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kurmak isteyen kuruluşların 11 ES 27F3
3KSI referans numarasını belirterek Ege
İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

İSVEÇ
201100478
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Yenilenebilir enerji sektörü üzerine çalışan,
sıkıştırılmış katı yakıt (pellet) ve basınçlı
hava ile çalışan bir ısıtıcı geliştiren firma,
ticari ortaklar, pazarlama, kurulum ve
teknik danışmanlık yapacak ortaklar
aramaktadır.  Firmanın geliştirdiği
ısıtıcı; konutların,
tamirhanelerin, atölyelerin ve
seraların ısıtılmasında
kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Ufak bir
brülör ile beraber çalışan
ısıtıcı yüksek verimlilikte
olup az yer kaplamakta ve
sabit sıcaklıkta işlemektedir.
Söz konusu duyuru Birliğimize,
Ege İş ve Yenilik Merkezi
aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların
11 SE 67CJ 3KSE referans numarasını
belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları gerekmektedir.
201100479
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Ağır endüstrilerde üretim performansı ve
sürecinin lojistik kontrolü ile üretim
bilgisini en uygun duruma getirmek için
makineleri, öğeleri ve ürünlerin
günlüklerini tutmak ve izlemek için
dokunulmayan sistemler geliştiren firma,
maliyet, dayanıklılık, enerji tüketimi ve
menzil ile ilgili en son teknolojide ürünler
ve RFID uygulamaları aramaktadır. Firma
ağır endüstriyel uygulamalarda belirli
uygulamalar geliştirecek ortaklar bulmak
istemektedir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile bağlantı
kurmak isteyen kuruluşların 11 SE 67CG
3KRF referans numarasını belirterek Ege İş
ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

İTALYA
201100503
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Kapı ve bariyerler için otomatik işlerlik
aygıtı üretimi konusunda uzman olan
firma, bayi ve dağıtımcı olabilecek firmalar
aramaktadır. Firma ortak girişim ve hisse
değişimi ile de ilgilenmektedir. Söz konusu
duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik
Merkezi aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların

20110428051 referans numarasını
belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları gerekmektedir.

201100515
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Ayakkabı üreticisi olan firma, kendi tesisi
için poliüretan tabanları otomatik olarak
düzeltip, şekil verebilecek donanıma
gereksinim duymaktadır. Böyle bir
donanım sayesinde üretim kapasitelerini
arttırıp maliyetlerini düşürmeyi
hedefleyen firma, bu konuda otomasyon
endüstrisinde çalışmakta olan bir
firmadan kurulum için teknik destek
almayı hedeflemektedir. Söz konusu
duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik
Merkezi aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların 08 IT
SUUN 0JZL referans numarasını belirterek
Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

MACARİSTAN
201100549
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Otomotiv sektöründe cam silecek kolları,
koltuk ayar kolları, borular vb. parçaların
son kat boyası / kaplanması gibi işlemler
yapan orta ölçekli bir Macar işletme;
korozyon koruması için vakumlu metal

buharlaştırma teknolojisi
aramaktadır. Firma,

Volkswagen’in
yüksek yüzey
koruma
standartlarına

uygun bir metal
buharlaştırma

teknolojisine sahip
olmak istemektedir.

Teknoloji 480, 720 ve
1000 saatlik tuz püskürtme

testine dayanabilmeli ve bu
süre içinde kırmızı pas görülmemelidir.

Teknolojinin pazarda dolaşıma hazır
olması istenmektedir. Firma üretici ya da
servis sağlayıcısı işletmelerle ortak
olabilecektir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile bağlantı
kurmak isteyen kuruluşların 11 HU 50S0
3L7G referans numarasını belirterek Ege İş
ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

POLONYA
201100488
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Et işleme tesislerindeki paslanmaz çelik
ısıtma/pişirme ünitelerinin üretimi için
makineler geliştiren firma; et işleme
donanımı üreten firmalarla bağlantı
kurmak istiyor. Büyük ve küçük çaplı
siparişleri yürüten firmanın, ortak girişim,
taşeronluk ve karşılıklı üretim yoluyla
işbirliğine açık olduğu, hisseli ortaklığa da
açık olduğu bildirilmiştir. Söz konusu
duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik
Merkezi aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların
20110419027 referans numarasını
belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne

başvurmaları gerekmektedir.

201100490
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Zarfların ve karton kutuların tutkallanma
süreçlerinin kalite kontrolü için yeni bir
sistem geliştiren firma, sistemini alacak
üretici firmalar ile ticari ve teknik işbirliği
yapabileceği firmalar aramaktadır. Sistem,
hatalı bir şekilde tutkallanmış ürünlerin
üretim hattından kolayca
uzaklaştırılabilmesi için bir makine üzerine
eklenmiş olup, hatalı ürün miktarının
azaltılması için kullanılabilir. Firmanın
müşteri ihtiyaçları doğrultusunda
teknolojiyi geliştirebileceğini belirtilmiştir.
Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve
Yenilik Merkezi aracılığıyla iletilmiştir. Firma
ile bağlantı kurmak isteyen kuruluşların 11
PL 63AZ 3KXK referans numarasını
belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları gerekmektedir.

