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Foreword
On 2, 3 and 4 December 2015 I will have the pleasure of leading an economic mission 
to Turkey, one of the fastest-growing markets in Europe over the past decade. The 
delegation will include innovative Dutch companies active in life sciences and health 
(LSH), water and energy.

Our mission will build on the excellent bilateral ties between Turkey and the 
Netherlands that have flourished for over 400 years. Our two countries are already 
major export partners. In addition, the Netherlands has been one of Turkey’s top 
three foreign investors for many years. It is with good reason that Turkey is now one 
of the focus countries of Dutch international economic policy.

Many Dutch companies are already doing good business in Turkey. For instance, 
entrepreneurs from the water sector have been working for over 10 years with Turkish 
partners on water management and water quality. Another great example is the 
innovation partnership between the Netherlands Organisation for Applied Scientific 
Research (TNO) and Tübitak, its Turkish counterpart. The healthcare sector, too, offers 
numerous opportunities. With the prospect of a growing economy and a higher 
standard of living in Turkey, there is ample scope for deepening and strengthening 
our trade relations in the LSH, water and energy sectors.

The Turkish government has ambitious objectives for boosting innovation 
and improving competitiveness in the healthcare sector. This in turn creates 
opportunities for innovative Dutch companies and knowledge institutions to 
cooperate with Turkish counterparts, for instance in the area of e-health and medical 
equipment.

The Netherlands is in good standing with Turkey’s business community, not least 
because of the emphasis Dutch companies place on corporate social responsibility 
and sustainability. Turkey also sets great store by these issues. The mission will 
therefore devote attention to this important topic, and in particular to implementing 
corporate social responsibility and sustainability consistently throughout the 
value chain. In this way we aim to achieve integrated and inventive solutions that 
contribute to economic growth and prosperity, in both the short and long term.

Together with the members of my delegation, I look forward to enhancing bilateral 
cooperation and sharing our expertise in the promising Turkish market.

Guido Landheer
Deputy Director-General for Foreign Economic Relations
Ministry of Foreign Affairs
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Önsöz
Geçtiğimiz on yıl içinde Avrupa’da en hızlı büyüyen piyasaya sahip olan Türkiye’ye 
2, 3 ve 4 Aralık tarihlerinde ekonomik heyetin liderliğini büyük bir memnuniyetle 
yapacağım. Heyetime yaşam bilimleri ve sağlık (Life Sciences and Health – LSH), su ve 
enerji sektörlerinde faal olan yenilikçi Hollanda şirketleri dahildir. 

Bu heyetin Türkiye ile Hollanda arasında 400 yılı aşkın bir süredir var olan çift taraflı 
bağı sürdürmektedir. Örneğin ülkelerimiz zaten önemli ihracat ortaklarıdır. Üstelik 
Hollanda Türkiye’de yıllardır en büyük dış yatırımcılar listesinde ilk 3 sıradadır. Türkiye 
Hollanda’nın uluslararası ekonomik politikasında boşu boşuna odak ülkesi değildir.

Birçok Hollanda şirketi Türkiye yolunu bulmayı başarmıştır. Su sektöründen Hollanda 
şirketleri 10 yılı aşkın bir süredir su yönetimi ve su kalitesi alanında Türk ortaklarıyla 
işbirliği yapmaktadır. Başka bir örnek yenilikçilik alanında başarıyla işbirliği yapan 
TNO ile Türk karşılığı Tubitak arasındaki ortaklıktır. Ayrıca sağlık bakımı sektöründe 
de birçok olanak vardır. Büyüyen Türk ekonomisi ve gelecekte daha yüksek bir refah 
seviyesiyle yaşam bilimleri ve sağlık, su ve enerji sektöründeki ticaret ilişkimizin 
derinleştirilmesi ve devamlılığı için birçok olanak söz konusudur.

T.C. hükümetinin sağlık sektöründe yenilikçilik ve rekabet gücünün geliştirilmesi 
alanında iddialı hedefleri var. Bu yenilikçi Hollanda şirketleri ve bilgi kurumları için 
örneğin e-sağlık ve tıbbi cihaz alanında Türk şirketleriyle işbirliği konusunda olanak 
yaratmaktadır.

Hollanda özellikle Hollanda şirketlerinin kurumsal sosyal sorumluluk ve 
sürdürebilirlik konularına verdiği ilgiden dolayı Türk iş hayatında tanınmaktadır. 
Türkiye de bu konulara büyük önem vermektedir. Bilhassa kurumsal sosyal 
sorumluluk ve sürdürebilirliğin değer zincirinin tamamına yerleştirilmesi olmak üzere 
misyon esnasında bu önemli konuya da değinilecektir. Böylece birlikte kısa ve uzun 
dönemde ekonomik büyüme ve refaha katkıda bulunacak tamamlayıcı ve yenilikçi 
çözümler üretebiliriz.

Heyetimle birlikte gelecek vaat eden Türk yaşam bilimleri ve sağlık piyasasında daha 
çok çift taraflı işbirliği ve bilgi alışverişi yapmayı umuyoruz. 

Guido Landheer
Dış Ekonomik İlişkiler Yardımcı Genel Müdürü
Dışişleri Bakanlığı
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TURKEY AND THE NETHERLANDS
Co-creating Innovative Solutions

Turkey and the Netherlands
It is with good reason that Turkey and the Netherlands enjoy close economic ties 
nowadays. In 2012, both countries celebrated 400 years of fruitful bilateral diplomatic 
relations. As the cultural and diplomatic ties grew, both countries increasingly 
recognised each other as important economic partners. Today, the Netherlands 
ranks among the three largest foreign investors in Turkey. After Turkey’s 10 years of 
consecutive economic growth, the Netherlands embraces the idea of fortifying its 
economic relationship with Turkish partners. By working together closely, we will be 
able to secure future economic growth and well-being.

Secure future prosperity
Turkey’s recent spectacular economic development made the country a global player 
by virtue of its size, strategic location, and well-educated population. Although 
geographically far apart, there are many parallels with the Netherlands’ economic 
role on the global stage. In terms of size, official statistics show that Turkey and 
the Netherlands are the world’s 18th and 17th largest economies, respectively. 
Furthermore, both countries’ gateway function make them of huge importance to join 
the dots within international trade flows. It is therefore that a large bunch of strategic 
partnerships in a broad range of fields are already underway. Based on shared beliefs 
and reciprocity, it is the aim to further tie the knot to address today’s opportunities 
and developments with innovative solutions.

