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‹ﬂbirli¤i Teklifleri Bülteni'nde, çeﬂitli ülkelerdeki firma ve kuruluﬂlardan TOBB'a
gönderilen ticari, mali ve teknik iﬂbirli¤i teklifleri duyurulmaktad›r. Bu bilgilere
www.tobb.org.tr adresinden de ulaﬂabilmektedir.
Burada yer alan iﬂbirli¤i teklifleri, kaynak belirtilmesi koﬂuluyla yay›mlanabilir.
Duyurusu yap›lan yabanc› firmalarla temaslar ve müzakereler konusunda TOBB'un
herhangi bir arac›l›k, tercüme veya dan›ﬂmanl›k hizmeti bulunmamaktad›r.
Bültende yer alan bilgilerin do¤rulu¤u ve güncelli¤i konusunda TOBB'un herhangi bir
sorumlulu¤u bulunmamaktad›r. TOBB, tekliflerin içeri¤inden, size de¤iﬂikli¤e
u¤rayarak ya da geç ulaﬂmas›ndan sorumlu tutulamaz.
Öte yandan, siz de mal ve hizmet al›ﬂveriﬂine yönelik ticari, ortak yat›r›m ve finansmana
yönelik mali ve teknoloji al›ﬂveriﬂine yönelik teknik nitelikteki teklif ya da taleplerinizin
‹ngilizce olarak yurtd›ﬂ›ndaki ekonomi ve ticaret çevrelerine iletilmesini istiyorsan›z,
lütfen http://boft.tobb.org.tr adresine ba¤lan›n›z.
Adres: Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i - Bilgi Hizmetleri Dairesi Baﬂkanl›¤›
TOBB ‹kiz Kuleleri, Eskiﬂehir Yolu 9. Km (Bilkent Kavﬂa¤›) 06700 - ANKARA
Tel: 0 (312) 218 23 25 Faks: 0 (312) 218 23 04 e-posta: senol.keskin@tobb.org.tr
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duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n
20090805020 referans numaras›n› belirterek
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir.

Tar›m, bahç›vanl›k, avc›l›k ve
ilgili ürünler
MISIR
200900485
F‹RMA ADI: EGY FLAX
Meet Hebash El-Baharia, Tanta - Egypt
TEL: ++20 (40) 307 00 12
FAKS:++20 (40) 329 64 73
e-posta: egyflaxco@gmail.com
Yetkili Kiﬂi: Mr.Ahmed Farouk / Export
Customer Services Assistant Manager
Keten ve keten ürünleri alan›nda faaliyet
gösteren firma, bu alanda faaliyet gösteren
al›c› Türk firmalarla temas kurmak istedi¤ini
bildiriyor. Firma yetkilisi ile +20 10 503 53
40 numaral› cep telefonundan da temas
kurulabilir.

FiLiPiNLER
200900434
F‹RMA ADI: Pamex Phlippines Inc.
TEL: ++63 (2) 850 8153
FAKS:++63 (2) 850 4883
e-posta: pamex88@info.com.ph
Yetkili Kiﬂi: Placid Quiah
G›da maddeleri ile tuvalet malzemeleri
(sabun/diﬂ macunu/kolonya gibi) satmak
isteyen firma, ithalatç› Türk firmalarla temas
kurmak istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu
teklif Birli¤imize Filipinler Cumhuriyeti
Ankara Büyükelçili¤i vas›tas›yla iletilmiﬂtir.

UKRAYNA
200900466
F‹RMA ADI: MAKARDI
40 Lypova Street 22000 Khmilnyk
UKRAINE
TEL: ++380 (4338) 249 81
FAKS:++380 (4338) 249 81
e-posta: makbiz@online.ua
Yetkili Kiﬂi: A. Zakharenkov / Director
Hububat ihracat› ile u¤raﬂan firma, bezelye,
beyaz ve sar› hardal, k›rm›z› ve sar› dar›,
kiﬂniﬂ, karabu¤day, nohut gibi hububatlar
alan›nda faaliyet gösteren Türk firmalarla
uzun vadeli iﬂ birli¤i kurmak istedi¤ini
bildiriyor. Söz konusu teklif Birli¤imize
Vinnytsia Ticaret ve Sanayi Odas› vas›tas›yla
iletilmiﬂtir.

Bal›k, bal›kç›l›k ürünleri ve
di¤er bal›kç›l›k yan ürünleri
HOLLANDA
200900455
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: baris.bayar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Bar›ﬂ Bayar
Hollanda'dan bir firma, g›da, yem ve di¤er
uygulamalar için kullanabilecek mikro
alglerin toptan üretilebilmesi için bir
teknoloji geliﬂtirdi. Kapal› sistemlerde ortaya
ç›kan baz› büyük problemleri çözen bu
teknoloji, su ürünleri sektörünün yan›nda
kozmetik ya da ilaç endüstrisinde
kullan›labilir. Firma, algal biyomas
üretiminde tecrübeli firmalarla teknik iﬂbirli¤i
aray›ﬂ› içerisindedir. Söz konusu duyuru
Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluﬂlar›n 09 NL 60AF
3EKV referans numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ
ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir. Bar›ﬂ Bayar ile +90 533 480
29 73 numaral› cep telefonundan da temas
kurulabilir.

G›da maddeleri ve içecekler
ALMANYA
200900481
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 ( 232) 343 44 00 / 150
e-posta: elif.kayran@ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Elif KAYRAN
10-14 Ekim 2009 tarihleri aras›nda
Almanya'n›n Köln ﬂehrinde gerçekleﬂtirilecek
g›da ve içecek sektörünün en önemli ticari
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fuarlar›ndan biri olan ANUGA 2009
<http://www.anuga.de> fuar› kapsam›nda,
Avrupa ‹ﬂletmeler A¤› taraf›ndan 12-13
Ekim 2009 tarihlerinde organize edilecek
ikili görüﬂmelere kat›lacak olan ve donmuﬂ et
ürünleri (baﬂl›ca tavuk, domuz ve s›¤›r eti)
konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ ve ürünlerini
‘Nietfeld’ markas›yla Avrupa ve Rusya
pazar›na sunan Alman "Nietfeld Feinkost
GmbH" firmas›, et ürünlerinin prosesi,
paketlenmesi konular›nda uzmanlaﬂm›ﬂ
firmalarla görüﬂmek istemektedir. Söz
konusu duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n ANUGA
2 referans numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ ve
Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir.
200900483
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 ( 232) 343 44 00 / 150
e-posta: elif.kayran@ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Elif KAYRAN
10-14 Ekim 2009 tarihleri aras›nda
Almanya'n›n Köln ﬂehrinde gerçekleﬂtirilecek
g›da ve içecek sektörünün en önemli ticari
fuarlar›ndan biri olan ANUGA 2009
<http://www.anuga.de> fuar› kapsam›nda,
Avrupa ‹ﬂletmeler A¤› taraf›ndan 12-13
Ekim 2009 tarihlerinde organize edilecek
ikili görüﬂmelere kat›lacak olan Hamburg
merkezli "Kuellmer GmbH" isimli firma, et
endüstrisine tavuk ve hindi ürünleri sat›ﬂ›
yapmaktad›r ve ayl›k sat›ﬂ hacmi 500 ton
civar›ndad›r. Firma müﬂterileri için hangi
ürünlerin cazip olabilece¤i konusunda bilgi
ve deneyim sahibi olmakla birlikte dünya
pazar›ndaki fiyatland›rmalar›n, ürün
çeﬂitlili¤inin ve özelliklerinin fark›ndad›r ve
pazara sunabilece¤i yeni ürünler aramaktad›r.
Firma, ANUGA fuar›nda tavuk ve hindi
ürünleri üreten firmalarla yüz yüze
görüﬂmeler yapmak istemektedir. Söz
konusu duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n ANUGA
4 referans numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ ve
Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir.

BELÇiKA
200900416
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta:
aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Bal›k, sebze, peynir vb. içerikli 32 çeﬂit ev
yap›m› tart (quiche) sunan firma; arac›l›k ve
lojistik faaliyetlerini yürütecek ticari ortaklar
aramaktad›r. Söz konusu duyuru Birli¤imize,
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi vas›tas›yla
iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluﬂlar›n 20090710007 referans
numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi’ne baﬂvurmalar› istenmektedir.