201100492
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Bilgisayar sunucu odaları (server room)
için yüksek kalitede donanımlar tasarlayıp
üreten firma, son teknolojilere dayalı bir
yangın söndürme sistemi geliştirmiştir.
Teknolojinin üstün yönleri; alevlerin ısıl ve
kimyasal etkilerini fiziksel olarak hızlı bir
şekilde emebilmesidir. Firma, teknik
destek içeren ticari anlaşmalar
yapabileceği firmalar aramaktadır. Söz
konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik
Merkezi aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların 11 PL
63AX 3L3X referans numarasını belirterek
Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

201100511
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje Uzmanı
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Tıbbi tedavide kullanılan ozon gazı ve
suyunu çok kısa sürede üreten bir cihaz
geliştiren araştırmacı grubu, ürünün daha
da geliştirilmesi ve lisans anlaşmaları için
ortaklar aramaktadır. Üretilen ozon gazı
ameliyatlarda dezenfektan olarak ve yanık
tedavisinde tedavi amaçlı kullanılmaktadır.
Cihazın maliyetinin de oldukça düşük
olduğu bildirilmiştir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile bağlantı
kurmak isteyen kuruluşların 11 PL 63AW
3KIH referans numarasını belirterek Ege İş
ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

PORTEKİZ
201100486
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / 
Proje Uzmanı
Tekstil endüstrisi için yenileşimci
(innovative) makine üretimi ve satışında
uzman olan firma, ticari aracılık hizmetleri
(perakendeciler, dağıtımcılar, acenteler)
sözleşmeleri yapabileceği firmalar
aramaktadır. Firma ayrıca karşılıklı üretim
ve taşeronluk anlaşmaları da teklif
etmektedir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile bağlantı
kurmak isteyen kuruluşların 20110325030
referans numarasını belirterek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

RUSYA
201100516
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Lazerle işleme teknikleri kullanan firma,
metaller ve detay işlemeleri üzerine lazer
kullanarak yeni teknolojiler üretmeyi
hedeflemektedir. Lazeri kullanarak yüksek
kesinlikte sonuçlar almak ve yüzeyi
güçlendirmeyi amaçlayan firma, teknik
işbirlikleri aramaktadır. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile bağlantı
kurmak isteyen kuruluşların 11 RU 86FG
3KS7 referans numarasını belirterek Ege İş
ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

YUNANİSTAN
201100553
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Peyzaj, çevre düzenlemesi ve kamu işleri
donanım ve makineleri alanında çalışan
bir işletme, faaliyetlerini odun talaşı ve
parçaları gibi katı biyoyakıt ile çalışan ısıtıcı
ve kazanlar alanına da genişletmek
istemektedir. İşletme,  bu ürünlerin
üreticisi olan firmalarla gerekli teknik
yardımı da içeren ticari anlaşma yapmak
istemektedir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile bağlantı
kurmak isteyen kuruluşların 11 GR 49Q1
3LAC referans numarasını belirterek Ege İş
ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

Ofis ve bilgisayar makine,
ekipman ve parçaları
ALMANYA
201100495
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Herkesin etkileşimli ve zenginleştirilmiş
videolar oluşturması için tarayıcı tabanlı
zengin medya yazılımı geliştiren firma,
ortak faaliyetler için iş ve teknoloji ortakları
aramaktadır. Videolar, belgeler, resimler,
grafikler vb. öğeler, kullanıcı dostu ve hızlı
sürükle bırak yöntemi ile videonun
seçilmiş olan bölümüne
eklenebilmektedir. Sistem, e-öğrenme,
belgeleme ve pazarlama gibi geniş
uygulama alanları sunmaktadır. Söz
konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik
Merkezi aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların 10 PL
63AX 3GER referans numarasını belirterek
Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

İSPANYA
201100548
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114

e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Elektronik imza ve elektronik belgelerin
korunması ile ilgili farklı gereksinimlerin
karşılanması için bir elektronik imza
teknolojisi geliştiren firma, ticari
anlaşmalar ve lisanslama anlaşmaları
yapabileceği firmalar aramaktadır. Bu
sistem XML, CMS ve PDF formatlarında
ayrı ayrı parçalar ya da bütün bir paket
olarak imza ve doğrulama araçları
sağlamaktadır. Sağlanan imzalar uzun
dönem için her formatta doğrulama ve
zaman damgası içermektedir. Elektronik
imza teknolojisi paketi; toplu imzaya
olanak sağlayan bir masa üstü aracı (batch
signer), API, web siteleri için elektronik
imza (web signer), OASIS DSS web hizmeti
standardına dayalı elektronik imza
sunucusu, açık anahtar altyapı sunucusu
araçlarını içermektedir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile bağlantı
kurmak isteyen kuruluşların 11 ES 28F9
3KBC referans numarasını belirterek Ege İş
ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