Innovation through collaboration
In the run-up to Turkish ambitious ‘2023 Vision’, there are still many challenges ahead. 
The role of innovation is pivotal in this sense. With today’s challenges within the Turkish 
healthcare, water and energy sector in mind, it is here that the Dutch can contribute. 
Within the Netherlands, it is believed that sharing knowledge creates value. This line of 
thought became completely embedded within the Dutch way of thinking and working 
through their age-old relationship with nature. As a major part of the country lies below 
sea-level, the continuous struggle with water has forced the Dutch to come up with 
original, inventive and flexible solutions to ensure the comfortable living conditions 
people have grown accustomed to. It is therefore safe to claim that the fully ingrained 
Dutch collaborative attitude still brings along real-world innovations today.
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Improve health care together
As the Turkish population grows, the demand for health care increases with it. During 
its recent 12-year period of significant progress, the Turkish health care sector 
underwent structural reforms to increase the accessibility and quality. To meet 
further demands within several important sub-sectors, such as medical devices, 
e-health and the pharmaceutical industry, the Netherlands is eager to share its 
experience. By sharing knowledge, it is the aim to develop a health care system that 
includes efficient and integrated products which are proven and affordable. The 
willingness to share knowledge within tight collaborations between entrepreneurs, 
knowledge institutes and the government remains a crucial factor. Integrated 
solutions eventually form the basis of complete, purposeful and coherent products 
and services attributing to an excellent healthcare for a growing Turkish population. 
Developments are already underway. The recent collaboration between the Dutch 
research institution TNO and TÜBITAK exemplifies both countries’ willingness to 
co-create innovative solutions. This is the embodiment of the Dutch business ethic 
that is based firmly on what we can achieve with you, rather than for you.
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TÜRKIYE VE HOLLANDA
Birlikte yenilikçi çözümler tasarlama

Türkiye ve Hollanda
Türkiye ve Hollanda’nın bugünlerde yakın ekonomik ilişkiler içinde olmasının geçerli 
sebepleri var. 2012 yılında iki ülke verimli diplomatik ilişkilerinin 400. yılını kutladı. 
Kültürel ve diplomatik bağlar geliştikçe her iki ülke birbirini giderek daha önemli 
bir ekonomik ortak olarak tanıdı. Bugün Hollanda, Türkiye’deki en büyük üç yabancı 
yatırımcı arasındadır. Türkiye’nin 10 yıl art arda ekonomik büyümesinin ardından 
Hollanda, Türk ortaklarla ekonomik ilişkilerini güçlendirme fikrini benimsemektedir. 
Birlikte yakın işbirliği içinde çalışarak, gelecekte ekonomik büyümeyi ve refahı 
sağlayabiliriz.

Gelecek refahı sağlama
Türkiye’nin son yıllardaki dikkat çekici ekonomik kalkınması bu ülkeyi büyüklüğü, 
stratejik konumu ve eğitimli nüfusu nedeniyle küresel bir oyuncu halinde getirdi. 
Coğrafi olarak birbirine uzak olsa da, Hollanda’nın küresel sahnedeki ekonomik 
rolüyle pek çok paralellik var. Büyüklük açısından resmi istatistikler, Türkiye ve 
Hollanda’nın dünyanın 18. ve 17. en büyük ekonomileri olduklarını gösteriyor. Ayrıca 
her iki ülkenin geçit fonksiyonu, uluslararası ticari akışta bağlantı kurmak için 
büyük öneme sahip. Bu nedenle geniş bir dizi alanda çok sayıda stratejik işbirliği 
gerçekleştiriliyor. Ortak inanışlar ve karşılıklılık temelinde, günümüzün fırsatlarına ve 
gelişmelerine yenilikçi çözümlerle cevap bulmayı amaçlıyoruz.

İşbirliği yoluyla yenilikçilik
Türkiye’nin iddialı ‘2023 Vizyonu’ yolunda hala karşılaşabileceği çok sayıda zorluk 
bulunuyor. Bu anlamda yenilikçiliğin büyük önemi var. Günümüzde Türkiye’nin sağlık, su 
ve enerji sektöründeki zorlukları göz önünde bulundurulduğunda, Hollanda buralarda 
katkı sağlayabilir. Hollanda’da bilgiyi paylaşmanın değer ürettiğine inanırız. Bu düşünce 
tarzı, doğayla çağlar süren ilişki sonucunda Hollanda’nın düşünme ve çalışma tarzının 
bir parçası haline gelmiştir. Ülkenin büyük kısmının deniz seviyesinin altında olmasından 
dolayı, suyla sürekli mücadele Hollanda’nın insanların alışkın olduğu konforlu yaşam 
koşullarını sağlamak amacıyla orijinal, yaratıcı ve esnek çözümler bulmasını sağlamıştır. 
Bu nedenle tamamen içselleştirilmiş Hollanda işbirliği yaklaşımının bugün hala gerçek 
dünyada yenilikler sağladığını rahatlıkla iddia edebiliriz.
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Sağlık hizmetlerini birlikte iyileştirme
Türkiye’nin nüfusu arttıkça, sağlık hizmetlerine talep de artıyor. 12 yıllık önemli 
ilerleme döneminde Türk sağlık sektörü, erişilebilirlik ve kaliteyi artırmak amacıyla 
yapısal reformlar geçirdi. Medikal cihazlar, e-sağlık ve ilaç sektörü gibi çeşitli 
önemli alt sektörlerdeki yüksek talebi karşılamak amacıyla Hollanda deneyimlerini 
paylaşmaya isteklidir. Bilgi paylaşımı yoluyla kanıtlanmış, ekonomik, etkin ve entegre 
ürünler kapsayan bir sağlık hizmetleri sistemi geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Girişimciler, bilgi kuruluşları ve hükümetler arasında sıkı işbirliğiyle bilgi paylaşma 
isteği kritik bir faktör olmaya devam etmektedir. Entegre çözümler tam, maksatlı ve 
uyumlu ürün ve hizmetlerin temelini oluşturmaktadır ve büyüyen Türkiye nüfusu için 
mükemmel sağlık hizmetleri sağlayacaktır. 
Bunu amaçlayan çalışmalar zaten başlamış bulunuyor. Hollanda araştırma kurumu 
TNO ile TÜBİTAK arasındaki son yıllarda gerçekleştirilen işbirliği her iki ülkenin 
yenilikçi çözümler ortaya çıkarma isteğini yansıtmaktadır. Bu, sizin için değil, sizinle 
birlikte neler başarabiliriz anlayışını temel alan Hollanda iş ahlakının somut halidir.
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Facts & Figures

Official name Kingdom of the Netherlands

Form of government  Constitutional monarchy, parliamentary 

democracy

Head of State  His Majesty King Willem-Alexander, King of 

the Netherlands, Prince of Orange-Nassau

Capital Amsterdam

Seat of government The Hague

Administrative structure  Twelve provinces and the overseas territories 

of Aruba, Curacao and St. Martin. The overseas 

island of Bonaire, Saba and St. Eustatius, all 

three of which are situated in the Caribbean, 

are ‘special municipalities of the Netherlands’

Surface area 33.800 km2

Location  Western Europe, by the North Sea, bordering 

Belgium and Germany

Number of inhabitants 16.915.195 (April 2015)

Number of inhabitants per km2 500 (April 2015)

Monetary unit Euro

Languages Dutch, Frisian
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Bilgi ve Veriler

Resmi adı  Hollanda Krallığı
Hükümet şekli Anayasal monarşi, parlamenter demokrasi
Devlet Başkanı  Majesteleri Kral Willem-Alexander, Hollanda Kralı, Orange-Nassau 

Prensi
Başkent Amsterdam
Hükümet merkezi Lahey
İdari yapı  Aruba, Curacao ve St. Martin’in on iki ili ve deniz aşırı bölgesi. 

