OCAK 2011
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

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

A.B.D.
TEL: ++90 (232) 343 44 00/114
201000896
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
FİRMA ADI: GIANTS COMPANY
3440 j st. apt. 3 Sacramento. 95816. California - USA
TEL: ++1 (408) 6373244
e-posta: sfocalifornia11@hotmail.com
Yetkili Kişi: Mehmet Kaya
Firma Türkiye’ye kabuksuz badem, kabuksuz ceviz, pamuk
ipliği, büyük ve küçükbaş hayvan ihraç etmek istiyor.

Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya
350 hektarlık bir tarlası olan ve bu arsada yeni tohum türleri
deneme ve üretimi yapan firma, sektörün önde gelen
firmaları için tohum, tarımsal ilaç ve gübre dağıtımcılığı
yapmaktadır. Firma bu sektörde çalışan firmaların satış
temsilcisi ya da dağıtımcısı olmayı talep etmektedir. Söz
konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluşların 20101208029 referans numarasını belirterek
Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

MISIR
201100017

Gıda maddeleri ve içecekler

FİRMA ADI: EGYGREEN Ltd.

A.B.D.

6 Omar Zaffan St. Nasr City Cairo - Egypt

201000897

TEL: ++20 (22) 4040342

FİRMA ADI: GIANTS COMPANY

FAKS:++20 (22) 4040328

3440 j st. apt. 3 Sacramento. 95816. California - USA

e-posta: info@egygreen.com

TEL: ++1 (408) 6373244

Yetkili Kişi: Ms. Mayada Magdy

e-posta: sfocalifornia11@hotmail.com

Gıda sektöründe (sebze-meyve) faaliyette bulunan firma, bu
alandaki Türk ihracatçı ve ithalatçı firmalarla iş yapmak
istediğini bildirmiştir. Söz konusu talep, Birliğimize Mısır Arap
Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu İstanbul Ticaret Ofisi
vasıtasıyla iletilmiştir. Firma yetkilisi ile +201 0044 9044
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

Yetkili Kişi: Mehmet Kaya

ROMANYA

201100015

201000886

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

Firma Türkiye’ye kabuksuz badem, kabuksuz ceviz, pamuk
ipliği, büyük ve küçükbaş hayvan ihraç etmek istiyor.
HOLLANDA

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

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

yapabilmesi gerekmektedir. Söz konusu duyuru Birliğimize,
Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluşların 20101229118 referans
numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.

e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
SIRBiSTAN
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
201000904
Gıda endüstrisi için makine ve takım üretimi ve
geliştirilmesinde uzmanlaşmış Hollandalı bir firma; gıda
endüstrisinde, donanımda ve süreç cihazlarıyla ilgili
otomasyon alanındaki 30 yılı aşkın tecrübesiyle tamamen
otomatikleştirilmiş ve kompakt bir peynir üretim sistemi
geliştirmiştir. Sistem, küçük ölçekli günlük fabrikalarda seri
peynir üretimi için tasarlanmıştır. Peynirin cinsine göre
kalıplar kullanılmakta olup, tek seferde yaklaşık 1250 litreden
2500 litreye kadar süt işlenebilmektedir. İşleme süresi her
değişim arası 2 saattir. Birim bir kaymak teknesi, bir peynir
teknesi, pres kombinasyonu ve peyniraltı suyu toplama
tankından oluşmaktadır. Pres değişik kalıp tiplerini
kullanabilme kabiliyetine sahiptir. Çeşitli birimler üretim
kapasitesini artırmak için birbirine paralel bağlanabilir.
Herhangi bir taşıma sistemine ya da karmaşık tesislere
gereksinim duyulmamaktadır. Kalıplar el ile takılmalı,
değiştirilmeli ve boşaltılmalıdır. Her birim; kaymak oluşumu,
presleme ve temizleme işlemlerinin otomatik kontrolü için
kendine has kontrol cihazına ve operatör paneline sahiptir.
Seri üretime yatkınlığı dolayısıyla sistem ayrıca büyük ölçekli
peynir fabrikaları için de uygundur. Firma, peynir
fabrikalarıyla yapılacak teknik destekle beraber ticari
anlaşmalarla ilgilenmektedir. Teknoloji sahibi firma
önümüzdeki
ay
Amsterdam'dan
İzmir'e
gelmeyi
planlamaktadır ve 9-10 Şubat tarihleri arasında teknolojisine
ihtiyaç duyabilecek firmalara görüşme talep etmektedir.
Görüşmelerin EBİLTEM binasında gerçekleştirileceği ve bu
hizmetten hiçbir ücret talep edilmeyeceği bildirilmiştir. Firma
ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10 NL 60AH 3IS8
referans numarasını belirterek ivedilikle Ege İş ve Yenilik
Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya
Sebze - meyve işlemesi (erik, kiraz, yaban havucu gibi sebze
ve meyveler, dondurulmuş meyveler) ve konserve yapan
firma, üretimini daha da arttırmak için ortaklık ve karşılıklı
üretim yapabileceği firmalar aramaktadır. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir.
Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 20101213039
referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.

Tekstil ve tekstil malzemeleri
BREZiLYA
201100007
FİRMA ADI: KIRMIZI BEYAZ

İSPANYA

Rua Senador Feijo No:29 Edificio Itatiaia Sala: 204-205 Cep
01006-001 Centro - Sao paulo / Brasil

201000920

TEL: ++55 (11) 30133317

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

FAKS:++55 (11) 30133317

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

e-posta: kirmizibeyaz@kirmizibeyaz.com.br

TEL: ++90 (232) 343 44 00/114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya
Arı sütü, ginseng, morina karaciğer yağı, havuç yağı, arı
reçinesi, kitosan, sarımsak ve yeşil çay gibi gıda tamamlayıcı
maddelerin dağıtımcısı olan firma, bu ürünleri üretebilecek
taşeron firmalar aramaktadır. Bu ürünler kapsül, yumuşak jel
toplar, vejetaryen kapsüller ya da haplar şeklinde
sunulmakta olup, taşeron firmaların bu farklı şekillerde üretim

Yetkili Kişi: Umut Eker
Brezilya’da mağazacılık ve dış ticaret faaliyetlerinde bulunan
Türk firması, kendilerinden talepte bulunan bir Brezilya
firması için günlük kullanım amaçlı bayan çantaları, bavul,
valiz, okul çantaları vb. almak istiyor. Brezilya firmasının
talebinin Çin mallarıyla rekabet edebilir, kaliteli ve ekonomik
ürünler şeklinde olduğu bildirilmiştir. Umut Eker ile +55-1162922801 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

HIRVATiSTAN

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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201000924

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

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

Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya

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

Kadın, erkek ve çocuklar için örme kumaşlar üreticisi olan
firmanın; pamuk, rayon, polyester jarse kumaşları üretmek
amacıyla Rusya’da kurmak istediği tekstil fabrikası için jointventure (ortak girişim) şeklinde işbirliği yapmayı
düşünebilecek Türk şirketleriyle temas kurmak istediği
bildirilmiştir. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik
Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek
isteyen kuruluşların 20101228096 referans numarasını
belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
istenmektedir.

