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

TOBB,

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

Tarım, bahçıvanlık, avcılık ve ilgili ürünler
BANGLADEġ
200800246
FİRMA ADI: LIMET
TEL: ++880 (29) 670808
e-posta: afmak@bol-online.com
Farklı iplik fabrikalarına ham pamuk tedarik eden firma, acil
olarak ham pamuk satın almak istediklerini bildiriyor.

Gıda maddeleri ve içecekler
ÇiN
200800236
FİRMA ADI: SHAANXI JINCANG IMPORT & EXPORT
TRADE CO.,LTD
TEL: ++86 (15) 829392792
e-posta: chinalixiangdong@163.com

Firma, 20000 ton işlenmiş sıvıyağ, zeytinyağı ve palm yağı
almak istediğini bildiriyor. Ayrıca firma, konuyla ilgili teknik
göstergeler ve USD bazında FOB dahil fiyat teklifinin
kendilerine iletilmesini talep ediyor.
iNGiLTERE
200800206
FİRMA ADI: THE BRITISH CHAMBER OF COMMERCE OF
TURKEY – BCCT
Meşrutiyet Cad. No: 18 Aslı Han Kat: 6, 34435 Galatasaray /
İstanbul
TEL: ++90 (212) 249 0420
FAKS:++90 (212) 252 5551
e-posta: edaakalin@bcct.org.tr
İngiliz bir firma, Türkiye’deki kozmetik & tuvalet malzemeleri
ile gıda toptancı firmaları ve aynı zamanda indirimli
perakendeciler (discount retailers) ile temas kurmak istiyor.
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KUVEYT
200800240
FİRMA ADI: M.H. Alshaya Co. W.L.L.
TEL: ++965 ( 224) 36 16
e-posta: ceyda@alshaya.com
Kuveyt'te Türk dondurmacısı açmayı planlayan firma, bunun
için salep almak istiyor.
MOĞOLĠSTAN
200800209
FİRMA ADI: Ulziit Dadal Farm
Sambuu street 211238, Ulaanbaatar
TEL: ++976 (9) 1198907
FAKS:++976 (11) 324620
e-posta: contact@mongolchamber.mn
200 kadar büyükbaş hayvan çiftliği bulunan firma, Moğolistan
pazarı için sütten kazein üreten firmalarla işbirliği yapmak
istediğini bildiriyor.

TÜRKiYE
200800207
FİRMA ADI: 3A GRUP İTHALAT, İHRACAT, SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.
467. Sokak No:5/4 (Arjantin İ.Ö.Okulu Bitişiği) Çukurambar /
Ankara ANKARA
TEL: ++90 (312) 285 73 70
FAKS:++90 (312) 285 87 70
e-posta: info@meyvecipsi.com
İthalatçı firma; katkı maddesi, koruyucu madde, şeker ve yağ
içermeyen, % 100 doğal, sağlıklı, lezzetli ve gevrek ELMA
CİPSLERİ için iller bazında dağıtım ve pazarlama
yapabilecek firmalar / bayiler arıyor. Dağıtım ve pazarlama
konusunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti firmalarının da
başvurabilecekleri bildirilmiştir. Firma yetkilisi ile 0 (532) 614
50 10 numaralı cep telefonundan da irtibat kurulabilir.

Tekstil ve tekstil malzemeleri
PAKiSTAN
200800250
FİRMA ADI: AHMED TRADE INTERNATIONAL
Address: G-30, Ground Floor, Defence View, Phase II
(Korangi Industrial Area Road) Karachi-Pakistan
e-posta: ahmedtrade233@hotmail.com
Umre ve Hac için çeşitli ihram havluları ve diğer ilgili
ürünlerin üreticisi olan firma, bu ürünlerini satmak üzere Türk
firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor.