BULGARiSTAN
200900475
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta: aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Kutu konserve sebze, meyve, mantar ve haz›r
yemek üretimi konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ olan
firma, ticari arac›l›k ve ortak giriﬂim
antlaﬂmalar›na ilgi duyan ortaklar
aramaktad›r. Söz konusu duyuru Birli¤imize,
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi vas›tas›yla
iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluﬂlar›n 20090819008 referans
numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi’ne baﬂvurmalar› istenmektedir.

ÇEK CUMHURiYETi
200900443
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta: aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Bira endüstrisi için malt sa¤lay›c›s› olan Çek
firma, acenteler, temsilcilikler ve/veya
distribütörler aramaktad›r. Söz konusu

200900457
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: baris.bayar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Bar›ﬂ Bayar
Hollanda'dan bir firma, g›da, yem ve di¤er
uygulamalar için kullanabilecek mikro
alglerin toptan üretilebilmesi için bir
teknoloji geliﬂtirdi. Kapal› sistemlerde ortaya
ç›kan baz› büyük problemleri çözen bu
teknoloji, su ürünleri sektörünün yan›nda
kozmetik ya da ilaç endüstrisinde
kullan›labilir. Firma, algal biyomas
üretiminde tecrübeli firmalarla teknik iﬂbirli¤i
aray›ﬂ› içerisindedir. Söz konusu duyuru
Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluﬂlar›n 09 NL 60AF
3EKV referans numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ
ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir. Bar›ﬂ Bayar ile +90 533 480
29 73 numaral› cep telefonundan da temas
kurulabilir.

iRAN
200900436
F‹RMA ADI: Urmia Chamber of
Commerce, Industries & Mines
No. 50, Bargh Ave. 57158 Orumiyeh IRAN
TEL: ++98 (441) 345 9824-7
FAKS:++98 (441) 3459833
e-posta: info@urmiachamber.com
Urmia Ticaret, Sanayi ve Madenler Odas›
üyelerinin stoklar›nda 35000 ton kaliteli ve
steril elma, üzüm, ﬂeftali ve kay›s› konsantre
ve püresi bulundu¤u ve bu ürünlerin
sat›lmas› için Türk firmalarla temas kurulmak
istendi¤i bildirilmiﬂtir. Söz konusu talep,
Birli¤imize ‹ran’›n Ankara Büyükelçili¤i
Ticaret Ataﬂeli¤i vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Teklif
hakk›nda Bat› Azerbaycan Ticaret Geliﬂtirme
Organizasyonu ile de irtibat kurulabilece¤i
bildirilmiﬂtir (Email: info@waco.ir - Tel:
0098 441 2776253).

iSPANYA
200900479
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta: aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
G›da sektöründe faaliyet gösteren ve haz›r
piﬂmiﬂ ürünler üzerine uzmanlaﬂm›ﬂ bir
‹spanyol firma, distribütörlük ve ortak giriﬂim
antlaﬂmalar› için ortaklar aramaktad›r. Söz
konusu duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile
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irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n
20090825004 referans numaras›n› belirterek
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir.
200900494
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta:
aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
‹spanya'da g›da sektöründe haz›r yemek
ürünleri ile catering (yiyecek içecek sa¤lama)
servisi sunan firma; da¤›t›m servisleri
sa¤layacak veyahut ortak giriﬂim antlaﬂmalar›
yapabilece¤i firmalar aramaktad›r. Söz konusu
duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata geçmek
isteyen kuruluﬂlar›n 20090825004 referans
numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi’ne baﬂvurmalar› istenmektedir.

(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta:
aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Ülkesinin çeﬂitli bölgelerinden temin etti¤i
çeﬂitli meyve, sebze, yabani orman
mantarlar›, haﬂhaﬂ tohumlar› vb. taze ve
sa¤l›kl› g›da ürünlerini müﬂteri beklentilerini
karﬂ›layacak ﬂekilde paketleme ve taﬂ›ma
hizmetlerini sa¤layan ve ihraç eden firma;
ürünleri için ticari arac›l›k hizmetleri
verebilecek ve ortak giriﬂim (joint venture)
yapabilece¤i firmalar aramaktad›r. Firma;
buna ek olarak, yabanc› kökenli benzer
ürünlerin Makedonya’daki distribütörlü¤ü,
ticari acenteli¤i ile de ilgilenmektedir. Söz
konusu duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n
20090629101 referans numaras›n› belirterek
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir.

Usman Wahla; talep edilmesi halinde
belirlenecek bir ücret ya da komisyon
karﬂ›l›¤›nda her türlü tekstil ürününün (ev
eﬂyalar›, havlu kumaﬂ, bask›l› ve boyal›
ürünler v.b.) Türkiye’ye ithal edilmesi
konusunda arac›l›k edebilece¤ini bildiriyor.
Usman Wahla ile +92 333 6521 012
numaral› cep telefonundan da temas
kurulabilir.

YUNANiSTAN
200900445
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta: aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Yunan bir firma, erkek, bayan, çocuk ve spor

iTALYA
200900496
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta:
aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Yüksek kalite ﬂarap ürünlerinde uzman olan
firma; ithalatç›lar ve distribütörler
aray›ﬂ›ndad›r. Söz konusu duyuru
Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluﬂlar›n 20090831014
referans numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ ve
Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir.

MACARiSTAN
200900480
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 ( 232) 343 44 00 / 150
e-posta: elif.kayran@ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Elif KAYRAN
10-14 Ekim 2009 tarihleri aras›nda
Almanya'n›n Köln ﬂehrinde gerçekleﬂtirilecek
g›da ve içecek sektörünün en önemli ticari
fuarlar›ndan biri olan ANUGA 2009 fuar›
kapsam›nda, Avrupa ‹ﬂletmeler A¤›
taraf›ndan 12-13 Ekim 2009 tarihlerinde
organize edilecek ikili görüﬂmelere kat›lacak
olan “Mona Hungary Kft” firmas›, bat›
Avrupa’dan ithal edilen süt ürünleri
distribütörü ve da¤›t›c›s›d›r. Firman›n ürün
gruplar› özetle; soya bazl› içecekler, sütlü
tatl›lar, yo¤urt, peynir, tereya¤› gibi
ürünlerdir. Firma Macar perakende sektörü
konusunda derin bilgi ve tecrübe sahibi olup
Macaristan içinde oturmuﬂ bir da¤›t›m
kanal›na sahiptir. Firma, Anuga fuar›nda
yüksek kalitede süt ve soya ürünleri tedarik
edebilecek üreticilerle görüﬂmek ve uzun
vadeli iﬂ iliﬂkilerine imza atmak istemektedir.
Söz konusu duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve
Yenilik Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma
ile irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n
ANUGA 1 referans numaras›n› belirterek
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir.

MAKEDONYA CUMHURiYETi
200900429
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi

PORTEKiZ
200900482
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 ( 232) 343 44 00 / 150
e-posta: elif.kayran@ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Elif KAYRAN
10-14 Ekim 2009 tarihleri aras›nda
Almanya'n›n Köln ﬂehrinde gerçekleﬂtirilecek
g›da ve içecek sektörünün en önemli ticari
fuarlar›ndan biri olan ANUGA 2009 fuar›
kapsam›nda, Avrupa ‹ﬂletmeler A¤›
taraf›ndan 12-13 Ekim 2009 tarihlerinde
organize edilecek ikili görüﬂmelere kat›lacak
olan ‘Panike SA’ firmas›, derin dondurulmuﬂ
makarna ve hamur iﬂi ürünlerin üretimi ve
pazarlamas›nda uzmanlaﬂm›ﬂ bir Portekiz
firmas›d›r. Firma, Anuga fuar›nda donmuﬂ
hamur iﬂ ürünler konusunda deneyimli,
yap›sal olarak güçlü konumda bulunan
firmalarla ticari iﬂbirlikleri geliﬂtirmek ve ürün
portföyünü bu firmalarla paylaﬂmak
istemektedir. Söz konusu duyuru Birli¤imize,
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi vas›tas›yla
iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluﬂlar›n ANUGA 3 referans numaras›n›
belirterek Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne
baﬂvurmalar› istenmektedir.

Tekstil ve tekstil
malzemeleri
MISIR
200900484
F‹RMA ADI: EGY FLAX
Meet Hebash El-Baharia, Tanta - Egypt
TEL: ++20 (40) 307 00 12
FAKS:++20 (40) 329 64 73
e-posta: egyflaxco@gmail.com
Yetkili Kiﬂi: Mr.Ahmed Farouk / Export
Customer Services Assistant Manager
Keten ve keten ürünleri alan›nda faaliyet
gösteren firma, bu alanda faaliyet gösteren
al›c› Türk firmalarla temas kurmak istedi¤ini
bildiriyor. Firma yetkilisi ile +20 10 503 53
40 numaral› cep telefonundan da temas
kurulabilir.

