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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası +90 362 432 36 26
KOSGEB Samsun Müdürlüğü
+90 362 266 97 14
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+90 462 325 94 20
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası +90 462 326 80 70
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Avrupa İşletmeler Ağı Samsun Konferansı Gerçekleştirildi

14 Aralık 2021 tarihinde KOSGEB Samsun Müdürlüğü tarafından Avrupa İşletmeler Ağı Projesi
kapsamında KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt’un katılımı ile Avrupa İşletmeler Ağı Samsun
Konferansı organize edildi. Toplantıda Avrupa İşletmeler Ağı proje faaliyetleri ve KOSGEB destekleri
anlatıldı. Avrupa İşletmeler Ağı ile ilgili detaylı bilgilerin ve tecrübe paylaşımlarının aktarıldığı
toplantıda, proje bilgilendirme sunumunu Samsun TSO Dış ilişkiler Müdürü Oğuz Sandıkçı yaptı. Aynı
toplantıda İfyıl Termo İklimlendirme San. Tic. Ltd. Şti. yetkilisi Harun Reşit Özer tarafından, Avrupa
İşletmeler Ağı Karadeniz projesi ile başarıya giden firma hikâyesi hakkında sunum yapıldı.
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Yabancı Öğrencilere Dış Ticaret Eğitimi

18-19 Aralık ve 25-26 Aralık tarihlerinde Samsun ilinde öğrenim gören ve dış ticaret alanında çalışma
ve girişimcilik potansiyeli olan öğrencilere Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında Dış Ticaret
Eğitimi verildi. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Teknopark ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi iş birliği ile gerçekleştirilen programa, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde
eğitim gören ve dış ticaret alanında girişimcilik ve istihdam potansiyeli olan 32 öğrenci katıldı.

Antalya’da düzenlenen Avrupa İşletmeler Ağı Yeni Dönem
Proje Hazırlığı Toplantısı’na katılım sağlandı

Avrupa Komisyonu tarafından teklif çağrısına çıkılan 2022-2025 dönemini kapsayacak olan Avrupa
İşletmeler Ağı projesinin konsorsiyumlarca hazırlanması için 6-10 Aralık 2021 tarihinde KOSGEB
Başkanlık tarafından Antalya'da düzenlenen proje hazırlama toplantısına Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası adına, AİA Karadeniz Proje Koordinatörü Dış İlişkiler Müdürü Oğuz Sandıkçı ile Dış İlişkiler
Uzmanı Çağrı Işıtan , KOSGEB Samsun Müdürlüğü’nden KOBİ Uzmanı Fatih Havuz ve KOBİ Uzmanı
Mert Erbul, KOSGEB Sinop Müdürü Nedim Kaşıkırık, Trabzon TSO Proje Koordinasyon Ofisi Müdürü
Cengizhan Sungurlu ve proje uzmanı Seda Hindistan ve Çorum TSO adına Proje Uzmanı Sezin Yılmaz
katıldı.
3
KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna, KOSGEB AB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ekibi ve Türkiye'deki
Avrupa İşletmeler Ağı’na dahil tüm konsorsiyumların proje koordinatörleri ve proje yazımında
görevli personelinin katıldığı programda, proje ortakları ile iletişim ve koordinasyon halinde proje
çalışmaları yürütülerek, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz
projesi 2022-2025 dönemi için Batı Karadeniz konsorsiyumundan Sinop KOSGEB Müdürlüğü ve
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Cengizhan Sungurlu ve proje uzmanı Seda Hindistan ve Çorum TSO adına Proje Uzmanı Sezin Yılmaz
katıldı.
KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna, KOSGEB AB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ekibi ve Türkiye'deki
Avrupa İşletmeler Ağı’na dahil tüm konsorsiyumların proje koordinatörleri ve proje yazımında
görevli personelinin katıldığı programda, proje ortakları ile iletişim ve koordinasyon halinde proje
çalışmaları yürütülerek, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz
projesi 2022-2025 dönemi için Batı Karadeniz konsorsiyumundan Sinop KOSGEB Müdürlüğü ve
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nın da ortak olarak dahil edilmesiyle, tüm Karadeniz bölgesini
kapsayacak şekilde Samsun TSO koordinatörlüğünde proje hazırlık çalışmaları tamamlandı.

Avrupa İşletmeler Ağı 2022-2025 Dönemi Proje Hazırlama
Eğitimi Gerçekleşti
8 Kasım 2021 tarihinde COSME programı kapsamında KOSGEB Başkanlığı tarafından Avrupa
İşletmeler Ağı Yeni dönem Proje hazırlama eğitimi gerçekleştirildi. Türkiye’de mevcut Avrupa
İşletmeler Ağı konsorsiyumlarının yer aldığı etkinliğe, Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz’in tüm
personelleri katılım sağladı. Eğitimde yeni dönem Tek Pazar programının ve çağrının beklentileri,
başvuru formunun nasıl doldurulacağına dair bilgiler verilerek katılımcıların soruları cevaplandırıldı.
Eğitimin tamamlanmasının ardından 22 Kasım tarihinde tüm mevcut konsorsiyumlarla birebir
toplantılar gerçekleşti.