İTALYA
201100491
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Yanmalı sistemlerde matematiksel
modellemeler ve simülasyonlar yoluyla
optimizasyonu sağlamaya yönelik
çalışmalar geliştiren firma, endüstriyel
firma ya da araştırmacı ortaklarla uzmanlık
paylaşımı konusunda uluslararası işbirliği
yapmak istemektedir. Firma, en iyi
yazılımlar kullanılarak ve temizlik
süreçlerine daha az müdahale ile
ulaşılması hedeflenen bu çalışmalar
sonucu, yanma sistemlerinde piyasadaki
emsallerine göre daha verimli ve daha az
kirlilik yaratan yeni bir sistem geliştirmiştir.
Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve
Yenilik Merkezi aracılığıyla iletilmiştir. Firma
ile bağlantı kurmak isteyen kuruluşların 11
IT 55Y2 3KZW referans numarasını
belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları gerekmektedir.

RUSYA
201100493
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100

Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
İnsan bilgisayar etkileşimine dayalı
uygulama ile anadilini konuşanın sesine
otomatik olarak uyarlayıp, ses verisini
tanıyıp yorumlayabilen yazılım teknolojisi
geliştiren bir Rus AR-GE şirketi; teknik
işbirliği veya teknik destek içerisinde ticari
anlaşma yapabilecek ortaklar aramaktadır.
Mevcut analog uygulamaların aksine, ses
verisinin anlamlı içeriğinin otomatik
belirlenmesi sayesinde yazılımın aralıksız
konuşmalarda oldukça başarılı tanıma
sağladığı bildirilmiştir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile bağlantı
kurmak isteyen kuruluşların 10 RU 86FG
3GRO referans numarasını belirterek Ege İş
ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

Elektriksel makineler,
düzenekler, donanımlar ve
tüketim malzemeleri
ALMANYA
201100540
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Yüksek kaliteli Alman tekniği ile üretilmiş
aydınlatma ürünlerinin (markalı ampuller,
enerji tasarruflu ampuller, halojen, LED
vb.) dağıtımcılığını yapan firma,
Almanya’da oldukça tanınan başka bir
fabrika ile ortaklık kurmuş ve acente olarak
ürünlerini satmaktadır. Firma, orta ve
büyük ölçekli ticari aracılık yapabilecek
Türk firmaları aramaktadır. Aranan
firmanın ilk siparişleri başlangıçta
minimum 10.000,- € ve üzerinde, ilk yıl
içinde yıllık siparişin 100.000-150.000,- €
olması gerekmektedir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile bağlantı
kurmak isteyen kuruluşların 20110310027
referans numarasını belirterek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

İNGİLTERE
201100558
FİRMA ADI: J ANNOR GLOBAL AGENCY
(IMPORT/EXPORT AGENTS)
77 Dawes House, Orb Street, London,
SE17 1 RD  
TEL: ++44 (4207) 2772482
e-posta: ronnajosh@yahoo.com
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Yetkili Kişi: Joshua Annor
Firma, bilgisayar donanımları, otomobil
lastiği ve akü, baskı kâğıtları, giyim eşyaları
ve ayakkabı, deri ürünleri ve spor
donanımları üreticileri ile bağlantı kurmak
istediğini bildirmiştir.

İSRAİL
201100481
FİRMA ADI: Avrupa İşletmeler Ağı
(İstanbul Sanayi Odası)
Meşrutiyet Caddesi No: 62 Tepebaşı - İst.
TEL: ++90 (212) 292 21 57 / 315
e-posta: oemul@iso.org.tr
Yetkili Kişi: Onur Emül
İsrail’den bir firma, yüksek voltajlı
transformatörlerin tasarımı ve üretimi için
yenileşimci (innovative) bir teknolojiye
gereksinim duymaktadır. Aranılan
transformatör, 5-10 kV’lık yüksek çıkış
voltajına dirençli olmalıdır. Teknoloji,
laboratuar deneme aşamasında veya
pazara sunulmuş şekilde olabilir. Söz
konusu duyuru Birliğimize, İstanbul Sanayi
Odası aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların 09 IL
80ER 3CJ2 referans numarasını belirterek
İstanbul Sanayi Odası’na başvurmaları
istenmektedir.

İTALYA
201100563
FİRMA ADI: SIMCO SRL
TEL: ++39 (185) 352812
FAKS: ++39 (185) 352828
e-posta: lodovico.vechhi@simcoitaly.it
Yetkili Kişi: Lodovico Vecchi
Elektromekanik alanında çalışan firma,
konusunda işbirliği yapabileceği firmalar
ile bağlantı kurmak istiyor. Söz konusu
teklif Birliğimize, İtalyan Ticaret Odası
Derneği Ankara Ofisi aracılığıyla iletilmiştir.