PAKiSTAN
200900486
F‹RMA ADI: Usman Wahla
e-posta: wahla.mail@gmail.com
Yetkili Kiﬂi: Usman Wahla
Pakistan’daki büyük tekstil fabrikalar›yla
ba¤lant›s› bulunan bir tekstil mühendisi olan

BÜLTEN

Deri ve deri mamulleri
BAﬁKURD‹STAN CUMHUR‹YET‹
200900502
F‹RMA ADI: Ilyas Saitbatalov
e-posta: ilsa@land.ru
Yetkili Kiﬂi: Ilyas Saitbatalov
Rusya Federasyonu Bashkortostan
Cumhuriyeti Hükümetinde (Ufa ﬂehri)
görevli Ilyas Saitbatalov; Sterlitamak
ﬂehrindeki iflas prosedürü baﬂlat›lm›ﬂ
durumda olan Sterlitamak Deri Fabrikas›n›n
Türk yat›r›mc›lar için bir f›rsat olabilece¤ini
bildirmiﬂtir. Fabrikada 2007 y›l›nda tadilat
yap›lm›ﬂt›r. 10 000 m2 lik 2 katl› bina, WetBlue üretimi için tasarlanm›ﬂt›r. 8 adet 3 ton
yüklemeli dram ünitesi ile yarma makinesi,
s›kma makinesi, kurutma, boyama, ütüleme,
cilalama hatlar› ve kenarlar› kesmek için iki
pres mevcuttur. Ekipmanlar, Türk mal›d›r.
Ayr›ca kimya laboratuar› ekipmanlar› da
mevcuttur. ‹leride tesisin yan›nda
kundurac›l›k v.s. yan sanayi geliﬂtirilmesi
düﬂünülmektedir. Söz konusu fabrikaya ait
resimlerin
http://www.minpromrb.ru/news/detail.ph
p’ELEMENT_ID=1366 adresinde
bulundu¤u bildirilmiﬂtir. Türkçe bilen Ilyas
Saitbatalov, ‹stanbul’dan Ufa’ya Türk Hava
Yollar› seferi bulundu¤undan gezi
düzenlenebilece¤ini belirtmiﬂtir.

Ahﬂap, ahﬂap ürünler,
mantar ürünleri,
sepetçilik malzemeleri
ve has›r iﬂleri
LETONYA CUMHUR‹YETi

çanta ihraç
etmek üzere Türk sat›ﬂ
acenteleri ve ticari arac›lar ile temas kurmak
istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu duyuru
Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluﬂlar›n 20090804013
referans numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ ve
Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir.

Elbise ve ayakkab›
ARJANTiN
200900428
F‹RMA ADI: COTO CICSA
Alem 2342 - 2000 Rosario/ARGENTINA
TEL: ++54 (11) 4586 7777
e-posta: ACASTILLO@coto.com.ar
Yetkili Kiﬂi: Alejandro CASTILLO Compras Textil
COTO CICSA adl› perakende ﬂirketi,
süpermarketler zincirinde satmak üzere deri
ayakkab› almak istiyor. Söz konusu talep
Birli¤imize T.C. Buenos Aires (Arjantin)
Büyükelçili¤i Ticaret Müﬂavirli¤imiz
vas›tas›yla iletilmiﬂtir.

200900438
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi (EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji
Uygulama ve Araﬂt›rma Merkezi
(EB‹LTEM) 35100 Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: baris.bayar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Bar›ﬂ Bayar
Letonya'dan bir firma, kuru imalat
teknolojisi kullanarak ahﬂap yal›t›m panelleri
üretimi için teknoloji aray›ﬂ› içerisindedir.
Firma, enerji tasarrufu avantaj›, her iki kat› ve
esnek panel üretimine uygunlu¤undan dolay›
özellikle kuru imalat teknolojisi aramaktad›r.
Firma ortak lisans antlaﬂmas›, ortak giriﬂim ya
da teknik destekli ticari antlaﬂmalar
aramaktad›r. Söz konusu duyuru Birli¤imize,
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi vas›tas›yla
iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluﬂlar›n 09 LV 58AD 3ELT referans
numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi’ne baﬂvurmalar› istenmektedir. Bar›ﬂ
Bayar ile +90 533 480 29 73 numaral› cep
telefonundan da temas kurulabilir.

UKRAYNA
200900448
F‹RMA ADI: UKRSNABKOMPLEKT, Ltd
Kiev, Ukraine
TEL: ++38 (044) 244 11 50
FAKS:++38 (044) 270 15 74
e-posta: usk_woodproject@ukr.net
Yetkili Kiﬂi: Mr. Kovalchuk
Firma odun pelet üretim ve sat›ﬂ› ile a¤aç
iﬂleme (b›çk›, kurutma ve ahﬂap nihai ürün
üretimi) konular›nda joint venture yapmak
istedi¤ini ve iﬂ orta¤› arad›¤›n› bildiriyor.
Firma, Dubrovica ﬂehrinde 4 hektarl›k arsa
üzerinde yer alan s›nai, idari yap›lar ve
depolardan ibaret 6000 m2 civar›ndaki tesisin
de söz konusu ortak giriﬂim için tahsis
edilece¤ini bildiriyor. Firma yetkilisi ile +38
067 204 15 52 numaral› cep telefonundan da
temas kurulabilir.
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Ka¤›t hamurundan ve
ka¤›ttan mamul ürünler
FRANSA
200900432
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji
Uygulama ve Araﬂt›rma Merkezi
(EB‹LTEM) 35100 Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta:
aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Yüksek kalitedeki deri ürünler (deri giysiler,
deri eﬂyalar, deri mobilyalar, binicilik
ürünleri vb.) için koruma ve bak›m ürünleri
üreten firma; ürünleri için kullanaca¤› plastik
ﬂiﬂe, metal kutu ve mukavva kutu vb.
ambalaj malzemesi tedarikçileri aramaktad›r.
Söz konusu duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve
Yenilik Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma
ile irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n
20090722038 referans numaras›n› belirterek
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir.

200900440
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: baris.bayar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Bar›ﬂ Bayar
Kat› malzemenin h›zl› ve kontrollü bir ﬂekilde
parçalanmas› ile so¤uk ya da s›cak gaz üreten
bir metot geliﬂtiren firma; k›sa zamanda
büyük miktarda gaz ve enerji ihtiyac›ndaki
uygulamalar için çok ideal olan bu teknoloji
için ortak giriﬂim ya da uygulaman›n
geliﬂtirilmesi için iﬂbirli¤i aramaktad›r. Söz
konusu duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n 09 NL
60AH 3E0N referans numaras›n› belirterek

e-posta: info@intermultimedisales.com
Yetkili Kiﬂi: MR ANIL PAWAR
(DIRECTOR)
‹laçlar ve di¤er eczac›l›k ürünleri, alopatik
reçeteli ilaç ve bitkisel ürünler, anti
hipertansif, anti diyabetik, antibiyotik, anti
tüberküloz ilaçlar, diyareik, vitaminler ve
rekombinant tedavi edici ilaçlar›n üreticisi ve
toptanc›s› olan firma, bu ürünleri satmak
üzere Türk firmalarla temas kurmak istedi¤ini
bildiriyor. Firma yetkilisi ile +91 988
1400563 numaral› cep telefonundan da
temas kurulabilir.
200900467
F‹RMA ADI: ADHIK CHEMICALS PVT
LTD
207, New Cloth Market, o/s Raipur Gate,
Ahmedabad-380002 Gujarat, India
TEL: ++91 (79) 2213 2949

POLONYA

Kimyasal maddeler,
kimyasal ürünler ve yapay
elyaflar
ALMANYA
200900439
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji
Uygulama ve Araﬂt›rma Merkezi
(EB‹LTEM) 35100 Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: baris.bayar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Bar›ﬂ Bayar
Almanya’dan tümör süpresör geninin ( SFRP
1) fonksiyonu kayboldu¤u zaman aktifleﬂen
moleküller keﬂfeden bir üniversite, ilaç
endüstrisinin, kanser tedavisi ve teﬂhisi için
yeni ilaçlar geliﬂtirilmesine olanak sa¤layacak
bu moleküller ile ilgili (transmembran ve
kinaz reseptörler) lisans antlaﬂmalar›na ilgi
duyan ilaç ﬂirketleri aramaktad›r. Söz konusu
duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n 09 DE
0855 3EJ0 referans numaras›n› belirterek
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir. Bar›ﬂ Bayar ile +90 533 480
29 73 numaral› cep telefonundan da temas
kurulabilir.
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iSRAiL
200900495
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta: aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Kal›c› makyaj malzemeleri ve teknikleri
konusunda uzman olan firma; ürünlerinin
sat›ﬂ›n› ve pazarlamas›n› sa¤layacak
distribütörler veyahut acenteler aramaktad›r.
Söz konusu duyuru, Birli¤imize Ege ‹ﬂ ve
Yenilik Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma
ile irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n
20090119007 referans numaras›n› belirterek
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir.