Bonaire, Saba ve St. Eustatius denizaşırı adalarının tamamı 
Karayipler’de yer alır ve ‘Hollanda özel belediyeleridir’

Yüzey alanı 33.800 km2

Konum  Batı Avrupa, Kuzey Denizi kıyısında, Belçika ve Almanya sınır 
komşusu

Nüfus  16.915.195 (Nisan 2015)
Nüfus / km2 500 (Nisan 2015)
Para birimi Euro
Diller Hollandaca, Frizce
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Company profiles
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For more then decades, family company Bresser is engineering 
and executing projects related to (re)foundation and relocation 
of objects and water works (for exeample coffer dams, quays 
and remediations). Head office is situated in the Netherlands, 
but projects all over Europe, Azerbaijan and Georgia have been 
executed succesfully.
Our clients are national and local governmental organisations, oil 
and gas storing companies, privately owned companies in industrie 
and project development and housing associations. These clients 
choose specifically for our solutions because of there need for 
creative and innovative solutions in which the nuisance to the 
environment is reduced to a minimum.
Our organisation operates according to local and or European 
quality and safety standards. Projects will be executed with our 
own organisation, operating in the area and our hydraulical jacking 
and relocation equipment fleet. We have the flexibility to fulfill 
the needs of our clients in a very short time, since we have the 
experience of working closely together with local subcontractors.
Examples of projects are:
•  the engineering, jacking and relocation of the 18,000 ton heavy 

monumental residential block at Fizulistreet in Baku; - the 
engineering and  execution of a new foundation slab for a hotel in 
the historical Old City of Baku;

•  the engineering and 3 meter jacking of a monumental building in 
Tbilisi

Bresser Group has been contracted for the relocation of Tomb 
Zeynelbey in Hasankeyf-Turkey  because of the building of Ilisu Dam.

M: +31 6 22 99 12 01
E: t.bresser@bresser.nu

Taco Bresser
CEO

Bresser Group
Viltweg 1p
NL-3295 KT ‘s-Gravendeel

info@bresser.nu
www.bresser.nu
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Onlarca yıldır aile şirketi Bresser, tesislerin ve su işlerinin (örneğin 
batardolar, iskeleler ve ıslah projeleri) kurulması ve taşınmasıyla 
ilgili projeler tasarlamakta ve uygulamaktadır. Genel merkezimiz 
Hollanda’da yer alıyor ama Avrupa, Azerbaycan ve Gürcistan’da 
başarılı bir şekilde projeler gerçekleştirdik.
Müşterilerimiz ulusal ve yerel hükümet kuruluşları, petrol ve 
doğalgaz depolama şirketleri, özel endüstriyel şirketler, proje 
geliştirme ve konut dernekleridir. Bu müşteriler, çevreye etkinin 
minimum düzeye indirildiği yaratıcı ve yenilikçi çözüm ihtiyacından 
dolayı çözümlerimizi seçmiştir.
Organizasyonumuz yerel ve Avrupa kalite ve güvenlik standartlarına 
göre çalışmaktadır. Projelerimiz bölgede faaliyet gösteren kendi 
organizasyonumuzla hidrolik kaldırma ve taşıma ekipmanı filomuzla 
uygulanacaktır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını çok kısa sürede 
gerçekleştirme esnekliğine sahibiz çünkü yerel taşeronlarla yakın 
işbirliği içinde çalışma deneyimine sahibiz:
Projelerimizin örnekleri:
•  Bakü’nün Fizuli Sokağı’ndaki 18.000 ton ağırlığında devasa konut 

bloğunun kaldırılması ve taşınması mühendislik çalışması; 
•  Tarihi Bakü Şehri’nde bir otel için yeni temel döşemesinin tasarımı 

ve uygulaması;
•  Tiflis’te bir anıtın 3 metre kaldırılması mühendislik çalışması

Bresser Group, Ilısu Barajı inşaatından dolayı Hasankeyf-Türkiye’de 
Zeynelbey Türbesi’nin taşınmasında görevlendirilmiştir.
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P: +31 30 21 21 800
E: r.vries@hub4organoids.nl

Robert Vries
Managing 
Director

Hubrecht Organoid Technology (HUB) has developed technology 
to establish and expand human tissue. Healthy or diseased tissue, 
such as cancer, of all patients can efficiently be grown in the lab 
to be used to determine effective personalized treatments or as a 
model system for drug development. 

The group of Hans Clevers previously discovered the identity of adults 
stem cells in many human tissues such as liver, pancreas, breast, and 
lung (Barker et al., Nature 2007). With the identification of these stem 
cells we were able to develop a culture system that allowed for the 
virtually unlimited, genetically and phenotypically stable expansion 
of the cells from several animal models including human (Sato et al., 
Nature 2009, 2011; Gastroenterology 2011; Huch et al., Nature 2013, 
Cell 2015; Boj et al., Cell 2015; Karthaus et al., Cell 2014). 

We Showed the organoids are a very power tool for diseases such as 
Cancer, Cystic Fibrosis and Inflammatory Bowel Disease (Dekkers,  
Nat Med 2013; van de Wetering, Cell 2015; Drost etal Nature 2015). 
The models represent previously unavailable patient specific samples. 
This makes the organoid a unique new personilized medicine 
platform for drug development, patient stratification and diagnostics 
development.

The HUB is collaborating with and licensing the technology to the 
Pharmaceutical and Biotech industry. In addition, in collaboration with 
health insurance companies and Hospitals it is performing clinical 
trials to establish the technology as a predi

Hubrecht Organoid Technology 
(HUB)
Uppsalalaan 8
NL-3584 CT  Utrecht 

info@hub4organoids.nl
www.hub4organoids.eu
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Hubrecht Organoid Technology (HUB) insan dokusunu tespit etmeye 
ve genişletmeye yönelik teknolojiyi geliştirmiştir. Tüm hastaların 
sağlıklı veya kanser vb. hastalıklı dokuları kişiye etkin tedavi veya 
ilaç geliştirmek amacıyla bir model sistem şeklinde laboratuvar 
ortamında büyütülebilir. 