Kağıt hamurundan ve kağıttan mamul ürünler
TANZANYA
200800244
FİRMA ADI: Simba Tissue Limited.
P.O.Box. 22236 Tanzania (East Africa)
TEL: ++255 ( 713) 276692
e-posta: spshah57@hotmail.com
Tuvalet kağıdı ve peçete üreticisi olan firma, Türkiye'den
hammadde almak istediğini bildiriyor. Firma özellikle, geri
dönüştürülmüş beyaz jumbo tuvalet mendil kağıdı ve peçete
ruloları (17gsm to 24gsm white 1.8mts width)almak istediğini
belirtiyor.

Petrol ürünleri ve yakıtlar
MISIR
200800199
FİRMA ADI: Middle East And Oil Refinery ( Midor )
22 Badiye Street , Masr el Jadida – cairo- Egypt
TEL: ++20 ( 2) 2 414 29 45
e-posta: hnour@midor.com.eg
Botagaz, benzin, kibrit, uçak yakıtı ve solar üzerine çalışan
firma, bu ürünlerini satmak üzere Türk firmalarıyla beraber
çalışmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Mısır Ticaret
Müsteşarlığı tarafından iletilmiştir. Firma yetkilisi ile +20 12
7328 717 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve
yapay elyaflar
ALMANYA
200800251
FİRMA ADI: MODUS HANDEL
Fritz-Windisch-Str.120 40885 Ratingen DEUTSCHLAND
TEL: ++49 (210) 733355
e-posta: info@modus-handelsagentur.com
Firma, sürtünmeden dolayı ısınan ve aşınan metal yüzeylerin
düzgün hale getirilmesinde kullanılmak için üretilen ve
metallsilikat tabanlı bir nanoteknoloji ürününü satmak üzere
Türkiye genelinde bölge bayilikleri aradıklarını bildiriyor. Söz
konusu ürün; kompresörler, makineler, patlamalı motorlar,
bilyeli yuvalar, bağlantılar vb. iki metalin birbiri ile buluştuğu,
temas ettiği, sürtündüğü her yerde kullanılabilmektedir.
GÜNEY AFRiKA
200800229
FİRMA ADI: TOPER TRADING CC
Pretoria, South Africa
TEL: ++27 (82) 506 6067
FAKS:++27 (82) 658 8621
e-posta: toperms@webmail.co.za
Firma, gliserin satmak istediğini bildiriyor.
200800235
FİRMA ADI: VITAL HEALTH FOODS PTY LTD
P.O.Box:191, Kuilsriver, 7580, South Africa
TEL: ++27 (21) 903 25 00
FAKS:++27 (21) 903 31 58
e-posta: exports@vhf.co.za
Firma, sağlık içecekleri, vitaminler, doğal gıda, nebati,
yumuşak jelatin kapsülleri ve tabletleri, tamamlayıcı gıda
ürünleri satmak istediğini bildiriyor.
PAKiSTAN
200800245
FİRMA ADI: Neon Chemicals
Suite No. 20, 5th Floor, Abrar Business Center, 25 Main
Wahdat Road,Lahore - Pakistan.
TEL: ++92 (300) 8479884
FAKS:++92 (42) 7532847
e-posta: bd@neonchemicals.com
İlaç ve eczacılık ile ilgili ürünlerin ithalatçısı ve distribütörü
olan firma, bu alanda çalışan Türk üreticilerin Pakistan'daki
temsilciliğini yapmak üzere temas kurmak istediğini bildiriyor.
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Ana metaller ve ilgili ürünler
GÜNEY AFRiKA
200800234
FİRMA ADI: NIMAG GROUP OF COMPANIES
Johannesburg, South Africa
TEL: ++27 (11) 785 45 00
FAKS:++27 (11) 803 83 23
e-posta: nimag@global.co.za
Firma, her türlü temel alaşımlar (demir silikon magnezyum,
paslanmaz çelik güçlendirme telleri) satmak istediğini
bildiriyor.
MISIR
200800226
FİRMA ADI: Engineering Co for Import, Export
14 Gamal Abou El Mahasen Street,Garden City Cairo Egypt
TEL: ++202 (279) 59240
FAKS:++202 (279) 20 372
İnşaat malzemeleri ithalatçısı olan firma, acil olarak 15000
ton inşaat demiri satın almak istediğini bildiriyor. Talep edilen
52 tenörlük inşaat demiri, 12m boyunda ve 8-18mm arasında
çeşitli çaplarda olacaktır. Firma, söz konusu malzemeyle ilgili
her türlü teknik detayın e-mail ortamında, orijinal katalog ve
CD’lerinse, DHL ile gönderilmesini talep ediyor. Söz konusu
inşaat demirinin teknik özellikleri şöyle olacaktır.
(Mechanical properties for deformed high tensile steel Bars:
Yield Stress (FY)= 360 N/mm2, Ultimate Tensile Stress =
520 N/mm2, Grade= 360/520, Surface of Bars = deformed
(Ribbed), Ratio of Elongation= 12%, Chemical Properties:
Chemical Properties and ratio of all different elements to be
determined according to the production).