URUGUAY

Petrol ürünleri ve yak›tlar
200900471
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji
Uygulama ve Araﬂt›rma Merkezi
(EB‹LTEM) 35100 Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: baris.bayar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Bar›ﬂ Bayar
Plastik at›klar› s›v› yak›t bileﬂenlerine
dönüﬂtürebilen bir teknoloji geliﬂtiren firma,
bu teknolojiyi uygulayabilecek, plastik iﬂleme
ve üretme alan›nda aktif ortaklarla lisans
antlaﬂmalar›na ilgi duymaktad›r. Söz konusu
duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n 08 PL
61AL 2RWX referans numaras›n› belirterek
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir. Bar›ﬂ Bayar ile +90 533 480
29 73 numaral› cep telefonundan da temas
kurulabilir.

ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir. Bar›ﬂ Bayar ile +90 533 480
29 73 numaral› cep telefonundan da temas
kurulabilir.

Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir. Bar›ﬂ Bayar ile +90 533 480
29 73 numaral› cep telefonundan da temas
kurulabilir.

BELÇiKA
200900446
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta: aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Belçikal› bir firma, güzellik ürünleri için içerik
sa¤lay›c› ortaklar aray›ﬂ›ndad›r. Söz konusu
duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluﬂlar›n 20090805024
referans numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ ve
Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir.

HiNDiSTAN
200900423
F‹RMA ADI: INTER MULTI MEDI
SALES
29/1, KRISHNAI COMPLEX,
OPP.CORPORATION BANK KARVE
NAGAR, PUNE, 411052,
MAHARASHTRA, INDIA
TEL: ++91 (20) 65201489
FAKS:++91 (20) 25412411

FAKS:++91 (79) 2216 7324
e-posta: info@adhikchemicals.com
Yetkili Kiﬂi: Arun Agarwal/ Director Export
Boya ve renk maddeleri üreticisi ve ihracatç›s›
olan firma Türkiye'deki tekstil, boya üretici ve
ithalatç›lar›, mürekkep üretici ve ithalatç›lar›,
boya ve renk maddeleri üretici ve ithalatç›lar›
ile temas kurmak istedi¤ini bildiriyor. Firma
yetkilisi ile +91-98250 34560 numaral› cep
telefonundan da temas kurulabilir.

HOLLANDA
200900456
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: baris.bayar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Bar›ﬂ Bayar
Hollanda'dan bir firma, g›da, yem ve di¤er
uygulamalar için kullanabilecek mikro alglerin
toptan üretilebilmesi için bir teknoloji
geliﬂtirdi. Kapal› sistemlerde ortaya ç›kan baz›
büyük problemleri çözen bu teknoloji, su
ürünleri sektörünün yan›nda kozmetik ya da
ilaç endüstrisinde kullan›labilir. Firma, algal
biyomas üretiminde tecrübeli firmalarla teknik
iﬂbirli¤i aray›ﬂ› içerisindedir. Söz konusu
duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluﬂlar›n 09 NL 60AF
3EKV referans numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ

200900427
F‹RMA ADI: American Chemical I.C.S.A.
Chayos 4754 Montevideo URUGUAY
TEL: ++598 (2) 508 63 80
FAKS:++598 (2) 507 05 77
e-posta: comprasp1@americanchemcal.com.uy
Yetkili Kiﬂi: Alejandra RODRIGUEZ
Firma, acil olarak GT‹P numaralar› ve
miktarlar› belirtilen kimyasal maddeleri ithal
etmek istiyor. [Sulfure-6.000 ton/y›l (GT‹P
2503.00.10.00), Sodium Bichromate-12.000
ton/y›l (GT‹P 2841.30.00), Linear
Alkylbenzene-20.000 ton/y›l (GT‹P
3817.00.10), Dodecylbenzene (Branched)200 ton/y›l (GT‹P 3817.00.10), Lauryl
Alcohol Ethoxilated-8.000 ton/y›l (GT‹P
3824.90.89), Nonylphenol Ethoxylated-600
ton/y›l (GT‹P 3402.13.00),
Diethanolamine-600 ton/y›l (GT‹P
2322.12.00), Trietanolamina- 500 ton/y›l
(GT‹P 2922.13.10)]. Söz konusu talep
Birli¤imize T.C. Buenos Aires (Arjantin)
Büyükelçili¤i Ticaret Müﬂavirli¤imiz
vas›tas›yla iletilmiﬂtir.

Kauçuk, plastik ve pelikülfilm
ürünler
ALMANYA
200900424
F‹RMA ADI: IRMI FISCHBACHER
Kolbingerstr. 6 83527 Haag Gewerbegebiet
Winden direkt an der B12 Richtung
München - Germany
TEL: ++49 (8072) 9188-0
FAKS:++49 (8072) 8723
e-posta: hfs@irmi-fischbacher.de
Yetkili Kiﬂi: Hans Fischbacher sen.
Traktörler ve di¤er tar›m makineleri ile el
arabalar›, yük taﬂ›ma arabalar› vb. s›nai ürünler
için çeﬂitli ebatlarda lastik tekerleklerin
distribütörlü¤ünü yapan firma, bu alanda
faaliyet gösteren büyük ölçekli tedarikçi
firmalarla temas kurarak lastik almak istedi¤ini
bildiriyor.

FRANSA
200900430
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta: aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Yüksek kalitedeki deri ürünler (deri giysiler,

‹ﬂbirli¤i Teklifleri

deri eﬂyalar, deri mobilyalar, binicilik ürünleri
vb.) için koruma ve bak›m ürünleri üreten
firma; ürünleri için kullanaca¤› plastik ﬂiﬂe,
metal kutu ve mukavva kutu vb. ambalaj
malzemesi tedarikçileri aramaktad›r. Söz
konusu duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n
20090722038 referans numaras›n› belirterek
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir.

MACARiSTAN
200900497
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta: aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Plastik enjeksiyon kal›p ve elektronik montaj
konular›nda çal›ﬂan firma; taﬂeronluk ve ortak
giriﬂim için ortaklar aramaktad›r. Söz konusu
duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluﬂlar›n 20090826028
referans numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ ve
Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir.

POLONYA
200900472
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: baris.bayar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Bar›ﬂ Bayar
Plastik at›klar› s›v› yak›t bileﬂenlerine
dönüﬂtürebilen bir teknoloji geliﬂtiren firma,
bu teknolojiyi uygulayabilecek, plastik iﬂleme
ve üretme alan›nda aktif ortaklarla lisans
antlaﬂmalar›na ilgi duymaktad›r. Söz konusu
duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluﬂlar›n 08 PL 61AL
2RWX referans numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ
ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir. Bar›ﬂ Bayar ile +90 533 480
29 73 numaral› cep telefonundan da temas
kurulabilir.

Ana metaller ve ilgili ürünler
ÇiN
200900449
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: baris.bayar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Bar›ﬂ Bayar
Firma, paslanmaz çelik yüzeylerin üst
yüzeyinde kalsiyum ve magnezyum
oluﬂumunu önlemek için bir çelik yüzey
iﬂleme teknolojisi aramaktad›r. Söz konusu
duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluﬂlar›n 09 CN 92IC
3E0W referans numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ
ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir. Bar›ﬂ Bayar ile +90 533 480
29 73 numaral› cep telefonundan da temas
kurulabilir.

Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta: aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Polonya'dan bir firma, lazer kesim ve bükme
alanlar›nda servisini teklif etmektedir. Firma
taﬂeron olarak çal›ﬂabilece¤i firmalar
aramaktad›r. Söz konusu duyuru Birli¤imize,
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi vas›tas›yla
iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluﬂlar›n 20090827002 referans
numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi’ne baﬂvurmalar› istenmektedir.