TEL: ++90 (232) 343 44 00/114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya
Sağlıklı uyku ürünleri, yatak üretimi, tekstil malzemeleri, kürk
yapımı ve boyaması, deri işlemesi, bavul ve el çantaları
yapımı, kemer ve ayakkabı üreticisi olan firma, franchise
ortaklar (isim hakkı vereceği ortaklar), şirket ortaklığı ya da
karşılıklı üretim olanaklarını görüşebilecekleri firmalar
aramaktadır. Firma ayrıca yolcu taşımacılığı ve ülke
içi/dışında kargo taşımacılığı yaptığı için ulaşım ve lojistik
konularında destek verecektir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir.
Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 20101228100
referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.

Elbise ve ayakkabı
A.B.D.
201000895
FİRMA ADI: GIANTS COMPANY
3440 j st. apt. 3 Sacramento. 95816. California - USA

RUSYA
TEL: ++1 (408) 6373244
201000921
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir

e-posta: sfocalifornia11@hotmail.com
Yetkili Kişi: Mehmet Kaya
Firma Türkiye’den çorap, iç çamaşırı, pijama ve ayakkabı
ithal etmek istiyor.

TEL: ++90 (232) 343 44 00/114
HIRVATiSTAN
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya
Giyim eşyaları üreticisi olan firma; dikim ekipmanları,
kumaşlar, iplik ve aksesuarlar üreten firmalar aramaktadırlar.
Yeni gelişmekte olan ve aynı zamanda ticari aracılık
hizmetleri de veren ve firmanın, alacağı malzemeleri
yurtiçine satılacak giyim ürünlerinin üretiminde kullanacağı
ve kabul edilebilir fiyatlar teklif edebilecek Türk firmaları ile
çalışmak istediği belirtilmiştir. Söz konusu duyuru Birliğimize,
Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluşların 20101229041 referans
numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.
201000927
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

201000925
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya
Sağlıklı uyku ürünleri, yatak üretimi, tekstil malzemeleri, kürk
yapımı ve boyaması, deri işlemesi, bavul ve el çantaları
yapımı, kemer ve ayakkabı üreticisi olan firma, franchise
ortaklar (isim hakkı vereceği ortaklar), şirket ortaklığı ya da
karşılıklı üretim olanaklarını görüşebilecekleri firmalar
aramaktadır. Firma ayrıca yolcu taşımacılığı ve ülke
içi/dışında kargo taşımacılığı yaptığı için ulaşım ve lojistik
konularında destek verecektir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir.
Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 20101228100

Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
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referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.

Kağıt hamurundan ve kağıttan mamul ürünler
SIRBiSTAN
201000885

Deri ve deri mamulleri
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
BREZiLYA
201100008

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

FİRMA ADI: KIRMIZI BEYAZ

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

Rua Senador Feijo No:29 Edificio Itatiaia Sala: 204-205 Cep
01006-001 Centro - Sao paulo / Brasil

e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya

TEL: ++55 (11) 30133317
FAKS:++55 (11) 30133317
e-posta: kirmizibeyaz@kirmizibeyaz.com.br
Yetkili Kişi: Umut Eker
Brezilya’da mağazacılık ve dış ticaret faaliyetlerinde bulunan
Türk firması, kendilerinden talepte bulunan bir Brezilya
firması için günlük kullanım amaçlı bayan çantaları, bavul,
valiz, okul çantaları vb. almak istiyor. Brezilya firmasının
talebinin Çin mallarıyla rekabet edebilir, kaliteli ve ekonomik
ürünler şeklinde olduğu bildirilmiştir. Umut Eker ile +55-1162922801 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.
HIRVATiSTAN
201000926
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya
Sağlıklı uyku ürünleri, yatak üretimi, tekstil malzemeleri, kürk
yapımı ve boyaması, deri işlemesi, bavul ve el çantaları
yapımı, kemer ve ayakkabı üreticisi olan firma, franchise
ortaklar (isim hakkı vereceği ortaklar), şirket ortaklığı ya da
karşılıklı üretim olanaklarını görüşebilecekleri firmalar
aramaktadır. Firma ayrıca yolcu taşımacılığı ve ülke
içi/dışında kargo taşımacılığı yaptığı için ulaşım ve lojistik
konularında destek verecektir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir.
Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 20101228100
referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.

Gıda sektöründe (şeker ve pişirme sanayi) kullanılmak üzere
paketleme malzemesi üretimi yapan firma, ticari anlaşmalar
yapabileceği firmalar aramakta ve ortaklık anlaşmaları
yapmak istemektedir. Üretim yüksek kalitede yapılmakta ve
fiyatlar piyasa koşullarında rekabetçi olarak belirlenmektedir.
Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluşların 20101209045 referans numarasını belirterek
Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve
yapay elyaflar
ÇEK CUMHURiYETi
201000891
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/ 150
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
Oksidasyona ve aşınmaya karşı direncini sürdürebilen eşsiz
bir titanyum teknolojisi geliştiren üniversite; otomobil,
havacılık ve enerji sektörlerinden ortaklar ve işbirliği
yapabileceği akademik kuruluşlar aramaktadır. Söz konusu
duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla
iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10
CZ 0744 3JCG referans numarasını belirterek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