Mamul ürün ve malzemeler
GÜNEY AFRiKA
200800228
FİRMA ADI: NEW HEIGHTS 1268
Brits, South Africa
TEL: ++27 (12) 252 75 13
FAKS:++27 (12) 252 76 13
e-posta: jaco1268@gmail.com
Firma yangın söndürme aletleri ve ilk yardım malzemeleri
satmak istediğini bildiriyor.
200800232
FİRMA ADI: REDTOP (PTY) LTD
Johannesburg, South Africa
TEL: ++27 (11) 887 17 52
FAKS:++27 (11) 8851412
e-posta: royb@redtopflycatchers.net
Firma, organik maddelerden yapılan sinek tuzakları satmak
istediğini bildiriyor.
iRAN
200800238
FİRMA ADI: PIC Padideh International Company
Argantin Sq. Beyhaghi Blvd., No. 32 east Tehran Iran
TEL: ++98 (21) 88733485
FAKS:++98 (21) 88758559
e-posta: padidecho@mahnet.com
Firma, matkap ucu (HSS Twist Drill Din: 338 right hand black
colour) almak istediğini bildiriyor.

Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve
ilgili ürünler
ALMANYA
200800224
FİRMA ADI: Sturm & Lutz GmbH & Co. KG
Wilhelm-Bitter-Platz 5 45659 Recklinghausen GERMANY
TEL: ++49 (2361) 9503311
FAKS:++49 (2361) 9503323
e-posta: gueluen@usedequipment.de
Market, kasap, fırın malzemeleri sektöründe faaliyet
gösteren firmaların donanım ihtiyaçları konusunda
uzmanlaşmış olan ve 15000 m² lik işyeri (depolama,
sergileme alanı, vb.) bulunan firma; her çeşit kullanılmış
veya yeni donanımın (raflar, soğutucular, soğutucu vitrinler,
soğuk hava depoları, soğutma sistemleri, alışveriş arabaları,
para kasaları) sağlanmasını ve kurulumunu garantili olarak
yapabildiğini bildiriyor. Firma yetkilisi Yaşar Gülün ile +49
163 2978806 numaralı cep telefonundan da irtibat kurulabilir.
DANiMARKA
200800241
FİRMA ADI: Nimatic ApS
Danimarka Büyükelçiliği, Mahatma Gandhi Cad.No: 74
G.O.P. 06700 Ankara
TEL: ++90 (312) 446 6141 dah.13
FAKS:++90 (312) 447 2499
e-posta: tugkoc@um.dk
Makine imalat sanayinde kullanılan soğutucu ve yağlama
yağlarıyla ilgili cihazlar üreten Nimatic ApS firması, imalatını
yaptığı ürünler içerisinde yer alan Emulsion Mixer (karıştırma
cihazı) ve Oil Skimmer (kızak yağı sıyırıcısı) cihazlarının
Türkiye pazarında satışı ile ilgilenebilecek firmalarla temasa
geçmeyi arzu etmektedir.
Danimarka firmasının işbirliği yapmayı düşündüğü Türk
firmasında aradığı belli başlı özellikler aşağıdaki gibidir:
•Makine imalat sektöründe soğutucu/yağlama yağı imalatı
ve/veya tedarikinde faaliyet göstermek,
•Makine imalat sektörüne ekipman ve/veya malzeme temin
eder durumda olmak,
•Sektördeki satışlarının ve firmanın kredibilitesinin tatmin
edici olması,
•Hâlihazırda sektör içerisinde etkin bir ürün dağıtım ağına
sahip olması ve bu dağıtım ağının geniş bir bölgeyi
kaplaması ve
