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Odamız tarafından düzenli olarak hazırlanan Uluslararası İş birliği Teklifleri Bülteni’nde, 
çeşitli ülkelerdeki firma ve kuruluşlardan gelen ticari, mali ve teknik iş birliği teklifleri 
derlenerek ilgili üyelerimize duyurulmaktadır.  
 
Bültende yer alan bilgiler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), T.C. Ticaret Bakanlığı, ilgili 
İhracatçı Birlikleri ve Avrupa İşletmeler Ağı’ na ulaşan iş birliği tekliflerinden derlenmektedir. 
 
Bültende yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda Eskişehir Sanayi Odası’nın 
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Eskişehir Sanayi Odası tekliflerin içeriğinden ya 
da kalitesinden sorumlu tutulamaz.  
 
Mal ve hizmet alışverişine yönelik ticari, teknolojik, ortak yatırım teklif ya da taleplerinizi 
İngilizce olarak yurtdışındaki iş çevrelerine iletmek istiyorsanız aşağıdaki adresten firma 
kaydınızı yaptırabilirsiniz. 
 
http://een.ec.europa.eu/tools/services/expressionOfInterest/Customer/Create?shid=32db2
5cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799 
 
Detaylı Bilgi için: 
Cemil DALKILIÇ 
Eskişehir Sanayi Odası 
İş Geliştirme Uzmanı 
Tel: 0222 236 03 60 
E-posta: cemil.dalkilic@eso.org.tr  
 

Faaliyetlere Göre Teklif Dağılımı 

Bilgi Teknolojileri, Yazılım ve Donanım Ürünleri 
 

 

 

Konu: 3D Görselleştirme, Sanal Tur vb. 

Talep Türü: İş Talebi 

Ülke: Romanya 

Referans Kodu: BRRO20210208001 

Detay: Romen mimarlık stüdyosu, dış kaynak kullanımı ve taşeronluk anlaşmaları yapmak ve Romen firması 
tarafından verilen bazı görevleri devralmak için 3D fotogerçekçi görselleştirmeler, sanal turlar, mimari 
fotoğrafçılık, evler ve iç tasarım konusunda uzmanlaşmış ortaklar arıyor. 
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Konu: Dijital Teknolojiler 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: Hollanda 

Referans Kodu: TRNL20210503001 

Detay: Hollandalı bir sağlık kuruluşu, zihinsel engelli kişilere bakım ve rehberlik sağlar. Profesyonel danışmanlar 
tarafından 7/24 uzaktan bakım sağlayan çevrimiçi bir dijital ürün işletiyorlar. Kuruluş, mevcut ürünü hem 
kullanıcı hem de operatör tarafında bir sonraki seviyeye taşımak için teknik ve stratejik ortaklar arıyor. Teknik 
yardımlı bir ticari anlaşma, bir lisans anlaşması veya bir teknik iş birliği anlaşması amaçlanmaktadır. 

Konu: Donanım uygulaması 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: İngiltere 

Referans Kodu: TRUK20210519001 

Detay: İngiltere merkezli bir KOBİ, futbol ve spor hakemleri için tasarlanmış yenilikçi bir elektronik mini cihaz 
geliştiriyor. Bu yenilik erken prototip aşamasındadır ve maçlarda kullanılan ve hakem gerektiren geleneksel 
kırmızı/sarı kartların ve defter yönteminin yerini almayı amaçlamaktadır. Tasarım, donanım ve yazılım dahil 
olmak üzere prototiplerin daha da geliştirilmesi için teknik bir işbirliği anlaşması aranıyor. KOBİ ayrıca ticari bir 
anlaşma yoluyla pazar ve satış yolları için ortaklar arıyor. 

Konu: Donanım ve Yazılım 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: Malta 

Referans Kodu: TRMT20210428001 

Detay: Maltalı başlangıç, X Reality (XR) medya laboratuvarı için yüz hareketi yakalama ve 3D tarama ve 
modelleme için donanım ve yazılım arıyor, Avrupalı ortaklardan teknik yardım veya ortak girişimlerle ticari 
anlaşmalar yapmaya istekli. 