Hans Clevers grubu daha önce karaciğer, pankreas, göğüs ve akciğer 
gibi çok sayıda insan dokusunda yetişkinlerin kök hücrelerinin 
bulunduğunu tespit etti (Barker et al., Nature 2007). Bu kök 
hücrelerin tespit edilmesiyle birlikte insanlar dahil olmak üzere 
farklı hayvan modellerinden hücrelerin genetik ve fenotipik olarak 
kararlı bir şekilde nereyse sınırsız olarak genişletilmesine imkan 
tanıyan bir kültür sistemi geliştirebildik (Sato et al., Nature 2009, 
2011; Gastroenterology 2011; Huch et al., Nature 2013, Cell 2015; Boj 
et al., Cell 2015; Karthaus et al., Cell 2014). 

Organoidlerin Kanser, Kistik Fibroz ve Enflamatuvar Bağırsak 
Hastalığı gibi hastalıklar için çok güçlü bir araç olduğunu göstedik 
(Dekkers, Nat Med 2013; van de Wetering, Cell 2015; Drost et al. 
Nature 2015).  
Bu modeller daha önce hastaya özgü örnekleri temsil ediyor.  
Bu sayede organoid ilaç geliştirme, hasta sınıflandırma ve teşhis 
geliştirme için benzersiz yeni bir kişisel ilaç platformu haline 
gelmektedir.

HUB, İlaç ve Biyoteknoloji Endüstrisi ile işbirliği yapıyor ve onlara 
lisans sağlıyor. Ayrıca sağlık sigortası şirketleri ve hastanelerle 
işbirliği yaparak, teknolojinin tespiti için klinik deneyler 
gerçekleştiriyor.
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M: +31 6 29 03 38 56
E: s.lenssen@i-fourc.com

Susan 
Lenssen
Exportmanager

I-FourC
Charles Ruysstraat 12
NL-5953 NM Reuver

www.i-fourc.com
info@i-fourc.com

I-FourC is the expert in digitization, external archiving and 
innovative software solutions. Our solutions are always based on 
the ‘paper-method’. No complicated technical applications, but 
working the way you are used to; but then digital! Our processes 
are regulated according to the highest security norms. Besides 
ISO 9001 we are also ISO 27001 certified. If you have any questions 
or would like to receive more information about the services and 
products we provide, please do not hesitate to contact us.

Services
•  Digitizing
•  Archiving on individual basis
•  IT solutions, like I-FourC Virtual Archive and I-FourC Virtual File

I-FourC
Key values are basic principles for business operations
•  Paper is in our genes
•  Business sustainability
•  Information should be interactive, secure and accessible every 

minute of every day
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I-FourC, dijitalleştirme, dış arşiv ve yenilikçi yazılım çözümleri 
alanında uzmandır. Çözümlerimiz daima ‘kağıt yöntemi’ni temel 
alır. Karmaşık teknik uygulamalar yerine alışkın olduğunuz şekilde 
ama dijital ortamda çalışırsınız! Süreçlerimiz en yüksek güvenlik 
normlarına göre düzenlenir. ISO 9001’in yanı sıra ISO 27001 
sertifikasına sahibiz. Herhangi bir sorunuz varsa veya sağladığımız 
ürün ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi alırsanız lütfen 
çekinmeden bizimle iletişim kurun.

Hizmelter
•  Dijitalleştirme
•  Bireysel bazda arşivleme
•  I-FourC Virtual Archive ve I-FourC Virtual File gibi IT çözümleri

I-FourC
Önemli değerler işimizin temel prensipleridir.
•  Kağıt genlerimizdedir
•  İş sürdürülebilirliği
•  Bilgi etkileşimli, güvenlir ve her gün her dakika erişilebilir 

olmalıdır
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M: +31 6 47 79 06 36
E: jan.lamme@lamme.nl

Jan Lamme
CEO

Lamme Textile Management GmbH
Am Stock 2-8
D-61118 Bad Vilbel
Germany

Lamme Textile Management
Cateringweg 1
NL-1118 AM Schiphol Noord

info@lamme-textilemanagement.eu
www.lamme-textilemanagement.eu

Lamme Textile Management launders and manages textiles on 
behalf of airlines. Established in 1834, we have grown to become 
the largest textile laundering organisation for the airline industry 
in the Europe. We aim to expand this leading position further in  
Europe. 

We launder and package linen in accordance with our clients’ 
specifications and conformity with ISO 9001 standards. Deliveries 
take place based on the aircraft configuration from our locations 
who meet all safety requirements prescribed by the EU regulations 
(Commission Regulation (EU) 185/2010) All employees are screened 
and follow the necessary training and our buildings and production 
areas are secured. 

Lamme Textile Management manages customer owned linen in 
detail: stock management is part of our expertise. Incoming and 
outgoing goods (linen and other board supplies) are precisely 
registered. Stock is checked and managed. This working method 
guarantees optimal utilization of the linen of the airline. 

We are an innovative company : we assist Airlines in reducing turn 
around times (and therefore costs) and offer additional services 
which are related to cabin board supplies, to reduce handling 
on board and reduce the turnaround time. We colloberate with 
other companies in the supply chain to achieve a more efficient 
Ground handling process.  We also combine textiles and other 
boardsupplies in our service. Advising in textile purchase is another 
service we offer, combined with our own Textile Testlab.
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Lamme Textile Management, havayolu şirketleri adına tekstil 
malzemelerinin temizliği ve yönetimini gerçekleştirir. 1834 yılında 
kurulan şirketimiz, Avrupa’nın havacılık sektörüne yönelik en büyük 
tekstil temizliği organizasyonlarından biri haline geldi. Avrupa’daki 
bu lider konumu genişletmeyi amaçlıyoruz. 

Müşterilerimizin istediği özelliklere ve ISO 9001’e uygun olarak 
çarşafların temizliğini ve paketlenmesini gerçekleştiriyoruz. 
Teslimatlar, AB Yönetmelikleri (185/2010 sayılı Komisyon 
Düzenlemesi (AB)) ile belirlenen  güvenli lokasyonlarımızdan 
uçak konfigürasyonuna dayalı olarak gerçekleşir. Tüm çalışanlar 
taramadan geçirilir, gereken eğitimlere katılır ve binalarımızın ve 
üretim alanlarımızın güvenliği sağlanır. 

Lamme Textile Management müşteri tekstillerini detaylı olarak 
yönetir: stok yönetimi uzmanlığımızın bir parçasıdır. Gelen ve 
giden malzemeler (çarşaf ve diğer uçak malzemeleri) doğru bir 
şekilde kaydedilir. Stok kontrol edilir ve yönetilir. Bu yöntem, uçak 
çarşaflarının optimum kullanılmasını sağlar.