POLONYA
201100494
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Fiber optik hattı üzerinden taşınması ve
tekrar dönüştürülmesi gereken elektrik
sinyali için standart dışı bir ortam
dönüştürücü geliştiren firma;
dönüştürücüyü daha da geliştirmek için
işbirliği yapabileceği endüstriyel ortaklar,
yeni uygulamaları test etmek veya belli
ihtiyaçlara uyarlamak için araştırma
enstitüleri aramaktadır. Söz konusu
duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik
Merkezi aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların 10 PL

63AX 3GER referans numarasını belirterek
Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

201100507
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Elektronik endüstrisinde kullanılabilen,
rüzgâr enerji verimliliğini arttıran ve
elektrik enerjisine dönüştüren modern
rüzgâr türbini geliştiren bir araştırma
enstitüsü, daha düşük rüzgâr hızında ve
daha büyük kentsel alanlarda
kullanılabilecek daha verimli bir rüzgâr
türbini yapmak üzere daha ileri
araştırmalar için ARGE işbirliği
yapabileceği kuruluşlar aramaktadır.
Aranan ortağın daha ileri araştırmalar için
finansal katkıda da bulunması
gerekmektedir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile bağlantı
kurmak isteyen kuruluşların 11 PL 62AQ
3KY5 referans numarasını belirterek Ege İş
ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

SIRBİSTAN
201100538
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje Uzmanı
Endüstriyel elektronik, test donanımları,
ölçüm cihazları ve elektronik alet üretimi
konusunda uzman olan firma, karşılıklı
üretim ve fason üretim anlaşmaları
yapabileceği firmalar aramaktadır. Firma
üretimin yanında projelendirme, ölçme,
test etme ve laboratuar cihazlarının
kontrolü gibi teknik hizmet de
verebilmektedir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile bağlantı
kurmak isteyen kuruluşların 20110504017
referans numarasını belirterek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

Radyo, televizyon, iletişim,
telekomünikasyon ve ilgili
ekipman ve düzenekler
İSPANYA
201100528
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi

(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr 
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Gaz, benzin, ışık, varlık ve diğer herhangi
bir parametrenin uzaktan izlenmesi için
genel amaçlı GSM/GPRS duyarga
platformu oluşturan teknoloji firması;
teknik işbirliği veya teknik destekle
beraber ticari anlaşmalar için teknolojik
ortaklar ve son kullanıcılar aramaktadır.
Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve
Yenilik Merkezi aracılığıyla iletilmiştir. Firma
ile bağlantı kurmak isteyen kuruluşların 09
ES 27F4 3EVK referans numarasını
belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları gerekmektedir.

İSRAİL
201100482
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
Yüksek teknolojili, esnek fakat etki altında
şekil değiştirmeyen baskılı devre (PCB)
üretimi gerçekleştiren bir İsrail firması, söz
konusu PCB devrelerine ilgi duyacak ve bu
devreleri kendi süreç ve ürünleri ile
bütünleştirmek isteyen firmalarla bağlantı
kurmak istemektedir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, İstanbul Sanayi Odası aracılığıyla
iletilmiştir. Firma ile bağlantı kurmak isteyen
kuruluşların 09 IL 80ER 3CRF referans
numarasını belirterek İstanbul Sanayi
Odası’na başvurmaları istenmektedir.

Optik ve hassas ölçüm aygıtları,
saatler, eczacılık ürünleri ve
tıbbi tüketim malzemeleri
İSKOÇYA
201100522
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Yenileşimci (innovative) enfeksiyon
kontrol ürünleri geliştiren firma, gümüş
idrar sondası aygıtı ile ilgili olarak ticari
aracılar aramaktadır. Bu özel ürün serbest
gümüş iyonları içeren antimikrobiyal
etken maddedir. Klinik olarak ürün akut
idrar yolu enfeksiyonlarını % 53
azaltmaktadır. Söz konusu duyuru

Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile bağlantı
kurmak isteyen kuruluşların 20110419047
referans numarasını belirterek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

İSPANYA
201100526
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr 
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje Uzmanı
Yüksek görüntü kalitesine sahip
stereoskopik kamera geliştiren şirket,
ortaklık ve teknik işbirliği anlaşmaları ile
ilgilenen araştırma merkezleri ve
sektörden üreticiler aramaktadır. Anlık
eşleme ile 5 ns görüntü alımı yapabilen,
1.3 megapiksel kalitesinde görüntü
alabilen ve aynı zamanda yüksek kare
hızına sahip olan kamera, belirli bir alanın
derinlik hesaplamasında
kullanılabilmektedir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile bağlantı
kurmak isteyen kuruluşların 11 ES 252K
3KJX referans numarasını belirterek Ege İş
ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

LİTVANYA
201100505
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Medikal görüntüleme ve görüntü işleme
sistemleri konusunda uzman olan firma
dağıtımcılar aramaktadır. Firma aynı
zamanda hastaneler ve araştırma
enstitüleri için yazılım geliştirme
hizmetleri için karşılıklı üretim teklifi
sunmaktadır. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile bağlantı
kurmak isteyen kuruluşların 20110420045
referans numarasını belirterek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