•İngilizce veya Almanca dillerinden en az birinin etkin bir
şekilde kullanılıyor olması talep edilmektedir.
Nimatic ApS firmasının işbirliği için aradığı özelliklere haiz
olup işbirliği yapmak isteyen firmaların, firma adını referans
vererek belirtilen numaralardan Büyükelçilik Ticaret Müşaviri
Bay Tuğrul Koçulu ile irtibata geçmeleri istenmektedir.
iRAN
200800242
FİRMA ADI: PIC Padideh International Company
Argantin Sq. Beyhaghi Blvd., No. 32 east Tehran Iran
TEL: ++98 (21) 88733485
FAKS:++98 (21) 88758559
e-posta: padidecho@mahnet.com
Firma, süt ürünleri ve gıda maddeleri üretiminde kullanılmak
üzere süt seperatörleri, santrifüj ve kaplar (Centrifuges and
Decanters) almak istediklerini bildiriyor.
PAKiSTAN
200800243
FİRMA ADI: ULBRICHT’S PAKISTAN (PVT) LTD
B- 57 Estate Avenue, S. I. T. E. Karachi, Pakistan.
TEL: ++92 (21) 2575182-83
FAKS:++92 (21) 2586270
e-posta: iftekharulbricht@cyber.net.pk
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Firma, kullanılmış/yenilenmiş tekstil makineleri [iplik
makineleri, dokuma makineleri ve işleme makineleri (komple
ya da parça parça)] satın almak istediğini bildiriyor. Firma
yetkilisi ile iftekharulbricht@hotmail.com e-posta adresinden
ve +92 322-3225233 numaralı cep telefonundan da temas
kurulabilir.
TÜRKiYE
200800083
FİRMA ADI: EMS Makina İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Cevizlidere Mah. 27. Sok. No: 6/2 06520 Balgat - ANKARA
TEL: ++90 (312) 472 39 50 (Pbx)
FAKS:++90 (312) 472 39 52
e-posta: erhanboyvat@emsmakina.com
Şehir katı atıklarının toplanması, depolanması ve bu konuda
yapılacak olan tesisler ile ilgili ekipmanların sağlanması ve
mühendislik hizmetleri veren ve İtalyan Ziliani Carlo S.r.l
Firmasının Türkiye distribütörlüğünü yürütmekte olan firma;
belediyelerin ve özel sektörün çöp taşıma semi treylerleri,
çöp, ambalaj ayıklama tesisleri, ambalaj atıkları balyalama
presleri, hidrolik sıkıştırmalı çöp kasaları, ambalaj atıkları
taşıma konteynerleri ve kancalı yükleyiciler, katı atık
parçalama üniteleri, konteyner yıkama ekipmanı, sert zemin
ıslak-kuru temizleme makineleri, kaldırım süpürgeleri, caddeara sokak süpürgeleri, yaprak-kağıt-pet ve teneke kutu
toplama ekipmanları ile inşaat ekipmanları v.b. ihtiyaçlarına
cevap vermek istediğini bildiriyor.

Elektriksel makineler, düzenekler,
donanımlar ve tüketim malzemeleri
iNGiLTERE
200800237
FİRMA ADI: Chew. Valley . Ltd.
TOAD HALL, WICK ROAD, BISHOP SUTTON, BRISTOL,
B.A.N.E.S., BS39 5XD UK .
e-posta: chewvallyinc@googlemail.com
Hurda akü ve demir dışı hurda metaller satıcısı olan firma,
elinde bulunan 500,000 MT hurdayı satmak istediğini
bildiriyor.