Yenilikçi bir şirketiz: Havayolu şirketlerinin teslimat sürelerini (ve 
buna bağlı olarak maliyetleri) düşürmesine ve kabin malzemeleriyle 
ilgili ek hizmet sağlamasına, uçakta işlemleri azaltmasına ve 
hızlandırmasına yardımcı oluruz. Daha etkin bir yerde işleme süreci 
için tedarik zincirindeki diğer şirketlerle işbirliği yaparız. Ayrıca 
hizmetimizde tekstiller ve diğer malzemeleri birleştiririz. Tekstil 
satın alımında danışmanlık da kendi tekstil test laboratuvarımız ile 
birlikte sunduğumuz diğer bir hizmettir.
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E: ralph@armonproducts.com

Ralph 
Mastenbroek
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Director

Armon Products
Kiotoweg 739
NL-3047 BG Rotterdam

info@armonproducts.com
www.armonproducts.com

Armon Products is a company founded in the Netherlands in 2001.  
We are a developer and manufacturer of high end dynamic arm 
supports. Our products allow people with limited arm and shoulder 
function, to move their arms and hands freely, and therefore make it 
possible to conduct all kinds of daily activities like eating, drinking, 
putting on make-up, using a tablet or pc, grab something low, 
combing hair, etc.. We create independence, freedom, self-respect and 
quality of life. 

The founder of the company has a daughter who is born with Spinal 
Muscular Atrophy (SMA). To help his daughter he developed for six 
years in collaboration with the Delft University of Technology.  
The outcome was a new revolutionair mechanism, which is the base 
for our current products. 

We have four different arm supports. These arm supports are 
ascending in functionality. The less strength the user has, the more 
advanced the arm support. All the arm supports can be mounted on 
a floor stand, office chair, work chair, manual or electrical wheelchair. 
The Armon Edero can also be mounted on a table or desk. 
 
We are world market leader of dynamic arm supports and export 
through an exclusive dealer network worldwide. We stand for: 
Innovation, design and durability. 

What do we have to offer? We have four unique high end products. 
We have an international distributor network and thus a lot of 
experience. We prefer to build a long term business relationship in 
which cooperation and honesty are the key values.
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Armon Products, Hollanda’da 2001 yılında kurulan bir şirkettir. 
Yüksek kaliteli dinamik kol desteklerinin geliştiricisi ve üreticisiyiz. 
Ürünlerimiz, sınırlı kol ve omuz fonksiyonuna sahip kişilerin kollarını 
ve ellerini serbestçe hareket ettirmesine ve yemek yeme, içecek içme, 
makyaj yapma, tablet veya bilgisayar kullanma, yerden bir şey alma, 
saç tarama vs. gibi her türlü günlük faaliyetini gerçekleştirmesine 
imkan tanır. Bağımsızlık, özgürlük, öz saygı ve yaşam kalitesi sağlarız. 

Şirketin kurucusu Spinal Kas Atrofisi (SMA) hastalığıyla doğan bir 
kız çocuğuna sahip. Kızına yardımcı olmak amacıyla Delft Teknoloji 
Üniversitesi ile işbirliği içinde geliştirme çalışmaları yürüttü. Sonuç olarak 
mevcut ürünlerimizin temelini oluşturan devrim niteliğinde yeni bir 
mekanizma ortaya çıktı. 

Dört farklı kol desteğimiz var. Bu kol destekleri artan işlevselliğe 
sahip. Kullanıcı ne kadar az güce sahipse, kol desteği de o kadar 
gelişmiş olur. Tüm kol destekleri zemin standına, ofis koltuğuna, 
iş koltuğuna, manuel veya elektrikli tekerlekli sandalyeye monte 
edilebilir. Armon Edero bir masa veya sıraya da monte edilebilir. 

Dinamik kol desteklerinde dünya pazarı lideriyiz ve tüm dünyaya 
özel bir bayi ağı kanalıyla ihracatta bulunuyor. İnovasyon, tasarım ve 
dayanıklılığı temsil ediyoruz.    

Ne sunuyoruz? Dört adet eşsiz yüksek kaliteli ürünümüz var. 
Uluslararası bir distribütör ağına sahibiz ve çok fazla deneyimimiz 
var. İşbirliği ve dürüstlüğün temel değerler olduğu uzun vadeli bir iş 
ilişkisi kurmayı tercih ediyoruz.
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Piet van 
Helvoort
Global Director 
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Development 
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P: +31 88 348 2351
M: +31 6 54 24 51 73
E: piet.van.helvoort@rhdhv.com

Royal HaskoningDHV
Laan 1914 - nr. 35
NL-3818 EX  Amersfoort

info@rhdhv.com
www.royalhaskoningdhv.com
www.royalhaskoningdhv.com/turkey

ELC Group Consulting & Engineering 
Inc. / Royal HaskoningDHV
Rüzgarli Bahçe Mah. Çinar Sok. No 2, 
Energy Plaza Kat: 6, 34805, Beykoz 
Istanbul - TURKEY

Royal HaskoningDHV is an independent, international engineering 
and project management consultancy with over 130 years of 
experience. Our professionals deliver services in the fields of 
aviation, buildings, energy, industry, infrastructure, maritime, mining, 
transport, urban and rural planning and water. Backed by expertise 
and experience of nearly 7,000 colleagues across the world, we work 
for public and private clients in more than 130 countries.

We focus on delivering added value for our clients while addressing 
the challenges like the growing world population and the 
consequences for towns and cities; the demand for clean drinking 
water, water security and water safety; pressures on traffic and 
transport; resource availability and demand for energy and waste 
issues facing industry. 
Royal HaskoningDHV operates in Turkey under the name of ELC 
Group Inc.

Founded in 1992, with headquarters in Istanbul, we are renowned 
for our geotechnical, environmental and maritime expertise. Over 
the years, our company in Turkey grew into a leading specialized 
environmental, geotechnical and maritime consulting company 
with clientele that includes oil and gas, construction, real estate 
development, energy, and finance companies both in Turkey as well 
as in the wider region.

We would like to get in touch with parties who may broaden our 
view on the Turkish (waste) water treatment market as well as with 
potential partners for cooperation in the Turkish (waste) water 
treatment market.
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Royal HaskoningDHV, 130 yılı aşkın deneyime sahip bağımsız bir 
uluslararası mühendislik ve proje yönetimi danışmanlığı şirketidir. 
Uzmanlarımız havacılık, yapı, enerji, endüstri, altyapı, denizcilik, 
madencilik, ulaşım, kentsel ve kırsal planlama ve su alanlarında 
hizmetler sunmaktadır. Dünya genelinde yaklaşık 7.000 çalışma 
arkadaşımızın uzmanlığı ve deneyimi ile, 130’dan fazla ülkede kamu 
ve özel sektör müşterileri için çalışıyoruz.

Müşterilerimiz için katma değer sağlamaya odaklanırken, artan dünya 
nüfusu ve şehirler ve kasabalar açısından sonuçlar; temiz içme suyu, 
su güvenliği ve su emniyeti talebi; trafik ve ulaşım üzerindeki baskılar; 
kaynak durumu; endüstrinin karşılaştığı enerji ve atık sorunlarına 
yönelik talepler gibi zorluklara çözüm sunuyoruz.  
Royal HaskoningDHV, Türkiye’de ELC Group A.Ş. adıyla faaliyet 
göstermektedir.

