model motor için bir yatırımcıyla yeni bir iĢ ortaklığı (joint
venture) kurmak istiyor. Firma ile bağlantı kurmak isteyen
kuruluĢların 11 PL 63AV 3M6Y referans numarasını belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.

İnşaat işleri

İTALYA
201100936
FĠRMA ADI: Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)

Law Office of Mark Meirowitz - 555 Fifth Avenue, 14th Floor,
New York, NY, 10028, USA
TEL: ++1 (917) 992 7279
e-posta: Mark@Meirowitz.com
Yetkili KiĢi: Mark Meirowitz / Attorney
Uluslararası ticari iĢlemler, Ģirket birleĢme ve satın almaları,
ortak giriĢimler, ortaklıklar, kurumsal geniĢleme, marka
vekilliği, emlak, yatırım veya iĢ sözleĢmeleri vb. alanlarda 30
yılı aĢkın deneyime sahip bir Ģirket avukatı olan Mark
Meirowitz; Türk Ģirketlerine uygun ücretlerle avukatlık hizmeti sunmak istemektedir. Mark Meirowitz Birliğimize yaptığı
baĢvurusunda, 2 yıldır Türkçe öğrenmeye çalıĢtığını, Türk
Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası’nda da yönetim kurulu
üyesi olduğunu ve ayrıca Türkiye ve Türk Kültürü konusundaki derin bilgi birikimi sayesinde Türk müĢterilerini baĢarıyla
temsil edeceğini vurgulamıĢtır.

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

Petrol ve gaz endüstrisi ile ilgili hizmetler

201100943
FĠRMA ADI: ECTI FRENCH SENIORS / FRANSIZ KIDEMLĠ
PROFESYONELLER DERNEĞĠ
ECTI Head Office- 101/109 rue Jean-Jaurès - 92300
Levallois-Perret - France
TEL: ++90 (532) 227 31 33
e-posta: ecti.istanbul@gmail.com

ROMANYA
201100931
FĠRMA ADI: Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi (EBĠLTEM) 35100 Bornova - ĠZMĠR

Yetkili KiĢi: Nuriye Yıldız / ECTI Türkiye Temsilcisi

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 166

Kâr amacı gütmeyen, kamu yararına çalıĢtığı kabul edilmiĢ,
bünyesinde eski yönetici ve Ģirket sorumlularını bir araya
getirmiĢ bağımsız bir dernek olan Fransız Kıdemli Profesyoneller Derneği ECTI; Ģirketlere, devlet ve özel sektör kuruluĢlarına ve derneklere, gönüllü olarak bilgi ve deneyimlerini
aktarmak istemektedir. ECTĠ’nin uzmanları olan eski yönetici
ve Ģirket sorumlularının teknik, ticari ve idari çok yönlü ve
pratik deneyimlere sahip oldukları ve ayrıca profesyonel
uğraĢılarından yeni ayrılmıĢ olduklarından en yeni teknolojilere hâkim oldukları ve gerçekleĢtirdikleri görevleri dolayısıyla bu bilgilerini sürekli olarak güncelleĢtirmekte oldukları
bildirilmiĢtir. Uzmanlarının tarımdan çevre ve çeĢitli sanayi
kollarına kadar genel ve özel konularda uzmanlaĢmıĢ olmalarından dolayı, teknik alanda bilgi aktarımı, her tür sorunun
giderilmesine destek, yeni bir ürün geliĢtirilmesine destek vb.
gereksinimi olan her türlü iĢletmeye çok düĢük bir katılım
ücreti ile yardımcı olacakları belirtilmiĢtir.

e-posta: can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili KiĢi: Can ġenyılmaz
Petrol çıkarılması ile ilgili bir aygıt geliĢtiren bir firma, teknik
destekli ticari iĢbirliği anlaĢması yapabileceği firmalar aramaktadır. GeliĢtirilen teknik çözüm, yüksek hacimli (onlarca
kübik metre) silindirik kazanların yüksek basınç (binlerce bar)
ve baskıya dayanıklı hale getirilmesini olanaklı kılmaktadır.
Firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluĢların 10 RO 75DV
3I3V referans numarasını belirterek Ege ĠĢ ve Yenilik Merkezi’ne baĢvurmaları gerekmektedir.

KAZAKİSTAN
201100951
FĠRMA ADI: BMF Group LLP
Alatau Business Center, 151/115 Abai Ave., 10th floor,
Almaty, 050009, Republic of Kazakhstan
TEL: ++7 (727) 259-6104
FAKS:++7 (727) 259-6116
e-posta: lpetunina@bmflegal.com
Yetkili KiĢi: Larissa V. Petunina / Marketing Manager
Bankacılık, finans ve menkul değerler, fikri mülkiyet, vergiler,
petrol & gaz, madencilik, uluslararası ticari iĢlemler, uluslararası tahkim, iĢlendirme (istihdam), Ģirket birleĢme ve satın
almaları, ortak giriĢimler, ortaklıklar, kurumsal geniĢleme, iĢ
sözleĢmeleri vb. alanlarda 1994 yılından beri hizmet veren
avukatlık Ģirketi; Türk Ģirketlerine avukatlık hizmeti sunmak
istemektedir.
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