AİA Kapsamında Bölgedeki KOBİ’lerin Dijitalleşme Alanında
Yeterlilikleri Tespit Edildi
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bölgede kendi sektörlerinde dijitalleşme alanında öncü
olan Fındık Ocağı, Kahvaltı Dünyası, Nordest Turizm Organizasyon, Sevesa Mühendislik ve Darıca Un
firmalarıyla 2020 yılı itibariyle, COVID-19 Pandemisi döneminde sürdürülebilir olmak için
faaliyetlerini nasıl dijitalleştirdiklerine ve işlerini nasıl yeniden düzenlediklerine dair bilgi
alınabilmesi adına bölgedeki girişimci ve KOBİ’lerle röportaj gerçekleştirildi.
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Bosna Hersek İşbirliği ve Yatırım Fırsatları Değerlendirme
Toplantısı Gerçekleştirildi

5 Kasım 2021 tarihinde Samsun’a gelen Bosna Hersek Cumhuriyeti Heyeti Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette, SamsunTSO ile Brçko Ticaret Odası arasında “İş Birliği Protokolü”
imzalandı. Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Brçko Büyükşehir Belediye Başkanı Esed
Kadriç, Brçko İş insanları Derneği Başkanı Sevalija Suljkanoviç ve Belediye üst düzey yöneticileri ve
Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de bulunduğu törende protokole imzayı Samsun TSO adına
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Brçko Ticaret Odası adına da Oda Başkanı Ddragan
Dukiç attı. Yapılan konuşmalarda, “İşbirliği Protokolü” nün iki bölgenin teknolojik, ticari ve ekonomik
ilişkilerini güçlendirmeye, işbirliğini geliştirmeye katkı sağlayacağına vurgu yapıldı. Özellikle Avrupa
İşletmeler Ağı projesi ile yapılabilecekler, iş birliği alanları konusunda görüşmeler yapıldı.

Ufuk Avrupa Bilgi Günü etkinliği gerçekleştirildi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C. Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı altında
desteklenen "Ufuk 2020'de Türkiye Faz-II" teknik destek projesi ev sahipliğinde, 21 Ekim 2021
tarihinde Sheraton Grand Samsun Otel'inde Ufuk Avrupa Bilgi Günü etkinliği gerçekleştirildi.
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Bölgemizdeki KOBİ’lerin katılımları için Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz konsorsiyumu olarak destek
sağladığımız programa Samsun TSO Dış İlişkiler Müdürlüğü’nden uzmanlar Zehra Atasoy, Çağrı Işıtan,
Mehmet Huntürk ve Damla Özden katılım sağladı.

Çek cumhuriyeti ile İşbirliği ve Yatırım Fırsatları
Değerlendirildi

13 Eylül 2021 tarihinde Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası
işbirliğinde düzenlenen toplantıda, Çek Cumhuriyeti İşbirliği ve Yatırım Fırsatları değerlendirildi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı projesi
kapsamında, bölgemizdeki firmaların Avrupa pazarına açılmalarına destek olmak amacıyla, Çek-Türk
Müşterek Ticaret Odası işbirliğinde, “Çek Cumhuriyeti İşbirliği ve Yatırım Fırsatları Değerlendirme
Toplantısı” gerçekleştirildi. Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası Denetleme Kurulu Başkanı Denetçi ve
Vergi Danışmanı Martin Felenda, Çek Cumhuriyeti Genel Ekonomik Durumu, Yatırım Alanları, İkili
Ticaret, Devlet Teşvikleri başlıklarında sunum yaparken, Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası Genel
Sekreteri Orhan Batur Karabicioğlu da, Şirket Kuruluşu, Dava Süreçleri, İş Hukuku ve Avrupa Fonları
konularında katılımcıları bilgilendirdi. Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Çek Yatırım
Ajansı’ndan yetkililerin de online olarak katıldığı etkinlikte ayrıca, ihracat ve yatırım ortamına ilişkin
fırsatlar da karşılıklı olarak müzakere edildi. Özellikle Avrupa İşletmeler Ağı projesi ile
yapılabilecekler ve iş birliği alanları konusunda görüşmeler yapıldı.
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Mobilya Sektöründeki Firmalarla Bir Araya Gelindi

4 Eylül 2021 tarihinde bölgede mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalarla Avrupa İşletmeler
Ağı ve sektördeki gelişmelere yönelik istişare toplantısı gerçekleştirildi. Bölgedeki ihracatın nasıl
artırılabileceğine ilişkin görüş alış verişinde bulunulan toplantıda konuşan MOBİD Başkanı Erkan
Ahmet Yavuzel, sektörün mevcut durumuna ilişkin çeşitli bilgiler verdi. Ayrıca toplantıda Samsun
TSO Dış İlişkiler Müdürü Oğuz Sandıkçı Avrupa İşletmeler Ağı projesi ve dış ticaretin geliştirilmesine
yönelik sunulan hizmetlere ilişkin katılımcılara detaylı bilgiler aktardı.