Ana metaller ve ilgili ürünler

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

ALMANYA

201000922

201000914

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

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

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

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

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

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

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

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

Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya

Yetkili Kişi: Çağatay Çalı

100 yıldır endüstriyel, hidrolik, makine ve gri ve sfero dökme
demirden dekoratif döküm işleri yapan (taşeronluk şeklinde)
ve üretim kapasitesi yılda 12 000 ton olan firma; ticari
aracılar ve karşılıklı üretim işbirliği yapabileceği firmalar
aramaktadır. Firma, hidrolik motor, hidrolik valf, dizel motor,
otomobil ve yük kaldırma araçlarının (forklift truck) parçaları,
ahşap işleme motorları, elektrik motorları gibi malzemelerin
üretiminde kullanılabilecek dökümler üretebilmektedir. Söz
konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluşların 20101228108 referans numarasını belirterek
Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

Gaz sızdırmazlığı, kimyasal maddelere karşı dayanıklılığı,
katılığı, düşük termal genleşmesi, pürüzsüz iç yüzeyi ve
basınca karşı olan dayanıklılığı ile emsallerinden farklılık
gösteren, cam elyaf takviyeli plastikten ve doymamış epoksi
reçinesinden oluşan yeni bir boru sistemi geliştiren Alman
firma, teknik işbirliği için gıda ve kimya sektöründen ortaklar
aramaktadır. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve
Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluşların 10 DE 0957 3JKG referans
numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.
İTALYA
201000884

HOLLANDA
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
201000892
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir

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

TEL: ++90 (232) 343 44 00/ 150
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
Yeraltındaki kablo ve borulara zarar vermeyen ve mevcut
çelik ve beton korkuluklara oranla daha yüksek performansa
sahip olan, preslenmiş ve güçlendirilmiş yeni bir çelik-plaka
oto korkuluk sistemi geliştiren firma, teknik destekle beraber
ticari anlaşmalar aramaktadır. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir.
Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10 BE 0427
3J32 referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik
Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

Mutfak ve banyolar için modern ve geleneksel lavabolar,
hijyenik armatürler ve banyo aksesuarları üreticisi olan
İtalyan firma, uzun süreli işbirliği hedeflemekte, yeni
pazarlarda kendi ürünlerini tanıtmak ve satmak isteyen
dağıtımcılar aramakta ve aynı zamanda taşeronluk ve dış
kaynak kullanımı anlaşmaları yapmayı da düşünmektedir.
Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluşların 20101209047 referans numarasını belirterek
Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.
201000910
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir

Mamul ürün ve malzemeler
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TEL: ++90 (232) 343 44 00/150
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
Odadaki havanın geri dönüşümünü sağlayan, yaz ve kış
yüksek enerji tasarrufu sağlayan ve patentini aldığı yeni bir
dinamik pencere geliştiren firma, teknik işbirliği için ortaklar
aramaktadır. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve
Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluşların 10 IT 54W0 3IZO referans
numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.

kovalar, muhafazalar, borular, tremi borular, çekirdek namlu
gibi delme aletleri ve ekipmanları üreticisi olan firma, ticari
aracılar aramaktadır. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş
ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluşların 20101209021 referans
numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.
SIRBiSTAN
201000909
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)

201000928

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 00/150

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

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

TEL: ++90 (232) 343 44 00/150
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
Firma, giyime uygun olmadığı için ıskartaya atılan %100 yün
elyaf malzemelerden yenilikçi yalıtım panelleri üretmek için
yeni bir teknoloji geliştirmiştir. Maliyetini 2 yılda
karşılayabilen bu malzemenin yenilikçi yanı, ses ve ısıyı
yalıtım sistemine sahip olmasıdır. Bina tiplerinin %70'i için de
uygun olup 30 kWh/mq, yani bir binanın ısınması ya da
soğuması için gereken enerjinin 1/3 ü kadar enerji tasarrufu
ve CO2 salınımında önemli düşüş sağlamaktadır. Firma,
ürünü kullanıma uygun hale getirmek üzere iyileştirmek için
inşaat ve tekstil/giyim sektöründen ürünün uygulanabilirliğini
test edecek endüstriyel ortaklar aramaktadır. Söz konusu
duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla
iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10 IT
55W7 3JL8 referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik
Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.
PORTEKiZ
201000887
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya
Metal yapı, çeşitli metal işleri ve müşterilerin siparişi olan
kaynak işlerini yapan ve özellikle altyapı ve jeo teknik işleri
gibi endüstriyel inşaatlarda kullanılan burgular, barlar,

Gıda endüstrisinde kullanılan tank ve büyük muhafaza
kaplarının kaplanmasında korozyona karşı koruyucu,
tamamen inorganik malzemeler geliştiren firma; tank, büyük
muhafaza kapları ya da konteynır üreten şirketlere ürünün
imalatı ya da dağıtımı için lisans anlaşmaları sunmaktadır.
10 yıllık koruma süresiyle yenilikçi bir özelliğe sahip olan
ürün, pH değeri 5'i geçen meyve suları ile temasta olsa bile
bu tip gıda maddelerinin özelliğini korumaktadır. Söz konusu
duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla
iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10
RB 1B1O 3JJS referans numarasını belirterek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve
ilgili ürünler
ALMANYA
201100005
FİRMA ADI: MODUS HANDEL
Fritz-Windisch-Str.120 40885 Ratingen DEUTSCHLAND
TEL: ++49 (2102) 73 33 55
FAKS:++49 (2102) 73 33 55
e-posta: info@modus-handel.de
Yetkili Kişi: Ömer Yasemin
Almanya'da dış ticaret ve yatırım danışmanlığı yapan Türk
firması; müşterisi olan ve her alan için kameralı güvenlik
sistemleri üreten bir Alman şirketi adına Türkiye’nin değişik
şehirlerinde işbirliği yapılabilecek Türk şirketleri arıyor. Olası
bir işbirliği durumunda, gerekirse kurs verecek eleman
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gönderilmesinin de planlandığı bildirilmiştir. Ömer Yasemin
ile +49-172-294 70 96 numaralı cep telefonundan da temas
kurulabilir.