Konu: Drone operatörlüğü 

Talep Türü: İş Talebi 

Ülke: Portekiz 

Referans Kodu: BRPT20210609001 

Detay: Portekizli bir havacılık ve uzay KOBİ'si, çiftçilerin uzman bilgisi olmadan harekete geçmeleri için içgörüler 
oluşturmak için uydu ve drone verilerini kullanan küresel, mahsul izleme Yapay Zeka (AI) tabanlı bir web 
uygulaması geliştirdi ve çalıştırıyor. Mahsullerini izlemek isteyen çiftçilerle bir hizmet anlaşması kapsamında iş 
birliği yapmak için piyasada halihazırda kurulmuş olan dron operatörlerini arıyorlar. KOBİ, diğer iş birliği türlerini 
görüşmeye açıktır. 
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Konu: 6-10 Yaş aralığındaki çocuklar için eğitici tablet uygulaması 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: Fransa 

Referans Kodu: TRFR20210625001 

Detay: Fransız yenilikçi bir şirket, dijital öğrenme için mobil uygulamalar geliştirme konusunda uzmanlaşmıştır. 
KOBİ, çocuklara bir yapay zeka makine öğrenimi platformu üzerine kurulu bir ekran kalemi ve tablet kullanarak 
nasıl yazılacağını öğretmek için tasarlanmış ilk dijital el yazısı alıştırma kitabını şu anda tamamlıyor. KOBİ, 
ilkokulda çocuklar için eğitim içeriği (kitaplar, el kitapları, alıştırma kitapları, tatil kitapları...) konusunda 
uzmanlaşmış bir Alman ortak arıyor. İçerik entegrasyonu için teknik iş birliği anlaşması aranmaktadır. 

Konu: Bisiklet hırsızlığı önleme cihazı 

Talep Türü: İş Talebi 

Ülke: İngiltere 

Referans Kodu: BRUK20210809002 

Detay: Bir İngiliz şirketi, Nesnelerin İnterneti (IoT) donanımı, uygulama yazılımı ve bulut tabanlı bir yönetim 
sistemini içeren bisikletler için yeni bir bağlantı ve hırsızlık önleme cihazı geliştirdi. Üretim anlaşması yoluyla 
ürün yelpazesini geliştirmek için cihazı beyaz etiket altında üretecek donanım (devre kartları) ve elektronik 
cihazlarda deneyime sahip bisiklet veya bisiklet aksesuarları üreticileri arıyorlar. 

Konu: Sağlık sektöründeki Fransız KOBİ, teknik olarak kapsamlı bir dijital çözüm oluşturmak için bir sağlık 
hizmetleri yazılımı şirketi arıyor 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: Fransa 

Referans Kodu: TRFR20210224002 

Detay: Dijital sağlık hizmetlerinde uzmanlaşmış bir Fransız KOBİ, iki dijital çözüm geliştirmiştir: evde uzaktan 
izleme platformu ve bir elektronik sağlık kayıt sistemi; hastanın evini sağlık hizmeti sağlayıcısına bağlamak için. 
Bir küresel sağlık yazılımı paketinde önerilen çözümlerden birini veya her ikisini uygulamak için bir araştırma 
veya teknik iş birliği anlaşması kapsamında bir sağlık yazılımı şirketi arıyor. 

 

Konu: Rumen dijital şirketi, dış kaynak kullanımı anlaşmaları kapsamında ortak arıyor 

Talep Türü: İş İsteği 

Ülke: Romanya 

Referans Kodu: BRRO20210302002 

Detay: Transilvanya'dan bir Romen dijital şirketi, bir dış kaynak sözleşmesi çerçevesinde projeler geliştirmek için 
web geliştirme, tasarım, dijital pazarlama ve metin yazarlığı alanlarında uzmanlaşmış ortaklar arıyor. 
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Konu: Bir İngiliz Şirketi, çevrimiçi sanal turizm ve eğitim platformu için teknik uzmanlık ortaklığı aramaktadır. 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: İngiltere 

Referans Kodu: TRUK20201030001 

Detay: İş ortakları, platformun Wi-Fi, 4G ve 5G yayınını optimize ederek ve 360 ° canlı akışı ve genişletilmiş 
gerçekliği platformun mevcut teknolojisine entegre ederek gerçek anlamda sürükleyici sanal turlar ve eğitim 
deneyimleri oluşturmaya yardımcı olur. Ortaklıklar, ortak girişim veya mali anlaşma temelinde olacaktır. 