Bosna Hersek Büyükelçisi ile İşbirliği Toplantısı
Gerçekleştirildi
4 Haziran 2021 tarihinde Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Samsun TSO’yu ziyaret
ederek, Bosna Hersek’e ihracat yapan firma temsilcileriyle buluşarak, karşılıklı istişarede bulundu.
Ziyarette Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu,
Samsun’un ekonomi, sanayi
ve ihracat
potansiyelinin yanı sıra öne çıkan sektörlerine
ilişkin bilgiler verdi. Samsun’da bulunmaktan
duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükelçi Adis
Alagiç, Bosna Hersek’in genel yapısı ve yatırım
imkanları hakkında katılımcılara sunum yaptı.
Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamındaki işbirliği
olanaklarının da görüşüldüğü toplantıda, ortak
eşleştirme faaliyetleri ve etkinlikler değerlendirildi.
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Avrupa İşletmeler Ağı Kapsamında Yapılan Eşleştirme
Etkinlikleri
Karadeniz Uluslararası Online Eşleştirme Etkinliği
gerçekleştirildi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz
projesi kapsamında, 17-18 Kasım 2021 tarihlerinde “Karadeniz Uluslararası Online Eşleştirme
Etkinliği” gerçekleştirildi.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın da ortak olarak yer aldığı etkinliğin, dünyanın en büyük KOBİ
ağlarından olan Avrupa İşletmeler Ağı üzerinden 60 ülkede duyurulması sağlanarak, bölgemizdeki
firmalar 22 ülkeden 100 yabancı muhatap firma ile online olarak bir araya getirildi ve yaklaşık 80
adet görüşme yapıldı.

Karadeniz Medikal & Sağlık Ürünleri Uluslararası Online İkili
İş Görüşmeleri Etkinliği Gerçekleştirildi
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Karadeniz Medikal & Sağlık Ürünleri Uluslararası Online İkili İş Görüşmeleri Etkinliği;
Macaristan, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Bosna Hersek, İngiltere, Litvanya, Polonya, Tunus, ABD gibi
20’den fazla ülkeden 100’den fazla medikal firmasının ve bölgemizde medikal sektöründe faaliyet
gösteren firmaların katılımlarıyla 13-14 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz
projesi kapsamında, Samsun TSO tarafından düzenlenen ve dünyada Avrupa İşletmeler Ağı
projesinde
yer
alan
17
kurumun
da
ortak
olarak
yer
aldığı
etkinlikte
yaklaşık 90 adet ikili görüşme yapıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın da eş organizatör olduğu
etkinliğe Trabzon ve Rize’den 7 firma kayıt yaptırarak görüşmeler gerçekleştirdi. Firmalar ücretsiz bir
şekilde online olarak eşleşip, b2match altyapısıyla video konferans ile dünyadaki muhataplarıyla iş
görüşmeleri gerçekleştirdiler.

2021 Katar Online İkili İş Görüşme Ve Sergi Etkinliği
gerçekleştirildi

13-14- 15 Temmuz 2021 tarihlerinde Katar Kalkınma Bankası’nın Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında
online olarak düzenlediği ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın eş organizatör olup, bölge
firmalarına destek verdiği 2021 Katar Online ikili iş görüşmesi etkinliği düzenlendi. Görüşmelere,
Giresun, Samsun, Rize ve Trabzon illerinden 11 firma katılım sağlayarak görüşmelerde bulundu.

Food Eireen Alıcıyla Buluşma Ve İkili İş Görüşme Etkinliği
gerçekleştirildi
9 Haziran 2021 tarihinde Girişim Avrupa Ağı’nın İrlanda’daki Yerel Girişim Ofisleri ile birlikte
düzenlediği Food eirEEN, çevrimiçi “alıcıyla buluşma” etkinliğiyle katılımcılara İrlanda ve Avrupa
Birliği’ndeki gıda alıcılarıyla çevrimiçi yüz yüze buluşma fırsatı yarattı.
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Samsun Sanayi ve İhraç Ürünleri Sanal Fuarı’nda İkili
Görüşmeler Gerçekleştirildi

Samsun Sanayi ve İhraç Ürünleri Sanal Fuarı’nda 4 ülkeden katılımcılarla bölgedeki firmalar arasında
online İkili İş Görüşmeleri Etkinliği gerçekleştirildi. Yabancı katılımcılarla bölgemizdeki firmaların
online ortamda bir araya getirilerek yaklaşık 20 görüşmenin gerçekleştirildiği etkinlik 17-31 Mayıs
2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Avrupa İşletmeler Ağı – Karadeniz Konsorsiyumu
Koordinasyon Toplantıları Online Gerçekleştirildi

18.03.2021, 27.04.2021 ve 16.07.2021 tarihlerinde Konsorsiyum üyeleri online olarak biraraya
gelerek; gerçekleştirilen faaliyetler ve gelecek dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler ile birlikte
işbirliği imkanları hakkında Avrupa İşletmeler Ağı – Karadeniz Bölgesel Koordinasyon Toplantısı’nı
gerçekleştirdi.
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Avrupa İşletmeler Ağı – Karadeniz Konsorsiyumu Online
Webinarlar ve Eğitimler Organize Etti

20 Ocak 2021 tarihinde IPARD II Kalkınma Destekleri Bilgilendirme Toplantısı, 18 Şubat 2021
tarihinde E-Ticaret ve Sosyal Medya Webinarı Samsun TSO trafından organize edildi.