Motorlu taşıt, römork ve araç
parçaları
İNGİLTERE
201100474
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
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Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Formula 1’i de kapsayacak şekilde
otomotiv endüstrisi ile havacılık ve
savunma endüstrileri için kompozit kalıp
ve parçalar üreten firma, ortak girişim ve
karşılıklı üretim anlaşmaları ile müşteri
portföyünü genişletmeyi amaçlamakta ve
taşeronluk anlaşmaları ile ilgilenmektedir.
Söz konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve
Yenilik Merkezi aracılığıyla iletilmiştir. Firma
ile bağlantı kurmak isteyen kuruluşların
20110211007 referans numarasını
belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları gerekmektedir.

İTALYA
201100566
FİRMA ADI: XXL GROUP
TEL: ++39 (49) 5341055
FAKS: ++39 (49) 5341055
e-posta: lucianograglia@xxltruck.com
Yetkili Kişi: Luciano Graglia
Firma, endüstriyel araçlar, kamyon, otobüs
ve inşaat araçları için egzoz sistemleri,
katalizatörler ve filtreler üreticileriyle ile
bağlantı kurmak istiyor. Söz konusu teklif
Birliğimize, İtalyan Ticaret Odası Derneği
Ankara Ofisi aracılığıyla iletilmiştir.

LİTVANYA
201100471
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Otomobil ve kamyon yedek parçaları
satıcısı olan ve onarım hizmetleri de sunan
firma, ticari aracılar (acente, temsilci,
dağıtımcı) ve karşılıklı üretim ve otomobil
onarım işlerinin genişlemesi ile ilgili olarak
taşeronluk anlaşmaları yapabileceği
firmalar aramaktadır. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile bağlantı
kurmak isteyen kuruluşların 20110329003
referans numarasını belirterek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

MACARİSTAN
201100550
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100

Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Otomotiv sektöründe cam silecek kolları,
koltuk ayar kolları, borular vb. parçaların
son kat boyası / kaplanması gibi işlemler
yapan orta ölçekli bir Macar işletme;
korozyon koruması için vakumlu metal
buharlaştırma teknolojisi aramaktadır.
Firma, Volkswagen’in yüksek yüzey
koruma standartlarına uygun bir metal
buharlaştırma teknolojisine sahip olmak
istemektedir. Teknoloji 480, 720 ve 1000
saatlik tuz püskürtme testine
dayanabilmeli ve bu süre içinde kırmızı
pas görülmemelidir. Teknolojinin pazarda
dolaşıma hazır olması istenmektedir. Firma
üretici ya da servis sağlayıcısı işletmelerle
ortak olabilecektir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile bağlantı
kurmak isteyen kuruluşların 11 HU 50S0
3L7G referans numarasını belirterek Ege İş
ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

ROMANYA
201100512
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
ARED olarak tanımlanan, yeni bir pedallı

taşıma sistemi geliştiren mucit, büyük
ölçekli üretimler gerçekleştirmek üzere
ortaklar aramaktadır. Çevreci ve motorlu
taşıtlara göre daha ekonomik çözümler
sunan ve eski pedallı sistemlerden daha
güvenli, hızlı ve rahat kullanımı olan
yenilikçi pedallı taşıma sistemi sayesinde
insan ve eşya taşınması olanaklıdır. Söz
konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik
Merkezi aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların
11RO74DN3KE2 referans numarasını
belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları gerekmektedir.

Mamul ürünler, mobilya, el
işleri, özel amaçlı ürünler ve
bunlarla ilgili tüketim
maddeleri
BOSNA HERSEK
201100470
FİRMA ADI: SALMA d.o.o.
Branilaca BiH 171 KLJUC 79280 Bosnia and
Herzegovina  
TEL: ++387 (61) 790371
e-posta: salma1@bih.net.ba
Yetkili Kişi: Alma Strkonjic / Dipl. eng
Bosna Hersek’in zengin kayın ormanları
bulunan, kereste ve tarım ürünleri üretim
merkezi Una-Sana Kantonunda yerleşik
SALMA d.o.o. firması; Una-Sana Kantonu
Ekonomi Odası tarafından ECOGROUP'u
“Consortium for the Production, Drafting,
Interior Design and Engineering” temsil ve
tanıtım konusunda yetkilendirildiğini,
Grup üyelerinin büyük çoğunluğunun,
Bölgenin kereste ve mobilya
üreticilerinden oluştuğunu ve bu üyeler
adına; ticari, gelişim, yatırım, danışmanlık
ve diğer işbirliği alanları üzerine

görüşmeler yapabileceği Türk firmaları
aradığını bildirmiştir.