Konu: Yazılım üreticilerinin sistemlerine güvenilir canlı veri paylaşımı eklemesini sağlayan teknoloji için pilot 
uygulama 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: İngiltere 

Referans Kodu: TOUK20201029001 

Detay: İngiltere merkezli bir başlangıç şirketi, güvenli canlı veri paylaşımı için yeni bir yazılım bileşeninin pilot 
uygulamasını yapmak üzere teknik iş birliği anlaşması sunarak uygulamalarda, bilgi hizmetlerinde veya kontrol 
sistemlerinde iş birliği özelliklerinin uygulanmasının maliyetini ve karmaşıklığını azaltır. Ortak, bu tür sistemleri 
geliştiren veya sürdüren bir yazılım mühendisliği ekibi olacaktır. Pilot proje, takip eden üretim teslimi olasılığı ile 
birlikte gösterilebilir özellikler sunmak için mimari analizi ve kodu içerecektir. 

 

Konu: Dijital Platform 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Romanya 

Referans Kodu: BORO20200929001 

Detay: Dijital platformlar oluşturma ve uygulama konusunda uzmanlaşmış Romanya BT ajansı, hizmetlerini dış 
kaynak kullanımı sözleşmesi, ticari ajans sözleşmesi veya alt yüklenici olarak sunmaktadır. 

Konu: Yapay Zekâ Destekli Yardımcı Pilot Sistemi 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: İzlanda 

Referans Kodu: TOIS20201028001 

Detay: İzlandalı KOBİ, kılavuzlu gemi operasyonları için bir sistem geliştirmek amacıyla dalga etkileri ve gemi 
hareketleri konusunda kapsamlı araştırmalar yürütmüştür ve ticari ve teknik iş birliği arayışı içindedir. Sistem, 
gemilere olası tehlikeli çarpma etkilerini önleyen ve operatörlere eyleme geçirilebilir rehberlik ve içgörüler 
sağlayarak geminin hatalı kullanım olasılığını azaltır. Sonuç, gemi ve ekipman bakımı, azaltılmış yakıt tüketimi ve 
sigorta talebinden kaynaklanan gelişmiş güvenlik ve maliyet düşüşüdür 
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Konu: Mühendislik hizmeti sağlayıcıları ve makine / tesis mühendisliği hizmetleri 

Talep Türü: İş İsteği 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: BRDE20201102001 

Detay: Endüstri mühendisliği şirketleri için donanım planlamasında uzmanlaşmış bir Alman KOBİ, Letonya'da bir 
teknik sistem planlayıcısı arıyor. Amaç, müşteri projelerinin ortak bir teknik ofis çerçevesinde 
gerçekleştirilmesidir. Ortağın istenen hizmetleri, EPLAN yazılım platformunu temel alan elektrik tasarımları için 
tasarım ve programlama hizmetleridir, mümkünse Letonya'da ortak ofis binalarının sağlanması ve sahada 
destek. Hizmet veya dış kaynak kullanımı anlaşmaları aranmaktadır. 

Konu: CE İşareti Almak için Özel Destek 

Talep Türü: İş İsteği 

Ülke: Romanya 

Referans Kodu: BRRO20201013001 

Detay:  

Konu: CE İşareti Almak için Özel Destek 

Talep Türü: İş İsteği 

Ülke: Romanya 

Referans Kodu: BRRO20201013001 

Detay:  Tıbbi görüntüleme ve teleradyoloji için yazılım çözümlerinde uzmanlaşmış küçük bir Rumen şirketi, 
Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine (MDR) uygunluğunu kanıtlamak ve CE İşareti almak istiyor. Aranan ortak, tıbbi yazılım 
için CE İşareti, sınıf IIb'yi elde etmek için teknik dokümantasyonu ve diğer dokümanları hazırlamak için Romanya 
şirketini destekleyebilmelidir. 

 

Konu: İş Yönetimi Platformu 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Hırvatistan 

Referans Kodu: TOHR20201013001 

Detay: BT sektörüne dahil olan bir Hırvat şirketi, tüm iş süreçlerini tek bir yerde birleştiren benzersiz bir toplam 
iş yönetimi platformu geliştirdi. Bulut tabanlı platform, birden çok iş sürecini yönetmek için kullanılabilir ve 
verimli günlük iş operasyonları yönetimi ve önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan birkaç 
modülden oluşur. Şirket, bir araştırma iş birliği anlaşması, lisans anlaşması veya mali anlaşma kapsamında iş 
birliği yapmak istiyor. 
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Konu: İnteraktif Çoklu Dokunmatik Ekran 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Portekiz 

Referans Kodu: BOPT20201003004 

Detay: Portekiz merkezli firma, eğitim ve iş sektörleri için Ultra Yüksek Çözünürlüklü profesyonel, interaktif 
çoklu dokunmatik ekranının dağıtımı ve üretimi için denizaşırı ortaklar arıyor. 