1992 yılında kurulan İstanbul merkezli şirketimiz, jeoteknik, çevre ve 
denizcilik uzmanlığıyla tanınmaktadır. Yıllardır şirketimiz Türkiye’de ve 
daha geniş bölgede petrol ve doğalgaz, inşaat, gayrimenkul geliştirme, 
enerji ve finans şirketlerini kapsayan müşteri portföyü ile lider bir uzman 
çevre, jeoteknik ve denizcilik danışmanlık şirketi haline gelmiştir.

Türkiye (atık) su arıtma pazarında görüşümüzü genişletebilecek 
taraflarla ve Türkiye (atık) su arıtma pazarında işbirliği için 
potansiyel iş ortaklarıyla temas kurmak istiyoruz.
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P: +90 216 636 18 38
E: goktug.gur@philips.com

P: +90 216 636 17 01 
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Milena 
Elmasoglu 
Derya
District Leader 
Personal Health 
Turkey

Goktug Gur
CEO, Turkey / 
General Manager, 
Lighting, Philips 
Turkey

Royal Philips 
Amstelplein 2
Breitner Center 
P.O. Box 77900
NL-1070 MX Amsterdam

P. +31 20 59 77777
www.philips.com

Turk Philips Ticaret A.S. 
Saray Mah., Dr. Adnan Buyukdeniz 
Cad. No: 13 
34768 Umarniye - Istanbul
Turkey
www.philips.com.tr

Royal Philips is a diversified health and well-being company, 
focused on improving people’s lives through meaningful innovation 
in the areas of Healthcare, Consumer Lifestyle and Lighting. 
Headquartered in the Netherlands, Philips posted 2014 sales of 
EUR 21.4 billion and employs approximately 106,000 employees 
with sales and services in more than 100 countries. The company is 
a leader in cardiac care, acute care and home health care, energy 
efficient lighting solutions and new lighting applications, as well as 
male shaving and grooming and oral healthcare. 
Philips Turkey opened in 1930. Headquartered in Istanbul, Philips 
has offices in Ankara & Izmir with total of 320 employees. 
Philips Healthcare Turkey takes a holistic, long-term approach 
to improve local healthcare infrastructures improving patient 
outcomes in the areas of cardiology, oncology, respiratory disease, 
sleep and mother and child care. With a strong heritage in radiology 
and cardiology, Philips is working to meet growing needs of 
healthcare professionals and patients in hospitals and at home.  
Philips is the leading brand at overall small domestic appliances in 
Turkey. Philips provides innovation which makes consumers’ lives 
easier and healthier with a wide range of products with locally relevant 
innovations such as soup maker and water filter vacuum cleaners. 
Philips Lighting Turkey provides sustainable advanced energy-ef-
ficient solutions across all sectors with a strong focus on LED 
systems and services (e.g. Bosphorus Bridge, FSM Bridge).
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Royal Philips, Sağlık, Müşteri Yaşam Tarzı ve Aydınlatma alanlarında 
anlamlı yenilikçilik yoluyla insanların hayatlarını iyileştirmeye 
odaklanan, çeşitlendirilmiş bir sağlık ve refah şirketidir. 
Hollanda merkezli Philips, 2014 yılında 21,4 milyar EURO satış 
gerçekleştirmiştir ve 100’den fazla ülkede satış ve servis alanlarında 
yaklaşık 106.000 çalışana sahiptir. Şirket, kalp bakımı, akut bakım ve 
evde sağlık bakımı, enerji tasarruflu aydınlatma çözümleri ve yeni 
aydınlatma uygulamalarının yanı sıra, tıraş ve bakım ve ağız sağlığı 
alanlarında da liderdir. 
Philips Türkiye 1930 yılında açılmıştır. İstanbul merkezli Philips’in 
Ankara ve İzmir’de ofisleri ve toplam 320 çalışanı bulunmaktadır. 
Philips Healthcare Türkiye, yerel sağlık bakım altyapılarını 
iyileştirmek için bütüncül bir yaklaşım uygulamakta ve kardiyoloji, 
onkoloji, solunum hastalıkları, uyku, anne ve çocuk bakımı alanında 
hasta sonuçlarını iyileştirmektedir. Radyoloji ve kardiyoloji 
alanlarında güçlü bir geçmişe sahip olan Philips, hastanelerde ve 
evlerde sağlık uzmanlarının ve hastaların ihtiyaçlarını karşılar.  
Philips, Türkiye’de küçük ev aletlerinde lider bir markadır. Philips, 
çorba yapıcı ve su filtreli elektrik süpürgeleri gibi yerel odaklı 
yeniliklere sahip geniş bir dizi ürünle müşterilerin daha kolay ve 
sağlıklı yaşamasını sağlar. 
Philips Lighting Türkiye, LED sistemleri ve servislerine (Boğaziçi 
ve FSM köprüsü) odaklanarak tüm sektörlerde ileri düzey 
sürdürülebilir enerji tasarruflu çözümler sağlamaktadır.
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SPL Medical 
Transistorweg 5
NL-6534 AT Nijmegen

info@splmed.com
www.splmedical.com 

SPL Medical B.V. is a young, innovative company from Nijmegen, 
The Netherlands. Our main product is a nano-sized contrast 
medium, called Combidex, which in combination with MRI (Magnet 
Resonance Tomography) can detect very small lymph node 
metastases (down to 2 mm diameter) in oncologic patients. This can 
lead to better and more precise treatment of metastases with less 
adverse effects associated with the treatment. There is no other 
technology on the market at the moment which can offer detection 
of such small metastases. Thus, this technology can make a cure of 
oncologic patients even with lymph node metastases potentially 
possible. To ensure a high quality of our product, we also offer the 
necessary training for MRI technicians and physicians (radiologists).
We are very interested to work with potential sponsors (in terms of 
the official registration in Turkey) and with the potential users – the 
Turkish opinion leaders in oncology (radiologists, radio-oncologists, 
oncologists and oncologic surgeons). Our goal during this mission 
is to bring the potential users and the potential sponsors together 
to discuss the implementation of this technology for Turkish 
patients and the related business possibilities in Turkey.
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SPL Medical B.V., Nijmegen, Hollanda’da yenilikçi, genç bir şirkettir. 
Ana ürünümüz, Combidex adı verilen nano büyüklükte kontrast 
maddedir ve MRI (Manyetik Rezonan Tomografi) ile birlikte 
onkoloji hastalarında (2 mm çapına kadar) çok küçük lenf düğümü 
metastazlarını tespit edebilir. Bu şekilde metastazlar daha iyi ve 
doğru tedavi edilebilir ve tedaviyle ilişkili daha az yan etki görülür. 
Bu küçüklükte metastazların tespit edilmesine imkan tanıyan şu 
anda piyasada mevcut başka bir teknoloji bulunmuyor. Bu nedenle 
bu teknoloji lenf düğümü metastazına sahip onkoloji hastalarının 
tedavisini de mümkün kılmaktadır. Ürünümüzün yüksek kalitesi için, 
MRI teknisyenleri ve doktorları (radyologlar) için de gereken eğitimi 
sunuyoruz. Potansiyel sponsorlar (Türkiye’de resmi tescil açısından) 
ve potansiyel kullanıcılarla, Türkiye’de onkoloji konusundaki 
kanaat önderleriyle (radyologlar, radyo-onkologlar, onkologlar ve 
onkolog cerrahlar) ile çalışmakla ilgileniyoruz. Bu heyet sırasındaki 
hedefimiz potansiyel kullanıcıları ve potansiyel sponsorları bir 
araya getirerek, Türk hastalar için bu teknolojinin uygulanmasını ve 
Türkiye’deki ilgili iş olanaklarını tartışmaktır.
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Broek
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TEGEMA
Science Park Eindhoven 5080
NL-5692 EA Son 