201100487
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Boşnak mobilya firması, ortak girişim,
birleşme veya hisse değişimi, firmanın bir
kısmının veya tümünün satışı, karşılıklı
üretim ve taşeronluk hizmetleri
konularında anlaşmalar yapabileceği
firmalar aramaktadır. Şehir merkezine çok
yakın,  karayoluna 200 m. uzaklıkta ve
demiryoluna doğrudan bağlantılı bir
konumda bulunan mobilya fabrikasının;
mal ve hizmet tedarikine yönelik
planlama, organizasyon, nakliye ve
yönetim faaliyetlerinin tümü için çok
uygun bir yerde kurulu olduğu
belirtilmiştir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile bağlantı
kurmak isteyen kuruluşların 20110407026
referans numarasını belirterek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

İNGİLTERE
201100559
FİRMA ADI: J ANNOR GLOBAL AGENCY
(IMPORT/EXPORT AGENTS)
77 Dawes House, Orb Street, London,
SE17 1 RD  
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TEL: ++44 (4207) 2772482
e-posta: ronnajosh@yahoo.com
Yetkili Kişi: Joshua Annor
Firma, bilgisayar donanımları, otomobil
lastiği ve akü, baskı kâğıtları, giyim eşyaları
ve ayakkabı, deri ürünleri ve spor
donanımları üreticileri ile bağlantı kurmak
istediğini bildirmiştir.

İSRAİL
201100577
FİRMA ADI: TRM RIHUT Institutional
furniture manufacturer, importer &
distributor
Moshav Amka, Oshrat 25253, Israel  
TEL: ++972 (4) 9969577
FAKS: ++972 (4) 9965375
e-posta: moshe@trm.co.il
Yetkili Kişi: Mr. Uziel Moshe
Özellikle konferans salonları, stadyumlar,
kapalı spor salonları, sınıflar, sinema
salonları, kamu kuruluşları ve üniversiteler
için koltuk sistemleri (fixed swing seating
systems) ile ev ve ofis mobilyalarının
tasarımı ile anahtar teslimi kurulumu
konusunda uzman olduğu bildirilen
kuruluş, müşteriler arıyor. Kuruluşun,
müşteri gereksinimlerine uygun çözümler
geliştirdiği/sunduğu bildirilmiştir. Söz
konusu teklif Birliğimize, İsrail Ticaret
Odaları Federasyonu aracılığıyla iletilmiştir.
Uziel Moshe ile +972-52-4617889
numaralı cep telefonundan da bağlantı
kurulabilir.

SIRBİSTAN
201100506
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Mobilya üretiminde uzman olan ve aynı
zamanda iç mekân tasarımı da yapan
firma dağıtımcılık yapabilecek bir firma ile
işbirliği kurmak istemektedir. Firma aynı
zamanda karşılıklı üretim ile ilgilenmekte;
taşeron hizmet verebilmektedir.  Söz
konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik
Merkezi aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların
20110413032 referans numarasını
belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları gerekmektedir.
Elektrik, gaz, nükleer enerji ve yakıtlar,
buhar, sıcak su ve diğer enerji kaynakları

ALMANYA
201100532
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama

ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr 
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Farklı ince kaplama teknolojilerinin
geliştirilmesi konusunda deneyimli olan
firma, güneş enerjisi santrallerinde
kullanılan güneş ışınlarını emici orta
kalınlıktaki uzun borular için uygun
maliyetli kaplama teknolojileri ve
yöntemleri aramaktadır. Firma,  lisans
anlaşmaları veya yeni yöntemlerin
geliştirilmesi konularında işbirliği
yapabileceği firmalar aramaktadır. Söz
konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik
Merkezi aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların 11
DE 18A5 3KYU referans numarasını
belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları gerekmektedir.

FRANSA
201100484
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
Fransız bir girişimci, mikro ölçekte
hidroelektrik üretimi (20-500 KW)
konusunda uzman firmalarla bağlantı
kurmak istemektedir. Girişimci, bir ortaklık
ile mikro ölçekli hidroelektrik enerji
santrallerinin kurulumu ve yeni projeler
üzerine çalışmayı ve teknik destek almayı
arzu etmektedir. Söz konusu duyuru
Birliğimize, İstanbul Sanayi Odası
aracılığıyla iletilmiştir. Girişimci ile bağlantı
kurmak isteyen kuruluşların 11 FR 37M3
3KJ7 referans numarasını belirterek
İstanbul Sanayi Odası’na başvurmaları
istenmektedir.

KORE CUMHURİYETİ
201100476
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Göl, gölet, baraj vb. gibi yerlere kurulan
güneş enerjisi sistemlerinde fotovoltaik
etkinliğinin en üst düzeyde kalmasını
sağlamak amacıyla güneş ışığı izlemesi
yapabilen bir teknoloji geliştiren firma,
solar izleme sistemleri üzerine deneyimli
firmalarla lisans anlaşması veya
ticari/teknik işbirliği yapmak istemektedir.