12 Mart 2021 tarihinde KOBİ’ler için İnovasyon Yönetimi Webinarı ve 8 Nisan 2021 tarihinde Dış
Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri Webinarı Samsun TSO trafından organize edildi.
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3 Mayıs 2021 tarihinde Avrupa Birliği ve Küresel Pazara Giriş Fırsatları Webinarı, 4 Mayıs 2021
tarihinde Dijital Pazarlamanın Temelleri 1 Webinarı Samsun TSO trafından gerçekleştirildi.

Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz kapsamında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve N11 e-ticaret
firması işbirliğinde 18 Şubat 2021 Perşembe günü, e-ticaret ekosistemini geliştirmek amacıyla bir
webinar düzenlendi.
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, son yıllarda ihracatı artan Doğu Karadeniz su ürünlerinin
Birleşik Krallık pazarına da girebilmesi için sektör temsilcilerine yönelik Avrupa İşletmeler Ağı projesi
kapsamında çevrimiçi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Çevrimiçi toplantıda Birleşik Krallık İş Geliştirme Merkezi TTSO İşbirliği Temsilcisi Bawer Alyakut,
İngiltere pazarına giriş fırsatları ve engeller konulu sunum gerçekleştirdi, sunum sonrası
katılımcıların sorularını cevaplayan Alyakut bölgeden gelecek her türlü ürün için çalışma yapmaya
hazır olduklarını belirtti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Proje Koordinasyon Ofisi uzmanları Türker Metin ONUR ve Elif
DUMAN tarafından, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlilerine, Teknoloji
Transfer Merkezi uzmanları ve üniversitenin çeşitli bölümlerden öğretim görevlilerine, son olarak da
Trabzon Teknoloji Geliştirme Merkezinde bulunan firma ve uzmanlara Nisan ayı içerisinde farklı
günlerde Avrupa İşletmeler Ağı projesi hakkında eğitim verildi. Eğitimde; Avrupa İşletmeler Ağının
etki alanı, kurulabilecek iş birlikleri, ortaklık ağlarının kullanımı, yapılabilecek faaliyetler, ulusal ve
uluslararası programlar ve destekler hakkında bilgiler paylaşıldı ve eğitime katılanların sisteme kayıt
olmalarına dair çalışma yapıldı.
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Türkiye’deki İkili İş Görüşme Etkinliklerine Destek Olundu
25 Ağustos 2021 tarihinde EAST
Marmara Avrupa İşletmeler Ağı’nın
organize ettiği Co-Matchmaking

13

uluslararası programlar ve destekler hakkında bilgiler paylaşıldı ve eğitime katılanların sisteme kayıt
olmalarına dair çalışma yapıldı.

Türkiye’deki İkili İş Görüşme Etkinliklerine Destek Olundu
25 Ağustos 2021 tarihinde EAST
Marmara Avrupa İşletmeler Ağı’nın
organize ettiği Co-Matchmaking
Online
İkili
İş
Görüşmeleri
etkinliğine Samsun TSO ve Trabzon
TSO ortak olup, etkinliği Samsun ve
Trabzon bölgesindeki firmalara
duyurulmasını
sağlayarak,
firmaların katılımları konusunda
destek sağladılar.

Avrupa İşletmeler Ağı Gıda ve Sağlık Sektör Grup
Toplantılarına Katılım Sağlandı

01 Temmuz 2021 tarihinde Avrupa İşletmeler Ağı Gıda Sektör Grubu toplantısı ve 28 Eylül 2021
tarihinde Avrupa İşletmeler Ağı Sağlık Sektör Grubu toplantısı Covid – 19 önlemleri kapsamında
online olarak gerçekleştirildi. Samsun TSO’yu temsilen Gıda Sektör Grup toplantısına Samsun TSO
Dış İlişkiler Uzmanı Çağrı Işıtan ve Sağlık Sektör Grup toplantısına ise Dış İlişkiler Uzmanı Zehra Atasoy
katılım sağladı.
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B-SEENOVA Projesi Faaliyetleri Covid – 19 Döneminde Devam
Etmektedir
Covid – 19 döneminde Horizon 2020
faaliyetlerini sürdürmek amacıyla
Avrupa İşletmeler Ağı - Karadeniz

Dış İlişkiler Uzmanı Çağrı Işıtan ve Sağlık Sektör Grup toplantısına ise Dış İlişkiler Uzmanı Zehra Atasoy
katılım sağladı.

B-SEENOVA Projesi Faaliyetleri Covid – 19 Döneminde Devam
Etmektedir
Covid – 19 döneminde Horizon 2020
faaliyetlerini sürdürmek amacıyla
Avrupa İşletmeler Ağı - Karadeniz
Konsorsiyumunun
uzmanları
tarafından İnovasyon Yönetim
Kapasitesi Raporu için gerekli olan
yüz yüze görüşmelerin yerini alacak
online anket formu oluşturuldu. Böylelikle online anket formu aracılığıyla, Samsun TSO ve Trabzon
TSO uzmanları tarafından bölgedeki firmalara sağlanan İnovasyon Yönetim Kapasitesi Analizi hizmeti
devam etmektedir.