Konu: İK Faaliyetlerine Uygun Yazılım Çözümü 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Almanya 

Referans Kodu: TODE20201006001 

Detay: Bir Alman KOBİ, birkaç tesisi bulunan ulusal veya uluslararası şirketler için İK (İnsan Kaynakları) 
faaliyetlerinin dönüştürülmesi için bir yazılım çözümü geliştirdi. Yeni süreç yapıları ve sinerjilerin kullanımı, 
İK'daki performansı ve yetkinlikleri önemli ölçüde artıracak ve tüm lokasyonlarda tek tip kaliteyi garanti 
edecektir. KOBİ, teknik yardım ile ticari bir anlaşma arar. Ortak şirketler, süreçlerin ve verilerin sahibi olur ve 
dönüşümü kendi başlarına gerçekleştirebilirler. 

 

Konu: Bilişim Teknolojileri 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Romanya 

Referans Kodu: BORO20201002001 

Detay:  Bulut tabanlı web ve mobil uygulamalar, masaüstü uygulamaları, teknik destek, DevOps ve kalite 
güvencesi konusunda uzmanlaşmış Romanya merkezli şirket, dış kaynak kullanımı anlaşmaları ve alt yüklenici 
sözleşmeleri arıyor. 

Konu: IT Teknik Destek 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Romanya 

Referans Kodu: BORO20200618002 

Detay: IT teknik desteği alanında güçlü bir uzmanlığa sahip bir Rumen şirketi, Avrupa çapında farklı faaliyet 
alanlarından şirketlerle iş ortaklıkları geliştirmekle ilgileniyor. İş birliği, bir dış kaynak anlaşması şeklinde 
olacaktır. 
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Konu: Engelliler İçin Basit Web Erişilebilirlik Platformu 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: İspanya 

Referans Kodu: BOES20200721001 

Detay: Web erişilebilirliği ve kullanılabilirliği konusunda uzmanlaşmış bir İspanyol şirketi, işini genişletmek için 
lisans sahipleri arıyor. Platform, web erişilebilirliği ve kullanılabilirliği sağlar. Web erişilebilirlik yasalarının ve 
önerilerinin uyumluluğunu garanti etmek için web'e bir anlamsal bilgi katmanı ekler. Ayrıca sesli komutlar veya 
klavyeyle web sitesi okuma ve gezinme gibi araçlar da sağlar. 

Konu: Yenilikçi Bilinçlendirme ve Kısa Eğitim Çözümleri   

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: Fransa 

Referans Kodu: BOFR20200911001 

Detay: Fransa'da bulunan ve oyun ve hareket tasarımı alanlarında 1996 yılından beri faaliyet gösteren bir 
Fransız şirketi, GPDR, siber güvenlik ve yolsuzlukla mücadele gibi hukuki konulara adanmış yenilikçi 
bilinçlendirme ve kısa eğitim çözümleri geliştirmiştir. Şirket, lisans anlaşmalarıyla ilgilenen danışmanlık veya 
eğitim şirketleri gibi ortaklar arıyor. 

Konu: Programlama ve Robotik 

Talep Türü: İş Teklifi  

Ülke: İspanya 

Referans Kodu: BOES20200709004 

Detay: Bir İspanyol eğitim teknolojisi şirketi, eğitim ürünlerine ve hizmetlerine odaklanmıştır. 4 ila 16 yaş arası 
çocuklara programlama ve robotik öğretme ve okullar için yenilikçi eğitim ürünleri geliştirme konusunda 
uzmandırlar. Eğitim videoları, zorluklar ve canlı dersler içeren çevrimiçi bir platform sunarlar. Eğitim veya 
akademilerde çalışan kuruluşlarla ticari acente anlaşmaları veya eğitim sektöründen şirketlerle franchise 
anlaşmaları arıyorlar. 

Konu: Ses Filigran Teknolojisi 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: İspanya 

Referans Kodu: TOES20200907001 

Detay: Bir İspanyol ICT şirketi, düşük bant genişliğinde çalışan yenilikçi ve sağlam bir sesli filigran teknolojisi 
geliştirdi. Bir ses sinyaline gizli ve kurtarılabilir bilgilerin eklenmesine izin verir ve bu nedenle kayıtların 
bütünlüğünü garanti altına almak ve korsanlıkla mücadele etmek için paha biçilmez bir araçtır. Şirket lisans 
anlaşmaları arıyor. 