RUSYA
200900476
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta: aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
At›k yönetimi ve endüstriyel metal at›k
konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ bir Rus firmas›,
karﬂ›l›kl› üretim, ortak giriﬂim ve fason üretim
antlaﬂmalar› için ortaklar aramaktad›r. Söz
konusu duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n
20090819004 referans numaras›n› belirterek
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir.

Mamul ürün ve malzemeler
ARJANTiN
200900426
F‹RMA ADI: Ventas - Lonas Kami S.R.L
Alem 2342 - 2000 Rosario/ARGENTINA
TEL: ++54 (0341) 482 8200
e-posta: pilar@kami.com.ar
Yetkili Kiﬂi: Pilar MAS
Firma, acil olarak mafsall› tente mekanizmas›
ithal etmek istedi¤ini bildiriyor.

FiLiPiNLER
200900435
F‹RMA ADI: Pamex Phlippines Inc.
TEL: ++63 (2) 850 8153
FAKS:++63 (2) 850 4883
e-posta: pamex88@info.com.ph
Yetkili Kiﬂi: Placid Quiah
‹nﬂaat malzemeleri satmak isteyen firma,
ithalatç› Türk firmalarla temas kurmak
istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu teklif

Birli¤imize Filipinler Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçili¤i vas›tas›yla iletilmiﬂtir.

FRANSA
200900431
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta: aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Yüksek kalitedeki deri ürünler (deri giysiler,
deri eﬂyalar, deri mobilyalar, binicilik ürünleri
vb.) için koruma ve bak›m ürünleri üreten
firma; ürünleri için kullanaca¤› plastik ﬂiﬂe,
metal kutu ve mukavva kutu vb. ambalaj
malzemesi tedarikçileri aramaktad›r. Söz
konusu duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n
20090722038 referans numaras›n› belirterek
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir.

HOLLANDA
200900489
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: baris.bayar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Bar›ﬂ Bayar
Marul gibi k›sa sürede yetiﬂen tar›m ürünleri
için mevcut topraks›z tar›m sistemlerine göre
daha istikrarl› ve daha çok ürün veren
yenilikçi bir topraks›z tar›m sistemi geliﬂtiren
firma; teknik destekli ticari antlaﬂmalara ilgi
duymaktad›r. Bu yenilik 20 y›ll›k serac›l›k ve
çiçekçili¤in ürünü olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Söz
konusu duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n 09 NL
60AH 3EOZ referans numaras›n› belirterek
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir. Bar›ﬂ Bayar ile +90 533 480
29 73 numaral› cep telefonundan da temas
kurulabilir.

iTALYA
200900490
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165

BÜLTEN

e-posta: baris.bayar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Bar›ﬂ Bayar
‹talyan bir firma, s›rt çantas›n›n taﬂ›nmas›
s›ras›nda omuzlardaki yükü azaltacak yeni bir
teknoloji geliﬂtirdi. S›rt çantalar›n›n etkinli¤ini
artt›racak olan bu teknolojinin temelini,
kullan›lan yay uygulamalar› oluﬂturmaktad›r.
Firma teknik iﬂbirli¤i için endüstriyel bir ortak
veya teknik destekli ticari antlaﬂmalar
aramaktad›r. Söz konusu duyuru Birli¤imize,
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi vas›tas›yla
iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluﬂlar›n 08 IT 56Z5 0J1T referans
numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi’ne baﬂvurmalar› istenmektedir. Bar›ﬂ
Bayar ile +90 533 480 29 73 numaral› cep
telefonundan da temas kurulabilir.

POLONYA
200900460
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta: aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Kablo, boru ve metal kal›plardan oluﬂan
ürünlerin (galvanik kaplama, polythene, toz
boya kaplamal› ürünler) üretiminde uzman
olan firma, potansiyel distribütörler ve
temsilcilikler arad›¤›n› bildiriyor. Söz konusu
duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluﬂlar›n 20090811024
referans numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ ve
Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir.

Makineler, ekipmanlar,
aletler, cihazlar ve ilgili
ürünler
ALMANYA
200900444
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta: aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Metal iﬂleme ve ticari araçlar konusunda
uzman olan firma, metal sektöründe
kullan›lan asbest kullan›m› için gerekli
donan›mlar önerebilecek iﬂbirli¤i ortaklar›,
ticari arac›lar veya sa¤lay›c›lar aramaktad›r.
Söz konusu duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve
Yenilik Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma
ile irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n
20090804017 referans numaras›n› belirterek
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir.
200900474
F‹RMA ADI: ATMACA IMPORT &
EXPORT
Elberfelder Str.183 42553 Velbert Deutschland
TEL: ++49 (2053) 42 05 87
FAKS:++49 (2053) 42 05 88
e-posta: atmaca@t-online.de
Yetkili Kiﬂi: Mahmut Atmaca
Sanayi makineleri, sanayi tesisleri ve endüstri
ürünleri alan›nda faaliyet gösteren firma, bu
ürünleri Almanya'dan almak isteyen firmalara
arac›s›z ve uygun fiyatla sa¤lama hizmeti
verece¤ini bildiriyor.

POLONYA
200900493
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)

200900491
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)

Eylül 2009 l EKONOM‹K FORUM 123

BÜLTEN

‹ﬂbirli¤i Teklifleri

Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: baris.bayar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Bar›ﬂ Bayar
Almanya'dan bir firma ihtiyaca uygun insans›
robot ve robot parçalar›n›n tasar›m›, imalat›
ve geliﬂtirilmesinde uzman hizmetler
sunmaktad›r. Firma yeni uygulamalar veya
araﬂt›rma projeleri ile ilgili teknik iﬂbirli¤i için
ortaklar aramaktad›r. Söz konusu duyuru
Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluﬂlar›n 09 DE 1067
2S6I referans numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ ve
Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir. Bar›ﬂ Bayar ile +90 533 480
29 73 numaral› cep telefonundan da temas
kurulabilir.

ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: baris.bayar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Bar›ﬂ Bayar
Unlu mamuller ve ﬂekerleme endüstrisi için
toz kar›ﬂ›mlar üreten bir Polonya firmas›,
haz›r dondurma toz kar›ﬂ›mlar›n›n
paketlenmesi için otomatik bir paketleme
makinesi aray›ﬂ› içerisindedir. Firma bu tip
makinelerin tasar›m›nda ve imalat›nda
tecrübeli bir firmayla teknik destekli ticari
antlaﬂmalar aramaktad›r. Söz konusu duyuru
Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluﬂlar›n 09 PL 63AV
3EPO referans numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ
ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir. Bar›ﬂ Bayar ile +90 533 480
29 73 numaral› cep telefonundan da temas
kurulabilir.

iNGiLTERE
200900451
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: baris.bayar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Bar›ﬂ Bayar
Buzdolaplar›nda ve klimalarda
kullan›labilecek düﬂük maliyetli bir so¤utma
teknolojisi geliﬂtiren firma, so¤utma
sektörüne üretim yapabilece¤i ortaklar
aramaktad›r. Bu sistem, ihtiyaç
duyuldu¤unda so¤utma yapabilen ve bulutlu
havalarda veya gece, so¤utman›n devam
edebilmesi için enerji depolayabilen yeni bir
güneﬂ enerjisi toplama ve aktarma sistemidir.
Sistem elektriksiz ve düﬂük bak›m
maliyetlidir. Söz konusu duyuru Birli¤imize,
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi vas›tas›yla
iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluﬂlar›n 09 GB 41n8 3ENU referans
numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi’ne baﬂvurmalar› istenmektedir. Bar›ﬂ
Bayar ile +90 533 480 29 73 numaral› cep
telefonundan da temas kurulabilir.

ROMANYA
200900492
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: baris.bayar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Bar›ﬂ Bayar
Romanyal› bir mucit, hava ve suyun temizli¤i
için ozon üreten bir cihaz geliﬂtirdi. Sistem
kirli suyun temizlenmesinde, hava
sterilizasyonunda ve hatta at›k PET
(Polietilen tereftalat)'den asfalt kar›ﬂ›m›
üretilmesinde bile kullan›labiliyor. Bu cihaz›
üretecek ya da patentini sat›n alacak
endüstriyel ortaklar aranmaktad›r. Söz
konusu duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n 09 RO
74DN 3ESO referans numaras›n› belirterek
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir. Bar›ﬂ Bayar ile +90 533 480
29 73 numaral› cep telefonundan da temas
kurulabilir.