201100003

AVUSTURYA

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

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

201000901
TEL: ++90 (232) 343 44 00/ 150
FİRMA ADI: Austrian Trade
Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı

Commission

Avusturya

Armada İş Merkezi, Eskişehir Yolu 6, A Blok, Kat. 13, No. 19
06520 Söğütözü - Ankara,
TEL: ++90 (312) 219 21 41
FAKS:++90 (312) 219 21 45
e-posta: ankara@advantageaustria.org
Yetkili Kişi: Konstantin Bekos / Avusturya Ticaret Müsteşarı
Biyokütle ısıtıcıları/ boyler alanında faaliyet gösteren firma,
Türkiye’de temsilci/dağıtımcı arayışı içinde olduğunu
bildirmiştir.
Firma
hakkında
detaylı
bilgiye,
“www.guntamatic.com” web sitesinden ulaşabilmektedir. Söz
konusu teklif Birliğimize, Avusturya Büyükelçiliği Ticaret
Müsteşarlığı vasıtasıyla iletilmiş olup, ilgilenen kuruluşların
Avusturya
Ticaret
Müsteşarlığı’nın
“ankara@advantageaustria.org” e-posta adresine veya (312)
219 21 45 numaralı faksa şirket bilgilerini 3211496 referans
kodu ile göndermeleri istenmektedir.
201100014

e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
Kurutma torbalarının üreticisi olan firma, dokunmamış
kumaşların eritme işlemiyle kaynaklanarak kaplanmasına
olanak tanıyan yeni bir teknoloji aramaktadır. Amaç, bu
malzemelerin nem tutma ve transferindeki üst özelliğinden
dolayı kurutma torbalarının üretilmesinde kullanılmasıdır.
Türk firmalarla teknik işbirliği arayan firma tarafından talep
edilen hizmetler, teknoloji konusunda teknik uzmanlığın
sağlanması ve tahsis edilecek makinenin, firmanın üretim
tesislerine kurulumu olacaktır. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir.
Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10 FR 38m9
3JHW referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik
Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.
HOLLANDA
201100002
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir

FİRMA ADI: Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı
TEL: ++90 (232) 343 44 00/ 150
Armada İş Merkezi Eskişehir Yolu 6, A Blok Kat. 13, No.19
06520 Söğütözü - Ankara

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

TEL: ++90 (312) 219 21 41

Yetkili Kişi: Çağatay Çalı

FAKS:++90 (312) 219 21 45

İnsan vücudunun herhangi bir boşluğunu, muayeneyi
kolaylaştırmak için aydınlatıp görünür duruma getiren
endoskoplar (içgörür) konusunda faaliyet gösteren firma;
cerrahi gereçlerin üretimi esnasında ya da kullanılmış cerrahi
gereçlerin akıllı kaplanması uygulamalarında deneyimli
firmalarla teknik işbirliği yapmak istemektedir. Kaplama ya da
yüzey işleme süreçleri, cerrahi/tanısal işlemlerde kullanılan
cihazlarda daha düşük bir adherans ve etkili bir temizlik
işlemiyle sonuçlanmalıdır. Söz konusu duyuru Birliğimize,
Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10 NL 60AF 3JE7
referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.

e-posta: ankara@advantageaustria.org
Yetkili Kişi: Dr. Christian Maier / Avusturya Ticaret Ataşesi
Avusturyalı firma su arıtma tesisleri için çok önemi bulunan
kontrol sistemlerinin mekanik ve elektronik bileşenleri
alanında
çözüm
ortakları/
tedarikçiler/
temsilciler/
dağıtımcılar arıyor. www.angerlehner.com web sitesinden
hakkında detaylı bilgiye ulaşabileceği bildirilen söz konusu
firma ile temas kurmak isteyen kuruluşların Avusturya Ticaret
Müsteşarlığı’nın ankara@advantageaustria.org adresine
veya (312) 219 21 45 numaralı faksa şirket bilgilerini
3533681 referans kodu ile göndermeleri istenmektedir.

FRANSA

201100016
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FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC-Ege)

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

zamanlı kontrol, ölçüm ve daha düşük bir cihaz boyutu
sağlamaktadır. Kurum, söz konusu teknolojiyi geliştirme ve
uygulama konularında işbirliği yapmak isteyen firmalar
aramaktadır. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve
Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluşların 10 IT 55W7 3JL8 referans
numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.

Yetkili Kişi: Çağatay Çalı

İTALYA

Gıda endüstrisi için makine ve takım üretimi ve
geliştirilmesinde uzmanlaşmış Hollandalı bir firma; gıda
endüstrisinde, donanımda ve süreç cihazlarıyla ilgili
otomasyon alanındaki 30 yılı aşkın tecrübesiyle tamamen
otomatikleştirilmiş ve kompakt bir peynir üretim sistemi
geliştirmiştir. Sistem, küçük ölçekli günlük fabrikalarda seri
peynir üretimi için tasarlanmıştır. Peynirin cinsine göre
kalıplar kullanılmakta olup, tek seferde yaklaşık 1250 litreden
2500 litreye kadar süt işlenebilmektedir. İşleme süresi her
değişim arası 2 saattir. Birim bir kaymak teknesi, bir peynir
teknesi, pres kombinasyonu ve peyniraltı suyu toplama
tankından oluşmaktadır. Pres değişik kalıp tiplerini
kullanabilme kabiliyetine sahiptir. Çeşitli birimler üretim
kapasitesini artırmak için birbirine paralel bağlanabilir.
Herhangi bir taşıma sistemine ya da karmaşık tesislere
gereksinim duyulmamaktadır. Kalıplar el ile takılmalı,
değiştirilmeli ve boşaltılmalıdır. Her birim; kaymak oluşumu,
presleme ve temizleme işlemlerinin otomatik kontrolü için
kendine has kontrol cihazına ve operatör paneline sahiptir.
Seri üretime yatkınlığı dolayısıyla sistem ayrıca büyük ölçekli
peynir fabrikaları için de uygundur. Firma, peynir
fabrikalarıyla yapılacak teknik destekle beraber ticari
anlaşmalarla ilgilenmektedir. Teknoloji sahibi firma
önümüzdeki
ay
Amsterdam\'dan
İzmir\'e
gelmeyi
planlamaktadır ve 9-10 Şubat tarihleri arasında teknolojisine
ihtiyaç duyabilecek firmalara görüşme talep etmektedir.
Görüşmelerin EBİLTEM binasında gerçekleştirileceği ve bu
hizmetten hiçbir ücret talep edilmeyeceği bildirilmiştir. Firma
ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10 NL 60AH 3IS8
referans numarasını belirterek ivedilikle Ege İş ve Yenilik
Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