Mamul ürünler, mobilya, el iĢleri, özel amaçlı
ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri
AZERBAYCAN
200800248
FİRMA ADI: Azeri Wood MMC
15B, M.Cuma str., Baku, AZ1072, Azerbaijan
TEL: ++994 (12) 4657969
FAKS:++994 (12) 4657970
e-posta: gm@azeriwood.az
Mobilya üreticisi olan firma, bu ürünleri satmak ve
Türkiye'den sipariş alarak üretim yapmak üzere Türk
firmalarla işbirliği yapmak istediğini bildiriyor. Söz konusu
talep, Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği tarafından
iletilmiştir. Ayrıca, firma yetkilisi ile +994 50 255 35 90
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.
iTALYA
200800247
FİRMA ADI: Holzhof srl
Via Rupe, 33, 38017 Mezzolombardo - TN / ITALY
TEL: ++39 (461) 601501
FAKS:++39 (461) 604013
e-posta: Sabrina@holzhof.com

Ahşap, polietilen, alüminyum, çelik vb. malzemelerden çocuk
bahçesi ekipmanları ve sokak mobilyaları imal eden firma,
mamullerini Türkiye'ye de satmak istediğini bildiriyor.

ĠnĢaat iĢleri
iSPANYA
200800149
FİRMA ADI: SERTA arquitectos
Av. Alfonso XIII, 33 280002 Madrid, SPAIN
TEL: ++34 (91) 519 18 01
FAKS:++34 (91) 510.01.58
e-posta: jvarela@serta.es
“Türkiye’de şiddete maruz kalan kadınlar için sığınma evleri
inşaatlarının denetlemesi” Projesine teklif vermek isteyen
İspanyol firması, 2 adet mimar arıyor. Sığınma evlerinin 1.
Kısmı; Antalya, Bursa, İzmir, İstanbul ve 2. Kısmı; Ankara,
Eskişehir, Samsun ve Gaziantep’te yapılacak olup; aranan
mimarlar “Kısım Amiri Yardımcısı” olarak istihdam
edilecekler ve şantiyelerin denetimini yürüteceklerdir.
Adaylarda aranacak özellikler şunlardır: 1-Genel olarak
profesyonel deneyime, Avrupa Komisyonu (EC) tedarik
işlemleri veya Uluslararası danışman mühendis
Federasyonu (FIDIC) tipi anlaşmalarda deneyimli ve inşaat
işlerinde 10 yıllık deneyim sahibi olmak, 2-Belirli profesyonel
deneyim: Kontrat sevk ve idare sorumluluğunda en az 5 yıllık
deneyim ve üst yapı işlerinde denetçi veya mühendis olarak
en az 3 farklı projede 5 yıllık deneyim sahibi olmak, 3Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği/ Mimarlık bölümlerinden
iyi dereceyle mezun olmak, çok iyi derecede İngilizce bilmek,
MS uygulamaları ve MS projelerinde çok iyi derece bilgisayar
dili bilmek.