TEL: ++852 (2331) 1900
FAKS:++852 (2795) 0274
e-posta: gary.km.wong@cosimex.com.hk
Yetkili Kiﬂi: Gary K.M. Wong/ Assistant
Merchandiser
Metal z›mba, plastik z›mba, karga burun
z›mba, kâ¤›t kesme makinesi, kalemt›raﬂ,
makas gibi k›rtasiye ürünleri üreticisi olan
firma, bu ürünlerini satmak istedi¤ini
bildiriyor.

iRAN
200900437
F‹RMA ADI: Embassy of of I.R. IRAN
Tahran Caddesi No:10 Kavakl›dere ‘
ANKARA
TEL: ++90 (312) 4680573
FAKS:++90 (312) 4661705
e-posta: malekicae@gmail.com
Yetkili Kiﬂi: Mohammad Kazem Maleki /
Commercial Attache
‹ran Cumhurbaﬂkanl›¤› Teknoloji ‹ﬂbirli¤i
Ofisi (TCO) taraf›ndan üretilen ‘Hastane
Bilgi Sistemi ‘ Hospital Information System’
yaz›l›m› ve ona ba¤l› olan gerekli bilgisayar
sistemleri konusunda, Ülkemizdeki t›bb›

Yenilik Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma
ile irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n
20090817005 referans numaras›n›
belirterek Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne
baﬂvurmalar› istenmektedir.

AVUSTURYA
200900441
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji
Uygulama ve Araﬂt›rma Merkezi
(EB‹LTEM) 35100 Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: baris.bayar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Bar›ﬂ Bayar
Fabrikalardaki operatörlerin ve bak›m
personelinin e¤itimi için 3 boyutlu bir görsel
simülatör geliﬂtiren firma, bu simülatörün
ticarileﬂtirilmesini ve yeni uygulamalar için
geliﬂtirilmesini sa¤layacak ortaklar
aramaktad›r. Özellikle kimya ve petrol
sektörleri için tasarlanm›ﬂ olan bu simülatör
sayesinde, tehlikeli ya da maliyetli görevler
için, herhangi bir yaralanma ya da ekipman
zarar› olmaks›z›n e¤itim verilebilmektedir.

RUSYA
iSKOÇYA
200900433
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00/ 161
e-posta: ebic@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Tayfun Y›lmaz
D›ﬂ mekan ›s›t›c›lar› konusunda uzman bir
‹skoç firmas›, geliﬂtirmiﬂ oldu¤u yenilikçi
ürünleri için Türkiye'den distribütör
aramaktad›r. Çevre dostu olan ›s›t›c›lar son
derece güvenlidir ve restoran, cafe, bar gibi
mekanlarda kullan›lmaktad›r. Is›t›c›lar ile ilgili
detayl› bilgiye
http://www.chillchaser.co.uk/index.php
web sayfas›ndan ulaﬂ›labilir. ‹skoç firma,
Eylül ay› baﬂ›nda bir Türkiye ziyareti
planlamakta ve ilgilenen firmalar›m›zla
ortakl›k kurmak amac›yla görüﬂmeler
gerçekleﬂtirmek istemektedir. Söz konusu
duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n
EBIC_Ege'den Tayfun Y›lmaz'a
baﬂvurmalar› istenmektedir. Tayfun Y›lmaz
ile +90 532 372 53 49 numaral› cep
telefonundan da temas kurulabilir.

POLONYA
200900468
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
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200900442
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: baris.bayar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Bar›ﬂ Bayar
Bir araﬂt›rma kurumu ile ortak olarak metal,
odun, kimyasal ve bitkisel malzemeler ile
inﬂaat molozu gibi çeﬂitli malzemelerin
yüksek kalitede ö¤ütülmesi (100 μm den 5
μm a kadar) için enerji tasarruflu, genel
amaçl› bir ö¤ütme teknolojisi geliﬂtiren firma,
üretim ya da ortak giriﬂim anlaﬂmalar› için
ortaklar aramaktad›r. Söz konusu duyuru
Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluﬂlar›n 09 RU 86FG
3EM6 referans numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ
ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir. Bar›ﬂ Bayar ile +90 533 480
29 73 numaral› cep telefonundan da temas
kurulabilir.

Ofis ve bilgisayar makine,
ekipman ve parçalar›
HONG KONG
200900487
F‹RMA ADI: COSIMEX (H.K.) Ltd.
UNIT 405-406 4/F South Seas Centre
Tower l, No Mody Road, Tsimshatsui East,
Kowloon, H.K.

makineler konusunda çal›ﬂan firmalar,
üniversiteler, devlet ve özel sektördeki
Araﬂt›rma-Geliﬂtirme merkezleri ile ortak
pazarlama, AR-GE yap›lmas› ve ortak üretim
talebinde bulunuldu¤u bildirilmiﬂtir. Söz
konusu teklif, Birli¤imize ‹ran’›n Ankara
Büyükelçili¤i Ticaret Ataﬂeli¤i vas›tas›yla
iletilmiﬂtir.

Elektriksel makineler,
düzenekler, donan›mlar ve
tüketim malzemeleri
ALMANYA
200900458
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji
Uygulama ve Araﬂt›rma Merkezi
(EB‹LTEM) 35100 Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta:
aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Küçük boyutlu HF hareket detektörleri
üretimi konusunda uzman olan firma,
lambalar ve ayd›nlatma armatürleri üretimi
yapan firmalarla temas kurarak ürünlerine,
d›ﬂar›dan gözükmeyen hareket detektörleri
entegre etmek istedi¤ini bildiriyor. Söz
konusu duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve

E¤itimlerde önemli ölçüde zaman ve para
tasarrufu sa¤lanabilmektedir. Söz konusu
duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n 09 AT
0105 3EKH referans numaras›n› belirterek
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir. Bar›ﬂ Bayar ile +90 533 480
29 73 numaral› cep telefonundan da temas
kurulabilir.

FRANSA
200900454
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji
Uygulama ve Araﬂt›rma Merkezi
(EB‹LTEM) 35100 Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: baris.bayar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Bar›ﬂ Bayar
Elektronik ve elektromanyetik üzerine
uzmanlaﬂm›ﬂ olup; otomotiv, havac›l›k,
medikal sektörü ve askeri uygulamalar için
prototip tasarlay›p her çeﬂit elektrik
motorunu üretebilen firma, teknik iﬂbirli¤i
veya teknik destekli ticari antlaﬂmalar için
endüstriyel ortaklar aramaktad›r. Söz
konusu duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve
Yenilik Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma
ile irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n 09
FR 34K2 3EGA referans numaras›n›
belirterek Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne

‹ﬂbirli¤i Teklifleri

baﬂvurmalar› istenmektedir. Bar›ﬂ Bayar ile
+90 533 480 29 73 numaral› cep
telefonundan da temas kurulabilir.

MACARiSTAN
200900498
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji
Uygulama ve Araﬂt›rma Merkezi
(EB‹LTEM) 35100 Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta:
aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Plastik enjeksiyon kal›p ve elektronik
montaj konular›nda çal›ﬂan firma;
taﬂeronluk ve ortak giriﬂim için ortaklar
aramaktad›r. Söz konusu duyuru
Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluﬂlar›n 20090826028
referans numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ ve
Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir.

Radyo, televizyon, iletiﬂim,
telekomünikasyon ve ilgili
ekipman ve düzenekler
iNGiLTERE
200900459
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji
Uygulama ve Araﬂt›rma Merkezi
(EB‹LTEM) 35100 Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta:
aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
‹ngiltere'den bir firma, Internet/geniﬂ
bant a¤ eriﬂimi sa¤layan ürünlerin
tasar›m›, üretimi ve sat›ﬂ›
konular›nda uzmand›r.
Yüklenici taﬂ›y›c›lara,
operatörlere ve Internet servis
sa¤lay›c›lara yönelik bu
ürünlerin sat›ﬂ sonras› servisini
sa¤layabilecek ticari arac›lar
aramaktad›r. Söz konusu
duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve
Yenilik Merkezi vas›tas›yla
iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluﬂlar›n
20090811028 referans numaras›n›
belirterek Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne
baﬂvurmalar› istenmektedir.

iSPANYA
200900469
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji
Uygulama ve Araﬂt›rma Merkezi
(EB‹LTEM) 35100 Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: baris.bayar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Bar›ﬂ Bayar
Belli bir noktadan geçen araç say›s›n› tespit
edebilen yeni bir teknoloji geliﬂtiren firma,
lisans antlaﬂmalar›na ilgi duyan ortaklar
aramaktad›r. Sistem, yeni nesil telsiz
teknolojisini kullanmaktad›r. Bunun
yan›nda bu teknoloji uzaktan tam kontrole
imkân sa¤layan uzak sensor sistemine
sahiptir. Söz konusu duyuru Birli¤imize,
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi vas›tas›yla
iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluﬂlar›n 09 ES 24D6 3E4E referans
numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi’ne baﬂvurmalar› istenmektedir.
Bar›ﬂ Bayar ile +90 533 480 29 73
numaral› cep telefonundan da temas
kurulabilir.