info@tegema.nl
www.tegema.nl

TEGEMA develops, innovates and realises products, processes and 
systems, from idea to a functional model, prototype or pre-pro-
duction series. We can take care of production, assembly, tooling, 
test equipment, realisation and commissioning. Our technicians 
are take on the most complex and challenging client questions and 
work on their own projects, which together forms our technology 
roadmap, tune to trends and market demand.
High Tech Systems - Medical Technology - Factory Automation - 
Automotive Systems - Martime Applications.

As a full-service development partner, TEGEMA offers you a wider 
scope and new opportunities through close co-operation. Our people 
ask the right questions, remain critical and point out new possibilities. 
We want to take your ideas to the next level - and far beyond. 

Our varying multidisciplinary teams never travel the same road 
twice. By constantly challenging their creativity, results in the best 
solutions for clients. Thinking ‘out of the box’ keeps our minds 
fresh, which leads to innovative applications and products. Our 
teams have decades of experience to share in project-oriented 
product and system development, for established firms, start-ups 
and spin-offs. Whenever necessary, we work closely with our 
network of specialist companies and institutes. 



37

TEGEMA, fikirden işlevsel modele, prototipten üretim öncesi seriye 
kadar ürünler, süreçler ve sistemler geliştirir, yenilikler yapar ve 
gerçekleştirir. Üretim, montaj, işleme, ekipman testi, uygulama ve 
devreye almayı gerçekleştiriyoruz. Teknisyenlerimiz en karmaşık 
ve zor müşteri sorularını cevaplar ve kendi projeleri üzerinde 
çalışır. Böylece teknoloji yol haritamız şekillenir, trendlere ve pazar 
taleplerine uyum sağlarız.
Yüksek Teknolojisi Sistemler - Medikal Teknoloji - Fabrika 
Otomasyonu - Otomotiv Sistemleri - Denizcilik Uygulamaları.

Tam donanımlı bir geliştirme ortağı olarak TEGEMA, yakın işbirliğiyle 
daha geniş kapsam ve yeni fırsatlar sunar. Çalışanlarımız doğru 
soruları sorar, eleştirir ve yeni olasılıkları belirtir. Fikirlerinizi bir üst 
düzeye ve ötesine taşımak istiyoruz. 

Farklı disiplinler arası ekiplerimiz aynı yol asla iki defa geçmez. 
Yaratıcılıklarını sürekli zorlayarak, müşterilerimiz için en iyi çözümleri 
sağlar. ‘Orijinal’ düşünmek zihinlerini canlı tutar ve yenilikçi uygulama 
ve ürünler ortaya çıkarır. Ekiplerimizin, yerleşmiş şirketler, yeni 
kurulan ve ayrılan şirketler için projeye yönelik ürün ve sistem 
geliştirmede paylaşmak için onlarca yıllık deneyimi bulunuyor. 
Gerektiğinde, uzman şirketler ve kurumlar ağımızla yakın işbirliği 
içinde çalışırız.
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P: +31 79 353 12 83
E: ppo@tfhc.nl

Peter Post
General Manager

Task Force Health Care
PO Box 190
NL-2700 AD Zoetermeer 

info@tfhc.nl
www.tfhc.nl

The Task Force Health Care (TFHC) is the platform for the Dutch Life 
Sciences & Health sector. 

We aim to:
1.  Stimulate cooperation and knowledge-sharing in order to 

combine forces within the Dutch healthcare sector, and; 
2.  Present and position The Netherlands abroad in order to be 

involved in the global and local healthcare challenges.

Why?
“To improve healthcare internationally with the use of Dutch 
expertise.”

How?
a.  Through weekly activities within and outside The Netherlands like 

health missions, Holland Pavilions, meetings and conferences;
b.  Through developing and sharing knowledge with the use of our 

website, social media and various publications;
c.  Through network facilitation and extensive relationship 

management.
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Task Force Health Care (TFHC), Hollanda Yaşam Bilimleri ve Sağlık 
Sektörü platformudur. 

Amaçlarımız:
1.  Hollanda sağlık hizmetleri sektörü ile güçleri birleştirmek 

amacıyla işbirliği ve bilgi paylaşımını teşvik etmek ve; 
2.  Global ve lokal sağlık hizmetleri zorluklarına çözüm arayışına 

katılmak üzere Hollanda’yı yurt dışında konumlandırmak ve 
temsil etmek.

Neden?
“Hollanda’nın uzmanlığından yararlanarak sağlık hizmetlerini 
uluslararası alanda iyileştirmek.”

Nasıl?
a.  Sağlık misyonları, Hollanda fuarları, toplantılar ve konferanslar 

yoluyla Hollanda içinde ve dışında düzenlenen haftalık etkinlikler 
yoluyla;

b.  Web sitemiz, sosyal medya ve çeşitli yayınların kullanımı yoluyla 
bilgi geliştirme ve paylaşma yoluyla;

c.  Ağ kolaylaştırma ve kapsamlı ilişki yönetimi yoluyla.
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Erengül 
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Founder/Owner

M: +31 6 47 48 90 72
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ValueMerge
Messiaenpark 43
NL-5653 JS Eindhoven

info@valuemerge.com 
www.valuemerge.com 

Innovation bridge ValueMerge is providing business accelerating 
and coordination services in healthcare and medical technologies 
for Turkish market. The company is established in The Netherlands 
and  initiating value based unique business from the innovative 
solutions of Dutch and Turkish  Small Medium Enterprises.