Geliştirilen aygıt, güneş ışığının konumuna
göre kendi konumunu değiştirmektedir.
Firmanın geliştirdiği teknoloji, sabit
kullanılan panellere oranla %140 enerji
üretim verimliliği sağlamaktadır. Söz
konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik
Merkezi aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların 11 KR
9A9E 3L43 referans numarasını belirterek
Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

POLONYA
201100518
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Elektronik endüstrisinde kullanılabilen,
rüzgâr enerji verimliliğini arttıran ve
elektrik enerjisine dönüştüren modern
rüzgâr türbini geliştiren bir araştırma
enstitüsü, daha düşük rüzgâr hızında ve
daha büyük kentsel alanlarda
kullanılabilecek daha verimli bir rüzgâr
türbini yapmak üzere daha ileri
araştırmalar için ARGE işbirliği
yapabileceği kuruluşlar aramaktadır.
Aranan ortağın daha ileri araştırmalar için
finansal katkıda da bulunması
gerekmektedir. Söz konusu duyuru

Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile bağlantı
kurmak isteyen kuruluşların 11 PL 62AQ
3KY5 referans numarasını belirterek Ege İş
ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

İnşaat işleri
MALDİVLER
201100500
FİRMA ADI: Blue N White
Ma. Silver Scene, 7-8, Kudhimaa Goalhi,
Male', Post Code : 20164, Republic of
Maldives  
e-posta: mohamed@blueenwhite.com
Yetkili Kişi: Mohamed
Firma, Maldivler’deki bir yol yapımı işini
kendisiyle birlikte ortak girişim (JV) olarak
üstlenebilecek bir Türk inşaat müteahhitlik
şirketi ve ayrıca bir köprü projesini
gerçekleştirebilecek Türk şirketi aradığını
bildirmiştir.

Kamu yararına hizmet ve
tesisler
İSPANYA
201100527
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr 
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
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Büyük ölçekli akıllı sistemlerin uygun
yönetimi, benzeşimi ve tasarımı için çok
yönlü ve güçlü bir araç geliştiren bir yan-
ürün firması, kamu girişimleri, kamu
hizmet şirketleri ve endüstri şirketleri ile
teknik işbirliği yapmak istiyor. Aranan
işbirliği kuruluşunun; uzun vadeli enerji
perspektifleri, küçük ve orta boy elektrik
ağlarının işletiminin denetlenmesi,
planlanması ve işletilmesi, elektrik
tarifelerinin belirlenmesi vb. gibi işleri
yapması gerekmektedir. Yoğun bir
araştırmanın sonucu olarak çözüm,
mevcut yöntemlerin kullanabildiklerinden
bir veya daha çok sıralı büyüklük
genişliğindeki sistemlerle ilgilenen, etkin
ve verimli bir yapı sunan yenilikçi, uygun
duruma getirme üzerine kuruludur. Söz
konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik
Merkezi aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların 10 ES
27F4 3GW9 referans numarasını belirterek
Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

Bilgisayar ve ilgili hizmetler
HOLLANDA
201100551
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Yeni bir belge tarayıcı geliştiren işletme,
taranan bilginin güvenli bir kablosuz
bağlantı ile aktarılabilmesi ve alınabilmesi
için tarayıcı ve alıcı donanım özelliklerine
uygun kablosuz veri transferi yazılımı
yapabilecek deneyime sahip ortaklar
aramaktadır. Tarayıcılar ağlara  ya da diğer

donanımlara kablo ile bağlanabilir
olmalıdır. Söz konusu duyuru Birliğimize,
Ege İş ve Yenilik Merkezi aracılığıyla
iletilmiştir. Firma ile bağlantı kurmak
isteyen kuruluşların 11 NL 60AH 3L3K
referans numarasını belirterek Ege İş ve
Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

Araştırma ve geliştirme
hizmetleri
İNGİLTERE
201100508
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Bir İngiliz Üniversitesindeki araştırmacı
grubu, gıda ve gıda bileşenlerinin bilişsel
performans, iştah/tokluk, kilo kontrolü,
glisemik tepki ve sağlık ile sağlık&iyilik
üzerine etkilerinin araştırılması için
uzmanlığından ve tesislerinden
yararlanmak isteyen endüstriyel ve
akademik kuruluşlar aramaktadır. Söz
konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik
Merkezi aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların 11
GB 42O0 3L6Q referans numarasını
belirterek Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne
başvurmaları gerekmektedir.