201000911

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İZMİR
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 150

İSPANYA
201000930
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/ 150
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr

FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/150
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
Binaların dışına ısı yaymadan, pahalı ve iri boyutlu borular
kullanılmadan hava değişimi üzerine çalışan yeni bir rutubet
giderici cihaz geliştiren firma, teknik işbirliği için ortaklar
aramaktadır. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve
Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluşların 10 IT 54W0 3IZV referans
numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.
KORE CUMHURiYETi
201000918
FİRMA ADI: Kangseo Industries, Inc.
Busan, Korea
e-posta: kangseo@kornet.net
Yetkili Kişi: S.H. Woo/ Tech. Project Manager
Firma, araba lastiği kalıpları üreten Türk firmalarıyla temas
kurmak istediğini bildiriyor.
MISIR
201000919
FİRMA ADI: AMİD Shaheen
33 Kasr El Nil Street, Cairo Egypt

Yetkili Kişi: Çağatay Çalı

TEL: ++20 (2) 33121432

Kamusal bir araştırma örgütü, örnekleri karıştırmak ve
parametreleri kontrol etmek amacıyla elektrik kablosuna
ihtiyaç duymayan, bir veya birkaç sensöre sahip manyetik
karıştırıcılı yeni bir cihaz tasarlamıştır. Bu durum gerçek

FAKS:++20 (2) 33153475
e-posta: info@amidgrp.com
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Yetkili Kişi: Asaad A.Al-Sagban

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

Gıda sektörü, hayvan çiftlikleri, mezbaha gibi yerlerin
sterilizasyonu ve dezenfekte edilmesi için köpük ve köpük
makinesi üretimi yapan firma, bu ürünlerini satmak üzere
Türk firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor. Söz konusu
teklif Birliğimize Mısır Arap Cumhuriyeti İstanbul
Başkonsolosluğu Ticaret Ofisi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma
yetkilisi ile + 20 129956680 numaralı cep telefonundan da
temas kurulabilir.

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

POLONYA

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

Metalürjik üretim süreçlerindeki etkinlikleri artırmak amacıyla
tozların havalı püskürtülmesi teknolojisini geliştiren bir
araştırmacılar grubu; metalürji endüstrisinden ticari işbirliği
ya da üretim anlaşmalarıyla ilgilenen ortaklar aramaktadır.
Deoksidasyon, desülfürizasyon ve defosforizasyon, yeniden
karbonlama, diğer arıtım süreçleri tozların havalı
püskürtülmesi işlemlerinin genel kullanım alanlarıdır. Söz
konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluşların 10 PL 64BF 3K0N referans numarasını
belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
istenmektedir.

Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya

201000932

Metal ürünler ve küçük boyda (200 kg.a kadar) çelik yapı
üreticisi olan ve metal işleme (metal kesme) alanında da
faaliyet gösteren firma, çilingir ve mekanik işler kapsamında
taşeronlar aradığını bildiriyor. Ayrıca firma sağlanan
malzemelerden yapılan yarı mamul ürünler ve metal işleme
sektörüne eklenebilecek yeni ürünler için karşılıklı üretim de
yapmak istemektedir. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş
ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluşların 20101215003 referans
numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.

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

201000903
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

TEL: ++90 (232) 343 44 00/ 150
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/ 150
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı

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

Demir alaşımlarındaki karbon içeriğini artırmak amaçlı
metotlar üzerinde çalışan firma, ticari anlaşmalar ya da
üretim anlaşmalarıyla ilgilenen ortaklar aramaktadır.
Teknoloji, üretim maliyetlerini düşürmekte ve daha fazla çelik
hurdasının kullanılabilmesini sağlamaktadır. Söz konusu
duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla
iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10
PL 64BF 3K0L referans numarasını belirterek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

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

201000935

Yetkili Kişi: Çağatay Çalı

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

Yapı sektöründe faaliyet gösteren firma, modern bir kule vinç
üreticisi ile teknik işbirliği yapmak istemektedir. Kuleyi
ayarlamaya ve daha büyük objelerle dar alan üzerine inşaat
yapmaya olanak sağlaması gereken bu vincin pazarda belli
bir yere sahip olmasının gerektiği bildirilmiştir. Söz konusu
duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla
iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10
PL 64BJ 3IJZ referans numarasını belirterek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

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

201000915
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir

201000931

TEL: ++90 (232) 343 44 00/ 150
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
Firma, kaya parçaları içeren örtü tabakasından türeyen ve
örtü katmanları humus gibi maddeler içerdiği için genellikle

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 9

rehabilitasyon çalışmaları dışında kullanımına uygun
olmayan doğal minerallerin yönetimi için yeni bir teknoloji
aramaktadır. Titreşimli elekler kullanılarak, çamur katıkları ve
kaya taneciklerinden arındırıldığı takdirde yol yapım
çalışmalarında katman olarak da kullanılabileceğini belirten
firma, mevcut problemin çözümü için laboratuarda geliştirme
aşamasında olan ya da bitmiş tüm teknolojileri kabul
edeceğini bildiriyor. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve
Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluşların 10 PL 61AJ 3JPD referans
numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.
201100001
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir

FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya
Gıda, kimya ve kozmetik endüstrisinde kullanılan etiket ve
paketleme makineleri üreticisi olan yenilikçi firma,
dağıtımcılar aramakta ve ticari aracılıklar önermektedir.
Firmanın uzmanlarının yirmiden fazla paketleme ve
etiketleme ekipmanı örneği geliştirdikleri bildirilmiştir. Söz
konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluşların 20101216011 referans numarasını belirterek
Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

TEL: ++90 (232) 343 44 00/ 150
201000913
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
Firma, briketleme için birbirine bağlı makinelerden ve kapalı
bir çevrimden oluşan, teknolojik bir üretim hattı aramaktadır.
Aranan üretim hattı, hammaddelerin (çubuk, talaş, ağaç
kabuğu parçaları) kullanılması için teleskopik taşıyıcıya,
besleyicili ön öğütücüye, filtrelere ve briketleme makinelerine
sahip olmalıdır. Pazarda mevcut olan teknolojileri tercih
edeceğini
bildiren
firma,
lisans
anlaşmalarıyla
ilgilenmektedir. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve
Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluşların 10 PL 64BJ 3J6X referans
numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.
RUSYA
201000902