Destek ve yardımcı ulaĢtırmacılık hizmetleri;
seyahat acentası hizmetleri
GÜNEY AFRiKA
200800231
FİRMA ADI: HARTRODT SOUTH AFRICA (PTY) LTD
Johannesburg, South Africa.
TEL: ++27 (11) 9294922
FAKS:++27 (11) 9294900
e-posta: louise.lottering@hartrodt.co.za
Gümrükçülük ve nakliye acentesi olan firma, hizmetlerini
sunmak istediğini bildiriyor.
iNGiLTERE
200800249
FİRMA ADI: GARY Ltd.
109 NEW BRIDGE STREET LONDON, EC4V 6DB
ENGLAND
e-posta: garylimited@yahoo.com
Seyahat danışmanlığı yapan firma; 1-Dünya çapında tur
organizasyonları, trekking (dağ yürüyüşü ) organizasyonları,
otel rezervasyonları vb. yapabilen, 2-Türkiye’ye gelecek
turistlerin sağlık sigortası ve vize işlemlerini ayarlayabilen, 3Yurtiçi ve yurtdışı bilet işlerini yürütebilen, 4- PTA bileti,
elektronik ve mailing biletleri düzenleyebilen, 5-Visa,
Mastercard gibi kredi kartı ödemelerini kabul edebilen Türk
firmalarıyla işbirliği yapmak istediğini bildiriyor.
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Emlakçılık hizmetleri
A.B.D.
200800227
FİRMA ADI: Century 21 NY Metro
575 Madison Ave, 7th Floor, New York, NY 10022 USA
TEL: ++1 (212) 784-3415
FAKS:++1 (212) 681-2963
e-posta: Sokdemir@c21nyc.com
Dünyanın en büyük emlak bürolarından birisi olan Century
21 Ny Metro’nun acentesi olan Şerife (Sherry) Okdemir;
Amerika’nın en güzel bölgelerinden biri olan Brooklyn
Heights’de iki büyük yatak odalı, iki banyolu, iki tarafı açık
mutfağı ve balkonundan seyredilen manzarası bulunan 7 inci
kattaki dairenin 896 bin Amerikan dolarına satılık olduğunu
bildiriyor. Şerife Okdemir ile +1(201)349-6886 numaralı cep
telefonundan da irtibat kurulabilir.

Mimarlık, inĢaat, hukuk, muhasebe ve iĢletme
konularında hizmetler
ALMANYA
200800252
FİRMA ADI: PROTECTA
Bahnhofplatz 8, 82319 Starnberg, Germany
TEL: ++49 (81) 51449855
FAKS:++49 (81) 51449840
e-posta: info@protecta.org
Firma, Almanya'ya açılmak isteyen firmalara şirket kurma,
hukuksal konular, vergi stratejileri gibi hususlarda
danışmanlık hizmeti vermek istediğini bildiriyor. Söz konusu
talep, T.C. Münih Başkonsolosluğu tarafından iletilmiştir.
BREZiLYA
200700586
FİRMA ADI: VEDAT MUTLU
Rua 11 Qd.02 LT: 20 SETOR SUL CEP:77.270.000
TAQUARALTO - PALMAS - TO - BRASIL
TEL: ++55 (63) 92 32 30 50
e-posta: vedatmutlu64@mynet.com
Yıllardır Brezilya’da yatırım ve öncesi için araştırmalar, pazar
araştırması ve pazarlama ile ilgili diğer çalışmalar, gümrük
mevzuatı vb. konularda çalışmalar yapan vatandaşımız;
Brezilya pazarında ticari faaliyette bulunmak, işyeri, şube,
temsilcilik açmak, fabrika/üretim tesisi kurmak, yatırım
yapmak, distribütörlük kurmak, ithalat-ihracat vs. ile
uğraşmak isteyen ve yerel yönetimlerle, diğer devlet
kuruluşları ve yerel piyasada faaliyet gösteren her alandaki
şirketlerle temas kurmak isteyen firmalarımıza yardımcı
olacağını bildiriyor.
GÜNEY AFRiKA
200800230
FİRMA ADI: GANDALF (PTY) LTD
Johannesburg, SA
TEL: ++27 (68) 12 95 345
e-posta: gandalf@gmail.com
Muhasebecilik ve basım hizmetleri vermek istediğini
bildiriyor.
200800233
FİRMA ADI: THAWTE CONSULTING
P.O.Box.2749, Durbanville 7551, SA
TEL: ++27 (21) 975 46 75
FAKS:++27 (21) 9753089
e-posta: allisonj@thawte.com