Başarı Hikayeleri
Samsunlu Firma, Bosnalı Firma İle Anlaştı

Samsun’da pelet soba imalatı yapan Samsun TSO üyesi bir firma Bosna Hersek’te aynı alanda faaliyet
gösteren bir firma ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen ve Samsun TSO’nun
da eş organizatör olduğu Türkiye & Bosna Ticaret Bursu Sanal B2B etkinliğine katıldı. Firma, etkinlik
sonrasında Bosna Hersekli firma ile yaptığı görüşmeler ve Bosnalı firmanın Samsunlu firmayı ziyaret
etmesinin ardından, iki firma arasında distribütörlük anlaşması imzalandı. Bosnalı firma, Samsunlu
firmanın distribütörü oldu.
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Bafralı firma, Çekyalı Firma ile Anlaştı

Bafra TSO üyesi, tarım makineleri alanında faaliyet gösteren bir firma ile aynı alanda Çekya’da
faaliyet gösteren bir firma Samsun TSO tarafından Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında
düzenlenen "Samsun Sanayi ve İhracat Ürünleri Sanal Fuarı Online Matchmaking" B2B etkinliğinde
bir araya geldi. Online toplantıda, Samsun firması Çekya firması ile Türkiye'de ürettiği mısır kırma
makinelerinin satışını, tanıtımını ve dağıtımını yapması konusunda anlaştılar.

Trabzonlu Firma, Singapurlu Firma ile Anlaştı

Hijyen klima santralleri konusunda uzman Trabzon firması Asra Teknik, Avrupa İşletmeler Ağı
Karadeniz kapsamında, Singapurlu bir firma ile iş birliği yaptı.
Asra Teknik firması, hassas ve steril şartlar gerektiren; ameliyathane, gıda, ilaç ve kimya endüstrileri,
hava savunma, uzay ve havacılık endüstrileri ile buna benzer steril uygulamaların yapıldığı hijyen
koşullarının gerekli olduğu tesislerin tamamında kullanılabilen BES Hijyen Klima Santrallerini
geliştirdi. Bilinen klima sistemlerine göre çok daha akılcı, A+7 sınıfında tasarruf yapan kompakt, tek
fanlı, sesiz ve bakım kolaylığına sahip bu sistemle firma, Avrupa patent ofisinden 4 dalda 4A alarak,
en yüksek notu aldı.

Avrupa’dan İşbirliği Teklifleri
1. Birleşik Krallık merkezli bir yapay zekâ tabanlı finansal teknoloji firması, otonom finansal ticaret
platformlarının testi ve denenmesi için bir hizmet anlaşması aracılığıyla gerçekleştirilecek işbirlikleri
kurmak üzere ortaklar aramaktadır.
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Referans Numarası:

BRUK20210823001

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8ef999a8-838e-48cc-99b0085094b0c4ca
Birleşik Krallık merkezli bir yapay zeka tabanlı finansal teknoloji firması tamamen otonom olan ticaret
platformu aracılığıyla yapay zeka modellerini finansal ticaret sektöründe kullanarak henüz
karşılanamamış önemli bir global ihtiyacı çözmeyi hedeflemektedir.
Şirket farklı market koşullarında otonom ticaret platformlarını test etmek üzere hizmet anlaşmaları
oluşturmak için iş birliği kuracak ortaklar aramaktadır.
2. Bir Belçika firması EVA (Etilen Vinil Asetat ) köpüğü ürünlerinin imalatını yapan firmaları
aramaktadır.
Referans Numarası:

BRBE20200831001

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ee3be439-9bb2-490d-be9d0539c0f69e8c
Belçikalı bir bebek ve çocuk ürünleri imalatçısı ve distribütörü firma EVA köpüğünü oyuncak imalatı için
kullanan güvenilir üreticiler aramaktadır. Firma bu imalatçı ile uzun süreli bir üretim anlaşması
gerçekleştirmek istemektedir.
3. Bir Portekiz firma, atık su idaresi projeleri için inovatif ve verimli enerji ürünleri üreten ortaklarla
tedarikçi anlaşmaları oluşturmak üzere arayış içerisindedir.
Referans Numarası:

BRPT20211012001

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6e2fb23-5d4c-4043-b09d0b34952739a1
Genellikle atık su arıtma idaresi fabrikalarındaki enerji verimliliği üzerinde ve yeni proje fırsatları
geliştirme alanında çalışan Portekiz firma, kendi projelerinde birlikte çalışmak üzere yeni bileşenler ve
teknolojilerin üreticisi olan firmaları aramaktadır. Şirket, tedarikçi anlaşmaları gerçekleştirmek için özel
firmalar aramaktadır.
4. Romanyalı giyim ürünleri imalatçısı, tedarik anlaşması gerçekleştirmek üzere kumaş ve aksesuar
tedarikçileri aramaktadır.
Referans Numarası:
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BRRO20211015001
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1e64d97b-9253-45ef-a0430cdfb724d568
Kendi tasarımlarıyla üretim yapan bir Romanyalı kadın, erkek ve çocuk giyim ürünleri start-up imalatçısı
olan firma üretim sürecinde gereken işlenmemiş maddelerin tedarikçilerini aramaktadır. Bu
malzemeler, giysilerin üretim endüstrisinde kullanılan kumaşlar ve aksesuarlardır. Ortaklarla yapılacak
iş birliği tedarikçi anlaşmalarıyla tanımlanacaktır.
5. Bir Alman Ailesinin sahibi olduğu bir şekerleme firması tedarikçi anlaşması çerçevesinde
işlenmemiş madde tedarikçilerini aramaktadır.
Referans Numarası:

BRDE20211029001

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d7cd924d-cbf0-48c4-85740d7a44617e8d
Almanyalı bir aile şirketi, şekerleme üzerine çalışmaktadır, organik ve vegan çikolata ve şekerleme
imalatında uzmanlaşmıştır, tedarikçi anlaşması çerçevesinde farklı işlenmemiş maddelerin
tedarikçilerini aramaktadır.
Şirket şu anda aşağıda bahsi geçen malzemelerin tedarikçilerini aramaktadır;
1) çikolata, bar ve tatlıların imalatı için gerekli olan işlenmemiş maddeler.
2) paketleme materyali.
Çikolata, bar, tatlı imalatı için gerekli malzemelerin organik olması, çevre dostu olması ve sürdürülebilir
bir şekilde üretilmesi ve hasat edilebilmesi gibi çeşitli kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir. İlgili
sertifikaların sunulması beklenmektedir. Malzeme talebi, kakao, kakao tozu, kakao yağı ve
meyvelerden(örneğin çilek), kahve çekirdeği, ot ve haşhaşa kadar değişkenlik göstermektedir.
Paketleme materyali çevre dostu, sürdürülebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir olmalıdır. Şu anda
ürünler, biyolojik olarak parçalanabilir ve doğada bozulabilir malzemeden selüloz fiberi ve karton
kullanılarak üretilen paketlerle paketlenmektedir. İlgili sertifikaların sunulması beklenmektedir.
6. Fransız bir yağ difüzörü tasarım firması imalat anlaşması çerçevesinde ahşap malzemeler üreten
firmalarla ortaklık kurma arayışındadır.
Referans Numarası:
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BRFR20211202001

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/01639fc2-495e-488d-a32c0e79f0139ab5
Ahşap malzemeden üretilen ürünler de dahil olmak üzere temel yağ difüzörlerinde uzmanlaşan Fransız
firması, küçük ahşap malzemeler üretmek üzere ortaklık kurmak için imalat anlaşması çerçevesinde
arayışta bulunmaktadır.
7. Hollandalı bir çocuk ürünleri markası olan firma, Avrupalı müflonlu kumaş imalatçılarıyla tedarikçi
anlaşması çerçevesinde çalışmayı istemektedir.
Referans Numarası:

BRNL20211004001

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2a9ff338-ef24-4e46-b43778871217e442
Hollandalı çocuk ürünleri markası, çocuk oyun sahası da dâhil olmak üzere ürün çeşitliliği yelpazesini
memleketlerine yakın yerlerde olan tedarikçilere ulaşıp karbon ayak izlerini azaltarak genişletmek
istemektedir. Aynı zamanda sırt çantaları, battaniyeler, yorgan örtüleri veya diğer kaliteli ürünlerin
tedarikçilerini aramaktadır.
Kobi, imalatçı veya tedarikçi anlaşması çerçevesinde ortaklık kuracağı Avrupalı şirketleri aramaktadır.
8. Mutfakta ve bahçede kullanılan metal ürünler konusunda uzmanlaşan bir Fransız firması,
paslanmaz çelik ürünlerinin(çaydanlık, kova) ve sıcak daldırma galvanize ürünlerin (sulama
tenekeleri) tedarikçilerini Türkiye ve Avrupa’da aramaktadır.
Referans Numarası:

BRFR20210915001

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dffc33d6-eade-41e3-ac89-0b6f8c74fc74
Pişirme çanakları, kapaklar, kovalar, bahçe ürünleri ve sıcak daldırma galvanize ürünlerin imalatçısı,
Paslanmaz çelik üreten Fransız firması Avrupa’da ya da Türkiye’de imalatçı ortaklar arayışı içerisindedir.
Uzun süreli imalat anlaşması gerekmektedir.
9. Bir Belçika firması farmatik ürünleri üretmekte, lisanslarını almakta ve kayıtlarını yaptırmaktadır.
Bu firma taşeronlar ve farmatik ürünlerin imalatçılarını aramaktadır ve distribütörlük hizmetleri
teklif etmektedir.
Referans Numarası:
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BRBE20210907001
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7376478c-7308-4fca-b14771c4a8255880
Belçika firması farmatik ürünlerin ve gıda desteklerinin üreticisidir. Kendi ürünlerini üretmektedir fakat
aynı zamanda kuru ilaçlar gibi bazı farmatik ürünlerin imalatı için taşeronlarla da çalışmaktadır. Firma
yerel piyasada yabancı imalatçıların temsilciliğini üstlenmekte ve distribütörlüğünü yapmaktadır. Firma
Avrupa Birliği Üyesi olmayan ülkelerden ortaklar aramaktadır. Firma distribütörlük ya da ticari ajans
anlaşmasını farmatik ürün imalatçılarına teklif etmektedir. Aynı zamanda taşeron veya imalatçı
anlaşması arayışı içerisindedir.
10. İngiliz ürün tasarımcısı bir firma modüler ev veya bahçe ofislerinin müşterek girişimi için arayış
içerisindedir.
Referans Numarası:

BRUK20211020001

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/55927a2f-f005-4d24-b1985739228799b1
Birleşik Krallık ve Fransa merkezli tasarım ekibi, farklı bir bahçe ofisi ve stüdyoları geliştirme çeşitliliği
ölçütünde stratejik ortaklıklar kurmak üzere imalatçı arayışındadır. İşbirlikçi ortaklar, modüler evlerin
ve sürdürülebilir iç mekân yapılarının kapasitesine ve yenilikçiliğine hâkim imalatçılarla ortak girişim
anlaşması gerçekleştirme arayışı içerisindedir.
11. Litvanya web tasarımı ve yazılım geliştirme şirketi, taşeronluk sözleşmesi kapsamında nitelikli
ortaklar arayışındadır.
Referans Numarası: BRLT20210504001
https://een.ec.europa.eu/tools/PRO/Profile/Detail/f9d25b00-71a4-4fd8-87d9-ad899fe32718
Web ve uygulama geliştirme konusunda faaliyet gösteren Litvanyalı bir şirket, yabancı ortaklar
aramaktadır. Şirket özel sektörde tecrübeye sahiptir ve şu anda kamu kuruluşları ve devlet ihaleleri ile
ilgilenmektedir. Şirket, bu tür projelerin birçoğu için yeterlilik gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı
olacak, daha deneyimli şirketler ve ortaklar aramaktadır. Olası iş birliği, taşeronluk anlaşması
kapsamındadır.
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12. İsveçli şirket, bir üretim anlaşması kapsamında bahçe trambolinleri üretebilecek firmalar arıyor.
Referans Numarası; BRSE20200225001
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c2339081-1444-4c46-963e4eb314ac803d
İsveçli şirket, İsveç, Finlandiya ve Danimarka'da önde gelen yüksek kaliteli trambolin tedarikçisi olarak
faaliyet göstermektedir. Şirket, üretim anlaşması kapsamında özel tasarıma sahip olan bahçe
trambolinlerini üretmek için ortaklar aramaktadır. Şu anda üretim yeri Asya bölgesinde olan firma, uzak
mesafe ve maliyetli olduğundan dolayı, teslimat süresini kısaltmak ve üretim işlemlerini daha iyi kontrol
edebilmek için Avrupa’da imalatçılar aramaktadır. İsveçli şirket, uzun ve istikrarlı bir işbirliği için,
potansiyel üretici ve tedarikçi firmadan AB güvenlik standardı EN 71-14'ü karşılamanın yanı sıra yüksek
bir standartta üretim, montaj ve test potansiyeli beklemektedir.
13. Fransız şirket, çocuklar için üretilen yüksek kaliteli lake/vernikli ahşap mobilya ürün imalatçıları
arayışındadır.
Referans Numarası; BRFR20210203001
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/160d8b29-b6ce-41f0-956a7da0e3f4655c
Fransız şirket, yüksek kalite mobilya ürünlerinin tasarımı ve satışı konusunda tecrübeli bir şirkettir. Bu
ürünler hem iç pazara hem de Avrupa pazarına satılmaktadır. Fransız firma, çocuk masası, tabureler,
banklar, raflar gibi çocuk mobilyalarının üretimi için üreticiler aramaktadır. İşbirliği taşeron anlaşması
kapsamında kurulacaktır.
14. Fransız firma tıbbi polimer kullanarak yaptığı 3D baskılar sayesinde tıbbi cihazların tasarımı,
prototipleştirilmesi ve bunların üretimini yapmaktadır.
Referans Numarası: TOFR20210416002
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https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6dc70f1-87a8-4c9b-a0dba6029dad8301
Tıbbi kullanıma uygun 3D baskı ürünlerinin imalatında uzmanlaşmış olan Fransız firma takılabilir
ve/veya tekrar emilebilir tıbbi cihazların tasarımı, prototiplenmesi ve üretilmesi için hizmetler
sunmaktadır. Firma, üretim, araştırma veya teknik işbirliği anlaşması kapsamında sağlık
profesyonelleri, akademik ve endüstriyel ortaklar aramaktadır.
15. Polonyalı bir firma, elektronik cihazlarının ve yazılımlarının kapsamlı tasarımı alanında hizmetler
sunmaktadır.
Referans Numarası; TOPL20210115001
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c9012b7b-f6af-4a16-a14a46689dba1dcd
Mevcut buluşun hedefi, bir sunucu üzerindeki sanal donanım kaynaklarını çevresel aygıt bağlantı
portları olan elektronik bir modül aracılığıyla fiziksel olarak kullanıp; bu kurulumdan faydalanarak
otomasyon, robotik, eğitim, sağlık hizmetleri, sensör ile çalışan ortamlar, yardımcı elektronik cihazlar
gibi alanlarda kullanılacak uygulamalar geliştirmektir. Firma, lisans, finansal ve ortaklık anlaşmaları