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/150
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
Mikro işlemci bilgisayar teknolojisi kullanan pnömatik ve
hidrolik
sistemlerde
içten
yanmalı
motorların
zamanlamalarının yönetimi için özgün bir elektronik vana
tasarlayan bir üniversite bilim adamları grubu, lisans
anlaşmaları için ortaklar aramaktadır. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir.
Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10 RU 86FG
3JLP referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik
Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

FİRMA ADI: OAO "Orenburg Madenleri"
201000917
TEL: ++7 (3536) 28849
FAKS:++7 (3536) 20344
e-posta: borkir@rambler.ru
Maden Endüstrisi alanında faaliyet gösteren firma, Rusya'da
madencilik ekipmanı, iş makineleri ve yedek parçaları üretimi
yapmak üzere Türk firmalarıyla ortaklık kurmak istediğini
bildiriyor.
Söz
konusu
teklif,
Birliğimize
Rusya
Federasyonu’nun Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessilliği
vasıtasıyla iletilmiştir.

201000907

FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/150
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
Şeker içeren çözeltilerin fiziksel-kimyasal arıtım ve
konsantrasyonu için ekipmanlar geliştiren yenilikçi bir firma,
sensör üreticileri ile ticari anlaşmalar aramaktadır. Söz
konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
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kuruluşların 10 RU 86FG 3JMI referans numarasını
belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
istenmektedir.

201100012
FİRMA ADI: Avrupa İşletmeler Ağı (İstanbul Sanayi Odası)
Meşrutiyet Caddesi No: 62 Tepebaşı - İstanbul

Ofis ve bilgisayar
parçaları

makine,

ekipman

ve

TEL: ++90 (212) 292 21 57 / 315
e-posta: oemul@iso.org.tr

ESTONYA

Yetkili Kişi: Onur Emül

201100010

Ahşap mobilya sektöründe uzmanlaşmış İtalyan Araştırma
Merkezi, HVAC (ısıtma, havalandırma ve klima) sistemleri
yönetiminde kullanılabilecek yazılım teknolojisi arayışındadır.
Merkez, birlikte teknoloji geliştirme, test ile doğrulama ve
doğru çözüm bulunursa ticari bir anlaşma yapmakla
ilgilenmektedir. Söz konusu duyuru Birliğimize, İstanbul
Sanayi Odası vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile temas kurmak
isteyen kuruluşların 10 IT 55W9 3JFY referans numarasını
belirterek
İstanbul
Sanayi
Odası’na
başvurmaları
istenmektedir.

FİRMA ADI: Avrupa İşletmeler Ağı (İstanbul Sanayi Odası)
Meşrutiyet Caddesi No: 62 Tepebaşı - İstanbul
TEL: ++90 (212) 292 21 57 / 315
e-posta: oemul@iso.org.tr
Yetkili Kişi: Onur Emül
Estonyalı bir Ar-Ge Merkezi tarafından koordine edilen
uluslararası bir konsorsiyum, tedavi edici rehabilitasyon için
görsel insan hareketi yakalama ve işlemede kullanılabilecek
ücretsiz PC yazılımı geliştirme kapasitesine sahip çerçeve
program projesi ortağı aramaktadır. Projenin amacı, çalışma
çağındaki hastalar için maliyet etkin bir rehabilitasyon sistemi
oluşturmaktır. Söz konusu duyuru Birliğimize, İstanbul
Sanayi Odası vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile temas kurmak
isteyen kuruluşların PS - FP7 ICT 2011-7 referans
numarasını belirterek İstanbul Sanayi Odası’na başvurmaları
istenmektedir.
İSPANYA
201100009
FİRMA ADI: Avrupa İşletmeler Ağı (İstanbul Sanayi Odası)
Meşrutiyet Caddesi No: 62 Tepebaşı - İstanbul
TEL: ++90 (212) 292 21 57 / 315
e-posta: oemul@iso.org.tr
Yetkili Kişi: Onur Emül
İnşaat ve bina mühendisliği kalite kontrolü konusunda global
ölçekte uzmanlaşmış İspanyol firma, CE işareti süreç
yönetiminde
kullanabileceği
bir
yazılım
teknolojisi
arayışındadır. Bu yazılım, agregalar için CE işareti alma
noktasında tüm gerekli adımları (bina süreçleri için olanları)
kontrol etmelidir. Firma, ilgili yazılımı oluşturabilecek
yazılımcı firmalarla işbirliği yapmak istemektedir. Söz konusu
duyuru Birliğimize, İstanbul Sanayi Odası vasıtasıyla
iletilmiştir. Firma ile temas kurmak isteyen kuruluşların 04 ES
NWCC 0B1N referans numarasını belirterek İstanbul Sanayi
Odası’na başvurmaları istenmektedir.
İTALYA

201100013
FİRMA ADI: Avrupa İşletmeler Ağı (İstanbul Sanayi Odası)
Meşrutiyet Caddesi No: 62 Tepebaşı - İstanbul
TEL: ++90 (212) 292 21 57 / 315
e-posta: oemul@iso.org.tr
Yetkili Kişi: Onur Emül
İtalya merkezli firma, RFID teknolojileri ve ürün sıcaklığı
sürekli görüntülenmesi konularında uzmanlaşmıştır. Firma,
toplanan verileri saklama, organize etme, düzenleme ve
kullanma için yeni bir yazılım geliştirebilecek teknik bir ortak
arayışındadır. İlgili yazılım, RFID sistemi kullanıcılarının
spesifik ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş olmalıdır. Söz
konusu duyuru Birliğimize, İstanbul Sanayi Odası vasıtasıyla
iletilmiştir. Firma ile temas kurmak isteyen kuruluşların 10 IT
56Z6 3J9U referans numarasını belirterek İstanbul Sanayi
Odası’na başvurmaları istenmektedir.
MACARiSTAN
201100011
FİRMA ADI: Avrupa İşletmeler Ağı (İstanbul Sanayi Odası)
Meşrutiyet Caddesi No: 62 Tepebaşı - İstanbul
TEL: ++90 (212) 292 21 57 / 315
e-posta: oemul@iso.org.tr
Yetkili Kişi: Onur Emül
Macar firma ekstrüzyon araçları tasarım, üretim ve
ebatlamasında kullanabileceği reolojik (akış doktrini)
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modeline dayalı bir yazılım arıyor. Söz konusu duyuru
Birliğimize, İstanbul Sanayi Odası vasıtasıyla iletilmiştir.
Firma ile temas kurmak isteyen kuruluşların 09 HU 50S3
3FM7 referans numarasını belirterek İstanbul Sanayi
Odası’na başvurmaları istenmektedir.