Firma, danışmanlık ve şirket sertifikasyonu konusunda
hizmet vermek istediğini bildiriyor.
iSPANYA
200800150
FİRMA ADI: SERTA arquitectos
Av. Alfonso XIII, 33 280002 Madrid SPAIN
TEL: ++34 (91) 519 18 01
FAKS:++34 (91) 510.01.58
e-posta: jvarela@serta.es
“Türkiye’de şiddete maruz kalan kadınlar için sığınma evleri
inşaatlarının denetlemesi” Projesine teklif vermek isteyen
İspanyol firması, 2 adet mimar arıyor. Sığınma evlerinin 1.
Kısmı; Antalya, Bursa, İzmir, İstanbul ve 2. Kısmı; Ankara,
Eskişehir, Samsun ve Gaziantep’te yapılacak olup; aranan
mimarlar “Kısım Amiri Yardımcısı” olarak istihdam
edilecekler ve şantiyelerin denetimini yürüteceklerdir.
Adaylarda aranacak özellikler şunlardır: 1-Genel olarak
profesyonel deneyime, Avrupa Komisyonu (EC) tedarik
işlemleri veya Uluslararası danışman mühendis
Federasyonu (FIDIC) tipi anlaşmalarda deneyimli ve inşaat
işlerinde 10 yıllık deneyim sahibi olmak, 2-Belirli profesyonel
deneyim: Kontrat sevk ve idare sorumluluğunda en az 5 yıllık
deneyim ve üst yapı işlerinde denetçi veya mühendis olarak
en az 3 farklı projede 5 yıllık deneyim sahibi olmak, 3Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği/ Mimarlık bölümlerinden
iyi dereceyle mezun olmak, çok iyi derecede İngilizce bilmek,
MS uygulamaları ve MS projelerinde çok iyi derece bilgisayar
dili bilmek.

Sağlık ve sosyal çalıĢma hizmetleri
UKRAYNA
200800239
FİRMA ADI: NEW CITY DEVELOPMENT
01032, Business-centre “Diplomat-Hall”,59 Zhylianska str.,
Kyiv, Ukraine
TEL: ++380 (67) 3186678
e-posta: ceo@newcitydevelopment.com.ua
International Institute for Dolphin Therapy ve Ukrayna,
Rusya, ABD ve Almanya’dan uzmanlarla beraber çalışan
firma; bünyesinde yunus terapi merkezi bulunan uluslararası
sağlık enstitüleri ağı geliştirme projesi konusunda Türk
firmalarıyla da işbirliği yapmak istediğini bildiriyor.
2016 yılına kadar toplam 15 ülkeye genişlemesi planlanan
Proje kapsamındaki otel komplekslerinde 50 özel rahatlama
odası, SPA-merkezi, fitness merkezi, sauna, kapalı yüzme
havuzu, 2 açık havuz ve dalga havuzu bulunacaktır.
Yunuslarla tedavi sayesinde yüzlerce insan beden ve ruh
sağlığına kavuşmuş olup, söz konusu otel kompleksi ile
tedavinin popülaritesinin de artması beklenmektedir.
Firma, otel sahaları için şu kriterleri bildirmektedir:
•Yer: -Doğal bir alan, lagünde veya doğal bir alana
dönüştürülebilecek bir yerde, - kendine ait bir kıyı şeridi
olmak zorunda (en az 100 metre), - kendi ulaşım yolları
olmak zorunda, -arsaya yakın herhangi bir sanayi binası
olmamak zorunda, -arsa, yerleşim alanına yakın veya
sınırında olmak zorunda, -uluslararası havaalanına 90
dakikalık mesafe içerisinde olmak zorunda.
•Toplam alan: -1 hektar veya daha fazlası, -arsanın biçiminin
dar olmaması gerekiyor, -arsanın tahsisi: son kullanıcı, tekrar
inşa edilebilen kompleks (son kullanmayı kısa sürede
değiştirebilme fırsatı bulunması),
•Altyapı: gaz, kanalizasyon, bağlanılabilecek elektrik.
•Mülkiyet: uzun dönem kiralamak ( en az 25 yıl).
Ukrayna Büyükelçiliği tarafından iletilen söz konusu talep
hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için firma yetkilisi ile +38
067 238 44 85 numaralı cep telefonundan da temas
kurulabilir.
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