Optik ve hassas ölçüm
ayg›tlar›, saatler, eczac›l›k
ürünleri ve t›bbi tüketim
malzemeleri
ALMANYA
200900447
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta: aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Alman bir firma, büyükler ve küçükler için
yenilikçi tasar›m› ile ergonomik yap›da ve
sa¤l›k destekleyici sandalyeler üretmektedir.
Firma arad›¤› orta¤›n yerel markete hâkim
olmas›n›, finansal olarak iyi durumda olmas›n›
ve müﬂteri odakl› çal›ﬂmas›n› beklemektedir.
Söz konusu duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve
Yenilik Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma
ile irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n
2009081000 referans numaras›n› belirterek
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir.
200900477
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta: aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Saat ve mücevher tasar›m›
yapan bir

Alman
firmas›,
ticari arac›l›k
hizmetleri ve
distribütörlük
antlaﬂmalar› için
ortaklar aramaktad›r. Söz
konusu duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n
20090817008 referans numaras›n› belirterek
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir.

HOLLANDA
200900473
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: baris.bayar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Bar›ﬂ Bayar
Otomotiv sektörü için özel alet ve makineler
geliﬂtiren, uzay teknolojisi kullanarak yenilikçi
ürünler geliﬂtiren firma, felçli insanlar›n

kullanabilece¤i dinamik medikal protezlerin
üretimi için devrimsel bir teknoloji
geliﬂtirmiﬂtir. Felçli baca¤› destekleyecek
ﬂekilde bir mekanizmaya sahip olan protez,
baca¤›n siniriyle de iliﬂkilendirilmektedir.
Firma, bu teknolojinin medikal, ortopedik vb.
aletler alan›ndaki yeni uygulamalarda
kullan›labilmesi için iﬂbirli¤i yapabilece¤i
sanayiciler, üniversiteler, Ar-Ge merkezleri ve
yat›r›mc›lar aramaktad›r. Yap›lacak iﬂbirli¤i ile
ürünün geliﬂtirilmesi gerçekleﬂtirilecek, test
aﬂamas› tamamlanacak ve piyasaya sürülmeye
haz›r hale getirilecektir. Söz konusu duyuru
Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluﬂlar›n 09 NL 60AH
3EGJ referans numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ ve
Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir. Bar›ﬂ Bayar ile +90 533 480
29 73 numaral› cep telefonundan da temas
kurulabilir.

Motorlu taﬂ›t, römork ve araç
parçalar›
ARJANTiN
200900464
F‹RMA ADI: CONSORCIA FABRICAR
TEL: ++54 (11) 4659 9647
FAKS:++54 (11) 5061 9186
e-posta: paoventurini@arnet.com.ar
Yetkili Kiﬂi: Paola Andrea VENTURINI
Otomobil yedek parçalar› alan›nda
faaliyet gösteren firma;
G.T.‹.P.

(gümrük tarife
istatistik pozisyonu)
kodlar› 84149020, 84139100,
84099912, 27101932, 34039900,
87089990,
87085019,87085029,87089990 ve
87089200 olan oto yedek parçalar› ithal
etmek istiyor. Söz konusu talep Birli¤imize
T.C. Buenos Aires (Arjantin) Büyükelçili¤i
Ticaret Müﬂavirli¤imiz vas›tas›yla iletilmiﬂ
olup, firma yetkilisinin anlayacak düzeyde
Türkçe bildi¤i de belirtilmiﬂtir.

Mamul ürünler, mobilya, el
iﬂleri, özel amaçl› ürünler ve
bunlarla ilgili tüketim
maddeleri
A.B.D.
200900465
F‹RMA ADI: SUNTRADING EXPORT
TEL: ++1 (954) 458-0360
e-posta: ely@suntradingexport.com
Yetkili Kiﬂi: ELY BESALEL
Firma, paslanmaz çelikten foto¤raf çerçevesi
ve som gümüﬂten mamul dini figürler almak
istedi¤ini bildiriyor. Söz konusu talep

BÜLTEN

Birli¤imize New York'ta bulunan TürkAmerikan Ticaret ve Sanayi Odas› (TACC‹)
vas›tas›yla iletilmiﬂtir.

ALMANYA
200900478
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta: aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Saat ve mücevher tasar›m› yapan bir Alman
firmas›, ticari arac›l›k hizmetleri ve
distribütörlük antlaﬂmalar› için ortaklar
aramaktad›r. Söz konusu duyuru Birli¤imize,
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi vas›tas›yla
iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluﬂlar›n 20090817008 referans
numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi’ne baﬂvurmalar› istenmektedir.

Elektrik, gaz, nükleer enerji
ve yak›tlar, buhar, s›cak su ve
di¤er enerji kaynaklar›
ALMANYA
200900462
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta:
aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Almanya'dan bir firma, Irak'ta hastane yap›
projeleri için iﬂbirli¤i ortaklar› aramaktad›r.
Alman firma kendisi proje yöneticisi olacak
ﬂekilde yap›m iﬂini üstlenecek
firma ortakl›klar›
aramaktad›r. Ortak giriﬂim
çerçevesinde teklif ve
isteklere aç›klard›r. Firma
ayn› zamanda yenilenebilir
enerji ve yer alt› yap›
projeleri alan›nda da ortak
aray›ﬂ›ndad›r. Söz konusu
duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve
Yenilik Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir.
Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluﬂlar›n 20090727026 referans
numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi’ne baﬂvurmalar› istenmektedir.

FRANSA
200900463
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta:
aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Yenilenebilir elektrik ve fotovoltaik
sistemlerinde uzman olan Frans›z firma, ortak
giriﬂim, taﬂeronluk ve d›ﬂ kaynak sa¤lay›c›l›¤›
için yap›m ve hidrolik altyap› alanlar›nda
uzman Avrupal› firma aray›ﬂ›ndad›r. Firma,
Ar-Ge, mühendislik ve hidroelektrik teknikleri
ve teknolojileri konular›ndaki deneyimlerini
güç istasyonlar› kullan›m› için teklif
etmektedir. Firma ayn› servisleri fotovoltaik
güç istasyonlar› için de sunmaktad›r. Söz
konusu duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n
20090723032 referans numaras›n› belirterek
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir.
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özellikle g›da endüstrisi, personel
bütçelendirme yaz›l›m sistemleri (PBIS), iﬂ
dan›ﬂmanl›k servisleri & di¤er özelleﬂmiﬂ
yaz›l›m çözümleri konusunda deneyimli olan
firma, ürünleri için ticari ortaklar (acente,
distribütör, temsilci vb.) aramaktad›r. Söz
konusu duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n
20090713030 referans numaras›n› belirterek
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir.