Radyo,
televizyon,
telekomünikasyon ve ilgili
düzenekler

iletişim,
ekipman ve

ALMANYA

Elektriksel
makineler,
düzenekler,
donanımlar ve tüketim malzemeleri
İSRAiL
201000889
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir

201100006
FİRMA ADI: MODUS HANDEL
Fritz-Windisch-Str.120 40885 Ratingen DEUTSCHLAND
TEL: ++49 (2102) 73 33 55
FAKS:++49 (2102) 73 33 55
e-posta: info@modus-handel.de

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

Yetkili Kişi: Ömer Yasemin

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

Almanya'da dış ticaret ve yatırım danışmanlığı yapan Türk
firması; müşterisi olan ve her alan için kameralı güvenlik
sistemleri üreten bir Alman şirketi adına Türkiye’nin değişik
şehirlerinde işbirliği yapılabilecek Türk şirketleri arıyor. Olası
bir işbirliği durumunda, gerekirse kurs verecek eleman
gönderilmesinin de planlandığı bildirilmiştir. Ömer Yasemin
ile +49-172-294 70 96 numaralı cep telefonundan da temas
kurulabilir.

Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
Polyester takviyeli kabin üreticisi olan firma, ömrü mevcut
ürünlere göre 2 kat daha uzun olan ve boya gibi koruyucu
işlemlere ihtiyaç duymayan yeni tip bir ürün geliştirmiştir.
Elektrik, iletişim, kablo TV, trafik, ağ, sulama sistemleri ve
diğer alanlardan teknolojiyle ilgilenen ortaklar aranmaktadır.
Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluşların 10 IL 80ER 3J9C referans numarasını belirterek
Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.
KORE CUMHURiYETi

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

201000899

İNGiLTERE

FİRMA ADI: KEICO Hightech Inc.

201100004

212-1 Guro-Dong, Guro-gu, Seoul 152-050 Korea

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

TEL: ++82 (2) 6675 3144

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

FAKS:++82 (2) 864 8800
TEL: ++90 (232) 343 44 00/ 150
e-posta: kate@keico.co.kr
Yetkili Kişi: Kate Lim / Manager
RF (Radyo Frekanslı) kart veya parmak izine dayalı fiziksel
erişim kontrol sistemi ve biyometrik konusunda uzman olan
firma, Türkiye'deki dağıtımcılar ve sistem bütünleştirme
hizmetleri veren firmalar (System Integrators) ile temas
kurmak istediğini bildiriyor. Firma yetkilisi ile +82-16-5677602 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
Firma, mikrop ya da zehirli madde içerebilecek herhangi bir
biyolojik malzemenin algılanması için yeni bir teknoloji
aramaktadır. Eğer çözüm basit bir biyokimyasal işlem ise
bilimsel olmayan kullanıcılar tarafından 15 dakikanın altında
tamamlanması mümkün olmalıdır. Bir platform tercih
edilecek olup ayırt edici testler dikkate alınacaktır. İşbirliği
türü projenin gelişmişlik düzeyine bağlı olacaktır. Söz konusu
duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla
iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10
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GB 41n8 3JJN referans numarasını belirterek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

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

SIRBiSTAN

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

201000888

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

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

Yetkili Kişi: Çağatay Çalı

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

Firma, dermatolojik tedaviler için piyasada bulunan retinoik
asit gibi retinoidlerin yan etkisini azaltmak için iyileştirilmiş
özellikleriyle yeni bir poliamin konjugat geliştirmiştir. Bu
madde; sedef hastalığı, akne gibi hastalıkların tedavisinde ve
kanserin önlenmesinde de kullanılabilmektedir. Firma,
bileşenin geliştirilmesi için eczacılık ya da biyoteknoloji
alanında uzmanlaşmış kuruluşlarla lisans sözleşmesi ve
teknik destek konularında işbirliği yapmak istemektedir. Söz
konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluşların 10 GR 49R2 3JZK referans numarasını
belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
istenmektedir.

TEL: ++90 (232) 343 44 00/ 150
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
Lokal cilt problemlerinin tedavisi için lazer demetlerini
akupunktur noktalarına yönlendiren yeni bir cihaz geliştiren
firma; doku oluşumunu harekete geçirmekle beraber
iltihaplanma önleyici, ağrı kesici ve ödem oluşumunu
engelleyici bir etkiye sahip olan bu lazerle fizik tedavi ve
rehabilitasyon, ortopedi, kozmetoloji ve elektro cerrahi için
elektrikli tıbbi cihaz teknolojisi alanlarında ortak girişim
anlaşmaları aramaktadır. Söz konusu duyuru Birliğimize,
Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10 RB 1B1O 3JJR
referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.

Motorlu taşıt, römork ve araç parçaları
BULGARiSTAN
201000906

201000908

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

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

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

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

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

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

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

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

Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya

Yetkili Kişi: Çağatay Çalı

Kendi depo ve antrepoları bulunan ve Rus otomobilleri için
araba parçaları ticareti yapan firma, Rus araba parçaları
sektöründe çalışan güvenilir ortaklar aramakta, aracılık
hizmetleri, acentelikler, temsilciler ve distribütörlükler vermek
istemektedir. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve
Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluşların 20101216038 referans
numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.