Esk
işe

hir
 San

ay
i O

da
sı



Konu: Bina Enerji Sistemleri Optimizasyonu 

Talep Türü: Teknoloji Teklifi 

Ülke: Almaya 

Referans Kodu: TODE20200914001 

Detay: Enerji yönetimi alanında çalışan Alman araştırma enstitüsü, akıllı kontrol yoluyla endüstriyel süreçlerin 
veya binaların enerji tüketimini optimize etmeye yardımcı olan yazılım araçları sunuyor. Teknik yardım, lisans 
sözleşmesi, araştırma iş birliği veya teknik iş birliği anlaşması ile ticari anlaşma açısından endüstriyel ortaklarla 
uzun vadeli ortaklık düşünülmektedir. 

Konu: Bulut Sistemleri İçin Danışmanlık 

Talep Türü: İş Teklifi 

Ülke: İspanya 

Referans Kodu: BOES20200910002 

Detay: Bir İspanyol KOBİ, bulut altyapıları için özel danışmanlık ve mentorluk hizmetleri sunmaktadır. Şirket, 
büyük veri dağıtımları, hibrit bulut ve buluta geçiş gibi bulut ortamlarında projeler geliştiriyor. Ayrıca şirket, 
bulut hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmak için bulut platformlarına rehberlik edecek hizmetler ve iyi 
mimari incelemeler de sunuyor. İspanyol KOBİ, bir Amazon Web Services (AWS) danışmanlık ortağıdır ve bu 
hizmetleri dış kaynak sözleşmeleri aracılığıyla sunmaktadır. 

 

Konu: Teknoloji Teklifi 

Talep Türü: Dijital Ses Tasarımı, Ses Kaydı 

Ülke: Belçika 

Referans Kodu: TOBE20200910001 

Detay: Brüksel merkezli bir şirket, uluslararası video oyun şirketlerine ses hizmetleri sunuyor. Belirli bir video 
oyununun ihtiyaçlarını karşılamak için ses tasarımı, ses kaydı ve müzik kompozisyonu ve diğer ısmarlama 
yaratıcı ses hizmetleri gibi hizmetler sunarlar. Şirketin hizmetleri, geliştiricilerin temel işlerine odaklanmalarına 
ve ses tasarımının tüm yönlerini devretmelerine olanak tanır. Teknik destek ile ticari bir anlaşma arıyorlar. 

Konu: Teknoloji Yatırımı 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: İspanya 

Referans Kodu: TRES20200915001 

Detay: Yeni başlayanların ölçeklendirilmesi ve iş hızlandırma konusunda uzmanlaşmış bir İspanyol yatırım 
şirketi, su döngüsü ve endüstriyel süreçlerin dijital dönüşümünü sağlayan AI, 5G, IoT, VR / AR tabanlı yenilikçi 
çözümlere veya djjital çözümlere sahip yeni şirketlere yatırım yapmak istiyor. 
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Konu: İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemi  

Talep Türü: Teknolojik İş Birliği 

Ülke: İtalya 

Referans Kodu: TOIT20200908002 

Detay: Bir İtalyan şirketi, yöneticilerin ve çalışanların zamanlarını yüksek katma değerli faaliyetlere ayırmalarına 
olanak tanıyan, tekrarlayan görevleri otomatikleştiren insan kaynakları yönetimi ve vardiya planlaması için bir 
bulut çözümü geliştiriyor. Bu yenilikçi sistem, modüler ve esnek bir yapı ile inşa edilmiştir, kapsamlı 
özelleştirmelere izin verir ve tüm personel için iş birliğine dayalı bir ortam yaratır. Şirket, teknik ve araştırma iş 
birliği anlaşmalarıyla ilgileniyor. 

 

Konu: Dijital Çözümler Sunan Firmalara Yatırımcı Şirket 

Talep Türü: Teknoloji Talebi 

Ülke: İspanya 

Referans Kodu: TRES20200915001 

Detay: Bir İspanyol yatırım şirketi, su döngüsü ve endüstriyel süreçlerin dijital dönüşümünü sağlayan AI, 5G, IoT, 
VR / AR tabanlı yenilikçi çözümlere sahip, şehirlerde yaşam kalitesini artıran veya dijital çözümlere sahip yeni 
şirketlere yatırım yapmak istiyor. 
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