İSPANYA
201100517
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  

TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Plastik sektörü üzerine proje yönetimi,
ARGE destek eğitimleri ve sektörün
teknolojik beklenti ve gereksinimlerinin
farkındalığı konusunda çalışan ve AB
dışındaki ülkelere de ulaşmaya çalışan bir
teknoloji enstitüsü; plastik sektörü
konusunda ortak çalışacak enstitüler,
ortaklar, şirketler birliği aramaktadır. Söz
konusu duyuru Birliğimize, Ege İş ve Yenilik
Merkezi aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile
bağlantı kurmak isteyen kuruluşların 11 ES
27F3 3L6J referans numarasını belirterek
Ege İş ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

Mimarlık, inşaat, hukuk,
muhasebe ve işletme
konularında hizmetler
İSRAİL
201100574
FİRMA ADI: C&G Logistics Solutions Ltd.
65 Yigal Allon St. Toyota Towers, Tel Aviv
67443, Israel  
TEL: ++972 (3) 5441046
FAKS: ++972 (3) 5441076
e-posta: amnon@cgls.co.il
Yetkili Kişi: Mr. Amnon Robinson
Petrol, gaz, telekom, moda, ileri
teknoloji, eczacılık vb. alanlardaki İsrailli
ve yabancı büyük uluslararası şirketlere
lojistik yönetimi ve tedarik zinciri
konularında danışmanlık hizmetleri
veren firma, başka şirketlere de
danışmanlık hizmetleri vermek istiyor.
Söz konusu teklif Birliğimize, İsrail Ticaret
Odaları Federasyonu aracılığıyla
iletilmiştir.

201100576
FİRMA ADI: TRM Dairy Farm Milking
Institutes and parlors establishers
Moshav Amka, Oshrat 25253, Israel  
TEL: ++972 (4) 9969577
FAKS: ++972 (4) 9965375
e-posta: moshe@trm.co.il
Yetkili Kişi: Mr. Uziel Moshe
Sığır, koyun, keçi vb. süt veren hayvanların
barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde
edildiği mandıralar ile sağımhaneler için
mühendislik, plan, proje ve yapı
konusunda danışmanlık hizmetleri veren
kuruluş, bu konularda danışmanlık
gereksinimi olan firmalarla bağlantı
kurmak istiyor. Kuruluşun, hizmet vereceği
yerlerin iklim ve çevre ile ilgili özelliklere,
müşteri gereksinimlerine ve verim artışına
uygun çözümler sunduğu bildirilmiştir.
Söz konusu teklif Birliğimize, İsrail Ticaret
Odaları Federasyonu aracılığıyla iletilmiştir.
Uziel Moshe ile +972-52-4617889
numaralı cep telefonundan da bağlantı
kurulabilir.

201100578
FİRMA ADI: TRM RIHUT Institutional
furniture manufacturer, importer &
distributor
Moshav Amka, Oshrat 25253, Israel  
TEL: ++972 (4) 9969577
FAKS: ++972 (4) 9965375
e-posta: moshe@trm.co.il
Yetkili Kişi: Mr. Uziel Moshe
Özellikle konferans salonları, stadyumlar,
kapalı spor salonları, sınıflar, sinema
salonları, kamu kuruluşları ve üniversiteler
için koltuk sistemleri (fixed swing seating
systems) ile ev ve ofis mobilyalarının
tasarımı ile anahtar teslimi kurulumu
konusunda uzman olduğu bildirilen
kuruluş, müşteriler arıyor. Kuruluşun,
müşteri gereksinimlerine uygun çözümler
geliştirdiği/sunduğu bildirilmiştir. Söz
konusu teklif Birliğimize, İsrail Ticaret
Odaları Federasyonu aracılığıyla iletilmiştir.
Uziel Moshe ile +972-52-4617889 numaralı
cep telefonundan da bağlantı kurulabilir.

RUSYA
201100524
FİRMA ADI: Ege İş ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege)
Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama
ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) 35100
Bornova - İZMİR  
TEL: ++90 (232) 343 44 00 / 114
e-posta: tutku.asarkaya@ebiltem.ege.edu.tr 
Yetkili Kişi: Tutku Asarkaya / Proje
Uzmanı
Firma, bitkisel modüller kullanılarak kapalı
ortam havasını iyileştirmeyi sağlayan
yenilikçi bir ürün geliştirmiştir. Doğal
yöntemle ortam hava kalitesini korumayı
sağlayan ürün, kimyasal özellikler
taşımamakta ve tamamıyla doğal
maddelerden elde edilmiştir. Firma,
ürünün müşteri beklentilerine göre
tasarımında ve adaptasyonunda çalışacak
inşaat veyahut iç mimari firmaları
aramaktadır. Söz konusu duyuru
Birliğimize, Ege İş ve Yenilik Merkezi
aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile bağlantı
kurmak isteyen kuruluşların 11 RU 86FG
3KUE referans numarasını belirterek Ege İş
ve Yenilik Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

Baskı, matbaa ve ilgili
hizmetler
İTALYA
201100562
FİRMA ADI: BLU DANUBIO SRL
TEL: ++39 (2) 89053025/26
FAKS: ++39 (2) 89053027
e-posta: milanobludanubio@tiscali.it
Firma, ev tekstili yayınları konusunda
işbirliği yapabileceği firmalar ile bağlantı
kurmak istiyor. Söz konusu teklif
Birliğimize, İtalyan Ticaret Odası Derneği
Ankara Ofisi aracılığıyla iletilmiştir.
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