Fizik tedavi ve elektro cerrahi için elektro-medikal ekipmanlar
üreticisi bir firma, psikomotor becerilerini test etmede
kullanılan yeni bir cihaz tasarlamış olup, bu cihaz için ortak
girişim anlaşması aramaktadır. İstenilen zamanda aygıt
modunu değiştirebilen çok fonksiyonlu bir uzaktan
kumandaya sahip olan bu cihaz, mevcut ürünlerden farklı
olarak saniyenin binde biri kadar olan süreçteki reaksiyon
zamanını ölçebilmektedir. Söz konusu duyuru Birliğimize,
Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10 RB 1B1O 3JJT
referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.
YUNANiSTAN
201000933
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)

Mamul ürünler, mobilya, el işleri, özel amaçlı
ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri
HIRVATiSTAN
201000905
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
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Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya
Lokanta ve yiyecek servis hizmetleri veren yerler, eğitim
kurumları ve öğrenci yurtları v.b. yerlerde kullanılmak üzere
masa ve sandalyeler ve ayrıca yatay pencere (çatı
pencereleri) imal eden firma, ticari aracılar ve bayilik
anlaşmaları yapabileceği firmalar aramaktadır. Söz konusu
duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla
iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların
20101213009 referans numarasını belirterek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
Metal talaşları briketleyen, metal atıkları ve hurda madenleri
kesmeye yarayan çevre dostu yeni bir teknoloji geliştiren
firma, metal geri dönüşüm alanında kişiye özel ekonomik
geri dönüşüm çözümleri sunmaktadır. Firma, teknolojiyle
ilgilenmekte olan endüstriyel ortaklar aramakla beraber
oluşabilecek ortaklık ve teknik işbirlikleri durumunda yoğun
danışmanlık ve destek hizmeti verecektir. Söz konusu
duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla
iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10
AT 0108 3JM2 referans numarasını belirterek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.
İTALYA
201000929
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)

201000923
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/150
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr

TEL: ++90 (232) 343 44 00/114
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya
Sağlıklı uyku ürünleri, yatak üretimi, tekstil malzemeleri, kürk
yapımı ve boyaması, deri işlemesi, bavul ve el çantaları
yapımı, kemer ve ayakkabı üreticisi olan firma, franchise
ortaklar (isim hakkı vereceği ortaklar), şirket ortaklığı ya da
karşılıklı üretim olanaklarını görüşebilecekleri firmalar
aramaktadır. Firma ayrıca yolcu taşımacılığı ve ülke
içi/dışında kargo taşımacılığı yaptığı için ulaşım ve lojistik
konularında destek verecektir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir.
Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 20101228100
referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.

Firma, giyime uygun olmadığı için ıskartaya atılan %100 yün
elyaf malzemelerden yenilikçi yalıtım panelleri üretmek için
yeni bir teknoloji geliştirmiştir. Maliyetini 2 yılda
karşılayabilen bu malzemenin yenilikçi yanı, ses ve ısıyı
yalıtım sistemine sahip olmasıdır. Bina tiplerinin %70'i için de
uygun olup 30 kWh/mq, yani bir binanın ısınması ya da
soğuması için gereken enerjinin 1/3 ü kadar enerji tasarrufu
ve CO2 salınımında önemli düşüş sağlamaktadır. Firma,
ürünü kullanıma uygun hale getirmek üzere iyileştirmek için
inşaat ve tekstil/giyim sektöründen ürünün uygulanabilirliğini
test edecek endüstriyel ortaklar aramaktadır. Söz konusu
duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi vasıtasıyla
iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 10 IT
55W7 3JL8 referans numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik
Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.
SIRBiSTAN

Geri kazanılmış ikincil hammaddeler

201000883

AVUSTURYA

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

201000893

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: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr

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

Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya

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

Pet şişe, polipropilen (PP) hurda, yüksek yoğunluklu
polietilen (HDPE) hurda ve geri dönüşümlü cam toplayarak
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yeniden işlem yapan firma, yarı işlenmiş geri dönüşümlü
materyaller alacak firmalar ve taşeronlar aramaktadır. Söz
konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluşların 20101207023 referans numarasını belirterek
Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları istenmektedir.

Elektrik, gaz, nükleer enerji ve yakıtlar,
buhar, sıcak su ve diğer enerji kaynakları
İTALYA

numarasını belirterek Ege
başvurmaları istenmektedir.

İş

ve

Yenilik

Merkezi’ne

Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme
konularında hizmetler
UKRAYNA
201000898
FİRMA
ADI:
Ukrayna-Türk
Araştırma
Merkezi
Volgogradska Str. No: 17 ofis 42 Kiyiv, Ukraine

-

201000912
TEL: ++380 (44) 270 34 84
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
e-posta: yurasoloshenko@yahoo.com
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/150
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
Ulusal solar termal alanında faaliyet gösteren firma;
nanoteknolojik yeniliklere dayalı, dayanıklı ve yüksek
verimliliğe sahip düz levha termal solar bir kolektör
geliştirmiştir. Firma, teknik işbirliği ya da ticari anlaşmalarla
ilgilenmektedir. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve
Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluşların 10 IT 53U9 3JKW referans
numarasını belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları istenmektedir.

Yetkili Kişi: Yuriy Soloshenko
Ukrayna-Türk Araştırma Merkezi adı altında danışmanlık
hizmetleri veren firma; Ukrayna’da işbirliği kurmak ve ortak
şirket açmak isteyen Türk işadamlarına uygun firmalar bulup
gerekli bilgileri çabuk şekilde verdiğini, Türk işadamlarına
Ukrayna piyasasında personel ve haber gereksinimlerini
karşılama konusunda yardım ettiğini, Ukrayna işletmeleriyle
görüşme ve Türkiye’ye mal teslimatı konusunda Türk
işadamlarına yardımcı olduğunu ve ürettikleri malların Türk
piyasasında tanıtılması ve Türk potansiyel ortaklarının
bulunması konusunda Ukrayna işletmelerine hizmetler
verdiğini bildiriyor.

İnşaat işleri
İSRAiL
201000916
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi (EBIC - Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM) 35100 Bornova - İzmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/150
e-posta: cagatay.cali@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Çağatay Çalı
Su altı yapı sistemleri geliştiricisi olan firma, su altında temeli
olan açık deniz rüzgâr enerjisi türbinlerinin pilot tesisinin
kurulumu ve tasarımı için gerekli desteği verebilecek ortaklar
aramaktadır. Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve
Yenilik Merkezi vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluşların 10 IL 80EP 3JTS referans
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