arayışı içerisindedir.
16. Bir İtalyan firması önü alınamayan yangınlar ve kriz yönetimiyle alakalı Ufuk Avrupa projelerine
ortak olmak istemektedir.
Referans Numarası; TOIT20200907001
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/353461e6-bfab-4c7e-900800beb0f1409c
Firma, çevresel izlemeyi, risk önlemeyi ve risk taşımayı, sensörleri ve söndürülmesi güç yangınları
hedefleyen; karar destek mekanizması sağlayacak sistemler aracılığıyla geliştirilecek projelere ortak
veya tedarikçi olarak katılma isteğindedir. Firma daha önceden Avrupa Birliği tarafından destek fonu
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sağlanan projelerde tecrübe sahibi olmuştur; teklifler ve sektörler arası zorluklar için yapılan Ufuk
Avrupa çağrıları altında çalışan diğer AB kurumlarıyla araştırma yapmak ve teknik işbirliği
gerçekleştirmek üzere ortaklık kurma isteğindedir.
17. Bir İngiliz firması ortak çalışma anlaşması aracılığıyla çevrimiçi sanal turizm ve eğitim platformları
konularında faaliyet göstermek üzere teknik uzmanlık hizmeti arayışı içerisindedir.
Referans Numarası; TRUK20201030001
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/255d5921-2ba3-441e-997b8204b9c0e1f7
Bir İngiliz firması ortak çalışma anlaşması aracılığıyla çevrimiçi sanal turizm ve eğitim platformları
konularında faaliyet göstermek üzere teknik uzmanlık hizmeti arayışı içerisindedir. Ortaklar WIFI, 4G
ve 5G yayın ortamlarından verimli bir şekilde faydalanıp platformun var olan teknolojisine 360 derece
canlı yayın ve arttırılmış gerçekliği entegre ederek tam anlamıyla kapsamlı sanal turlar ve eğitim
tecrübeleri sunmaya yardımcı olacaklardır.
18. Bir Ukrayna firması, meyve ve sebzelerdeki böcek ilaçlarının varlığının hızlı biçimde
tanılanmasına ilişkin bir teknoloji arayışı içindedir.
Referans Numarası; TRUA20210622001
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/117dc276-82e1-41e7-902002de31983c3b
Tarımsal gıda ve gıda hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir Ukrayna firması, sebze ve meyvelerde
bulunabilecek böcek ilaçlarının hızlı tanısını gerçekleştirmek üzere teknik ortaklık veya lisans anlaşması
aracılığıyla geliştirilecek bir teknoloji için arayış içerisindedir.
19. Hollandalı ticari çikolata markası, çikolataları için yeni, sürdürülebilir ve sağlam bir kâğıt ambalaj
üretebilen ortaklar ile iş birliği hedeflemektedir.
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Referans Numarası; TRNL20210520001
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/32713488-f1f7-4d5d-81100a407ed21551
Hollandalı şirketin misyonu, kakao çiftçilerinin düşük gelirleri ve zayıf yönetişim, yoksulluğu
şiddetlendiren ve modern kölelik ve yasadışı çocuk işçiliği gibi çeşitli çevresel ve sosyal sorunlarla
karakterize edilen kakao endüstrisini değiştirmektir. Vizyonlarını paylaşan ve çikolatalar için
sürdürülebilir ama aynı zamanda sağlam kâğıt ambalaj fikirleri olan şirketler aramaktadırlar. Hollanda
firması, iş birliği anlaşması çerçevesinde potansiyel ortakları ile anlaşmayı hedeflemektedir.
20. İngiltere firması, sürdürülebilir ve çevre dostu temizlik ürünlerinin tedarikçilerini aramaktadır.
Referans Numarası; BRUK20210607001
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4b392d36-d1d7-4419-a1da4a540e927295
İngiltere şirketi, karbon çevre dostu temizlik ürünlerinin yelpazesini geliştirmek istemektedir; Avrupa
ve Akdeniz ülkelerinde olan tedarikçilerle uzun vadeli üretim ve tedarik anlaşması kapsamında işbirliği
yapma arzusundadır. Şirket, geleneksel plastik temizleme araçlarına doğal, uzun ömürlü ve
sürdürülebilir alternatifler sağlamaya odaklanmaktadır. Firma sürdürülebilir ve çevre dostu temizlik
araçları satışında İngiltere’de üst sıradadır. Çevreci ve sürdürülebilir ürünleri üretebilecek firmaların ya
da tedarikçilerin bazı sertifikalara sahip olması gerekmektedir.

*İlgilendiğiniz profiller için bizimle iletişim kurabilirsiniz.
Siz de uluslararası işbirliğine varım diyorsanız
www.blacksea-een.org adresini ziyaret edebilirsiniz
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