HOLLANDA
200900450
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: baris.bayar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Bar›ﬂ Bayar
Karbondioksit, hidrojen sülfür ve su
bileﬂiklerinin ortadan kald›r›lmas›n› sa¤layan
bir çözüm bularak biyogaz› do¤al gaz
kalitesine ç›karacak bir teknoloji geliﬂtiren
firma; çevre konusunda faaliyet gösteren
firmalarla teknik destekli ticari antlaﬂmalar
aramaktad›r. Söz konusu duyuru Birli¤imize,
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi vas›tas›yla
iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluﬂlar›n 09 NL 60AF 3ELU referans
numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi’ne baﬂvurmalar› istenmektedir. Bar›ﬂ
Bayar ile +90 533 480 29 73 numaral› cep
telefonundan da temas kurulabilir.
200900500
F‹RMA ADI: Coskun Electricity Production
INC
Gravendreef 9 2542NM Den Haag/
Holland
TEL: ++31 (70) 3661628
FAKS:++31 (70) 3663128
e-posta: coskun@wanadoo.nl
Yetkili Kiﬂi: Mustafa Coﬂkun
Firma, Hatay Dörtyol'da Akdeniz'e akan
Deliçay üzerinde kurmak istedi¤i Yeﬂilvadi
HES (Hidro Elektrik Santral) projesini
tamamlamak için ortakl›k kurabilece¤i
kuruluﬂlar ile temas kurmak istiyor. 8,8 MW
kurulu gücünde olup bir y›lda bitece¤i ve
fizibilite proje bedeli 12 milyon USD'na
malolaca¤› (Firma, %25-50 daha ucuza
maledebilece¤ini belirtmektedir) hesaplanan
santral›n, y›ll›k 37 650 000 KW enerji
üretmesi beklenmektedir. Firma, gelir ve geri
ödeme gücü yüksek ve ayr›ca Devletin
üretilecek elektri¤e 10 y›l al›m garantisi
verdi¤i HES projesinin gerçekleﬂtirilebilmesi
için özsermaye ihtiyac›n› kredi veya ortakl›k
ﬂeklinde sa¤layabilecek ﬂirket ya da kuruluﬂlar
aramaktad›r. Projenin gerçekleﬂtirilebilmesi
için Devletin bütün birimlerinden gerekli
izinlerin al›nd›¤› belirtilmiﬂtir.

POLONYA
200900488
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: baris.bayar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Bar›ﬂ Bayar
Polonya'dan bir firma, kendi ihtiyaçlar›na
uygun bir biyogaz ›s› ve güç santrali kurmak
istemektedir. Sistem 1,2 ‘ 1,5 MW enerji
üretebilmelidir. Firma teknik destekli ticari
antlaﬂmalara ilgi duymaktad›r. Söz konusu
duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata
geçmek isteyen kuruluﬂlar›n 09 PL 62AP
3EQD referans numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ
ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir. Bar›ﬂ Bayar ile +90 533 480
29 73 numaral› cep telefonundan da temas
kurulabilir.

‹nﬂaat iﬂleri
ALMANYA
200900461
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
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Mimarl›k, inﬂaat, hukuk,
muhasebe ve iﬂletme
konular›nda hizmetler
ALMANYA
200900501
F‹RMA 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-handelsagentur.com
Yetkili Kiﬂi: Süreyya Yasemin
Firma Almanya pazar›na girmek isteyen
firmalara; pazar araﬂt›rmas› yapabilece¤ini,
Almanya (veya Avrupa) temsilcili¤i veya
distribütörlü¤ü hizmeti verebilece¤ini,
depo/ma¤aza açabilece¤ini, galeri ve sergi
salonlar› organize edebilece¤ini, fuarlara
kat›labilece¤ini, online ma¤azac›l›k hizmeti,
yüz yüze pazarlama hizmetleri vb.
verebilece¤ini bildiriyor.

iTALYA

ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta: aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Almanya'dan bir firma, Irak'ta hastane yap›
projeleri için iﬂbirli¤i ortaklar› aramaktad›r.
Alman firma kendisi proje yöneticisi olacak
ﬂekilde yap›m iﬂini üstlenecek firma
ortakl›klar› aramaktad›r. Ortak giriﬂim
çerçevesinde teklif ve isteklere aç›klard›r.
Firma ayn› zamanda yenilenebilir enerji ve yer
alt› yap› projeleri alan›nda da ortak
aray›ﬂ›ndad›r. Söz konusu duyuru Birli¤imize,
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi vas›tas›yla
iletilmiﬂtir. Firma ile irtibata geçmek isteyen
kuruluﬂlar›n 20090727026 referans
numaras›n› belirterek Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi’ne baﬂvurmalar› istenmektedir.

FiNLANDiYA
200900470
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 165
e-posta: baris.bayar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Bar›ﬂ Bayar
Kaya yataklar›n›n içerisine inﬂaat yapmaya
olanak tan›yan çevre dostu ve ekonomik yeni
bir teknoloji geliﬂtiren firma, patentli teknoloji
için mühendislik ve inﬂaat firmalar›yla lisans
antlaﬂmalar›na ilgi duymaktad›r. Bu yenilik en
son kaz› teknolojilerini, kaya evlerini ve
bunlar›n yeni bir yolla inﬂa edilmesini kaps›yor.
Söz konusu duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve
Yenilik Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n 09 FI
30I2 3EOU referans numaras›n› belirterek
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir. Bar›ﬂ Bayar ile +90 533 480 29
73 numaral› cep telefonundan da temas
kurulabilir.

HOLLANDA
200900499
F‹RMA ADI: Coskun Electricity Production
INC
Gravendreef 9 2542NM Den Haag/
Holland
TEL: ++31 (70) 3661628
FAKS:++31 (70) 3663128
e-posta: coskun@wanadoo.nl
Yetkili Kiﬂi: Mustafa Coﬂkun
Firma, Hatay Dörtyol'da Akdeniz'e akan
Deliçay üzerinde kurmak istedi¤i Yeﬂilvadi
HES (Hidro Elektrik Santral) projesini
tamamlamak için ortakl›k kurabilece¤i
kuruluﬂlar ile temas kurmak istiyor. 8,8 MW
kurulu gücünde olup bir y›lda bitece¤i ve
fizibilite proje bedeli 12 milyon USD'na
malolaca¤› (Firma, %25-50 daha ucuza
maledebilece¤ini belirtmektedir) hesaplanan
santral›n, y›ll›k 37 650 000 KW enerji
üretmesi beklenmektedir. Firma, gelir ve geri
ödeme gücü yüksek ve ayr›ca Devletin
üretilecek elektri¤e 10 y›l al›m garantisi
verdi¤i HES projesinin gerçekleﬂtirilebilmesi
için özsermaye ihtiyac›n› kredi veya ortakl›k
ﬂeklinde sa¤layabilecek ﬂirket ya da kuruluﬂlar
aramaktad›r. Projenin gerçekleﬂtirilebilmesi
için Devletin bütün birimlerinden gerekli
izinlerin al›nd›¤› belirtilmiﬂtir.

Bilgisayar ve ilgili hizmetler
YUNANiSTAN
200900419
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta:
aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Entegre bilgi sistemlerinde uzman olup,

200900425
F‹RMA ADI: Bruno Carlotti
via Friuli 26/A 20135 Milano - ITALY
TEL: ++39 (02) 5514365
e-posta: bruno.carlotti@gmail.com
Yetkili Kiﬂi: Bruno Carlotti
‹stanbul do¤umlu olup, ‹stanbul’daki
‹talyan Lisesi’nde ö¤renim yapt›ktan sonra
yerleﬂti¤i Milano’da 30 y›ld›r
Türkçe/‹talyanca lisanlar›nda profesyonel
tercümanl›k hizmeti veren Bruno Carlotti;
fuarlar, ticari iﬂ görüﬂmeleri, e¤itim kurslar›,
diplomatik ikili görüﬂmeler ve
konferanslarda Türkçe/‹talyanca lisanlar›nda
profesyonel tercümanl›k hizmeti
verebilece¤ini ve görüﬂmeler için seyahat
engeli bulunmad›¤›n› belirtiyor. Bruno
Carlotti ile +39 335 245901 veya +39 328
4377215 numaral› cep telefonlar›ndan da
temas kurulabilir.

E¤itim ve ö¤retim hizmetleri
FRANSA
200900417
F‹RMA ADI: Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezi (EB‹LTEM) 35100
Bornova - ‹zmir
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 162
e-posta:
aykut.gulalanlar@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kiﬂi: Aykut Gülalanlar
Gençlerin Avrupa’da profesyonel hayata
baﬂlamas›na yard›mc› pedagojik araçlar ve
servisler sa¤lamada uzman olan firma,
Avrupa’dan ortak olarak distribütörler,
acenteler ve temsilcilikler aramaktad›r. Firma
kendi iﬂbirli¤i teklifi yan›nda ortak giriﬂimlere
de aç›k oldu¤unu belirtmektedir. Söz konusu
duyuru Birli¤imize, Ege ‹ﬂ ve Yenilik
Merkezi vas›tas›yla iletilmiﬂtir. Firma ile
irtibata geçmek isteyen kuruluﬂlar›n
20090708066 referans numaras›n› belirterek
Ege ‹ﬂ ve Yenilik Merkezi’ne baﬂvurmalar›
istenmektedir.