Fundamental services of ValueMerge in healthcare and medical 
technologies are:
•  Business accelerating and coordination with distinguished 

networking in The Netherlands and in Turkey
•  Marketing applications with “Blue Ocean Strategy”
•  Implementation Leading of the innovation in public, private and 

academic healthcare sites
•  Intercultural customized business training and workshops

ValueMerge is;
•  Multi Visional: Merging the Values of Clinical & Technical & 

Commercial perspectives for needs-based healthcare services
•  Multicultural: Merging the innovative values between The 

Netherlands & Turkey in healthcare and medical technologies
•  Multifunctional: Cost effective, result oriented and multifunctional 

services of compact coordination for Small Medium Enterprises

In Turkey, ValueMerge would like to meet;
•  Innovative Small Medium Enterprises of Healthcare IT
•  Academic Spin-Off companies in medical technologies
•  Strategic executives of the pioneer hospitals  
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İnnovasyon köprüsü ValueMerge, sağlık ve tıp teknolojilerinde 
Türkiye pazarı için iş faaliyetlerinin hızlandırilması ve koordinasyonu  
hizmetlerini sunmaktadır. Hollanda’da kurulmuş olan şirket,  
Hollanda ve Türkiye’den Küçük  Orta Ölçekli Girişimcilerin inovatif 
çözümlerinden,  değeri temel alan eşsiz iş olanakları oluşturmaktadır. 

ValueMerge’ün sağlık ve tıp teknolojilerindeki temel hizmetleri:
•  Hollanda ve Türkiye’deki ayrıcalıklı iş ağı sayesinde iş 

faaliyetlerinin hızlandırılması ve koordinasyonu
•  Mavi Okyanus Stratejisi ile pazarlama uygulamaları
•  İnovasyonun kamu, özel ve akademik sağlık alanlarındaki 

uygulama öncülüğü
•  Kültürlerarası uyarlanmış iş faaliyetleri eğitim ve çalıştayları

ValueMerge,
•  Çoklu vizyona sahiptir: İhtiyacı temel alan sağlık hizmetleri için 

klinik, teknik ve ticari perspektiflere ait değerlerin kaynaştırılması
•  Çoklu kültüre sahiptir: Sağlık hizmetleri ve tıp teknolojilerinde 

Hollanda ve Türkiye arasındaki inovatif değerlerin kaynaştırılması
•  Çok fonksiyonludur:  Küçük Orta Ölçekli Girişimciler için uygun 

maliyetli, sonuç odaklı ve çok fonksiyonlu hizmetlerin kompakt 
koordinasyonu

ValueMerge’ün Türkiye’de bir araya gelmek istediği taraflar;
•  Sağlık Hizmetlerine yönelik inovatif Küçük Orta Ölçekli bilgi 

teknolojileri şirketleri
•  Tıp teknolojilerinde akademik “Spin-Off” şirketleri
•  Öncü hastanelerin stratejik yöneticileri
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M: +31 6 57 21 33 95
E: info@vari-stepp.com

Leon Damen
Managing 
director

VARI-STEPP
Philipsenstraat 1
NL-5371 CN  Ravenstein

info@vari-stepp.com
www.vari-stepp.com

The VARI-STEPP is a simple, yet effective and innovative product 
of Dutch design. It is a flexible door sill, facilitating an unimpeded 
passage of wheeled traffic, such as wheelchairs and hospital beds.
• A water-retaining door sill, but not an obstacle
• An excellent water bar for wet rooms
• Ergonomic for staff
• Wheelchair-friendly
• Helps to avoid falls among elderly people

The VARI-STEPP is the solution for sectors with considerable levels 
of wheeled traffic, such as:
• Hospitals
• Nursing and care homes
• Hotels
• Kitchens
• Airports/stations

References
The VARI-STEPP performed excellently in laboratory tests. It 
exceeded by far the cyclic load criteria applicable. Trials with the 
VARI-STEPP have been carried out at numerous sites throughout the 
Netherlands, to the clients’ complete satisfaction.
Beside The Netherlands it’s already available in Belgum, United 
Kingdom and Sweden.

USP’s
• Solution for an existing problem
• Patented technology
• Dutch design
• Available in a normal and in a fire-retardant version

Distribution relationship
We are looking for a distribution partner for the market of Turkey 
with the following profile:
• Knowledgeable in the field of applications; 
•  Able to deliver custom in the assembly of the 2 semi finished products;
•  Having a well organized sales team with a network consisting of 

architects, building contractors; or  
•  Distributing already a product range which could connect the 

VARI-STEPP; and
•  Prepared to render customisation, distribution, installation and 

support services. 
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VARI-STEPP, Hollanda tasarımlı basit ama etkili ve yenilikçi bir 
üründür. Tekerlekli sandalyeler ve hastane yatakları gibi tekerlekli 
araçların engelsiz geçişini kolaylaştıran esnek bir kapı eşiğidir.
• Su tutan ancak engel olmayan kapı eşiği
• Islak alanlar için mükemmel su engeli
• Personel için ergonomik
• Tekerlekli sandalye dostu
• Yaşlıların takılıp düşmesini önler

VARI-STEPP aşağıdakiler gibi tekerlekli trafiğinin yüksek olduğu 
sektörlere yönelik çözümdür:
• Hastaneler
• Bakım evleri
• Oteller
• Mutfaklar
• Havalimanları/istasyonlar

Referanslar
VARI-STEPP, laboratuvar testlerinde mükemmel performans 
göstermiştir. Döngüsel yük kriterlerini çok aşmıştır. VARI-STEPP 
Hollanda’da farklı sahalarda müşterilerin tam memnuniyetini 
sağlayan şekilde test edilmiştir.
Hollanda’nın yanı sıra Belçika, İngiltere ve İsveç’te de 
kullanılmaktadır.

Eşsiz Satış Özellikleri
• Mevcut soruna yönelik çözüm
• Patentli teknoloji
• Hollanda tasarımı
• Normal ve alev geciktirici versiyonda mevcuttur

Dağıtım ilişkisi
Türkiye pazarı için aşağıdaki profilde bir dağıtım ortağı arıyoruz:
• Uygulamalar alanında bilgili; 
• 2 yarı mamul üründe özel montaj gerçekleştirebilmelidir;
•  Mimar ve müteahhtilerden oluşan bir ağa sahip iyi organizasyonlu 

bir satış ekibine sahip olmamalıdır veya  
•  VARI-STEP’e benzer bağlantılı bir ürünü zaten dağıtıyor olmalıdır ve
•  Uyarlama, dağıtım, kurulum ve destek hizmetleri sağlamaya hazır 

olmalıdır. 
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Luc 
Leenknegt
Financial Advisor 
/ EPC Contractor

Anwar Wazir
Director / Senior 
Consultant

M: +31 6 28 38 72 66
E: Sefton.Lo@YakamozEnergySolutions.com

P: +32 4 75 38 41 38
E: Luc.leenknegt@perpetum.be

M: +31 6 14 47 54 74
M: +31 6 37 06 26 17
E: info@YakamozEnergySolutions.com

Sefton 
Lo-A-Njoe
Senior Advisor

Yakamoz Energy Solutions
Grote Beer 655
NL-3067 TR Rotterdam 

info@YakamozEnergySolutions.com 
www.YakamozEnergySolutions.com

YAKAMOZ TR ENERJ? ÇÖZÜMLER A.?.
Kısıklı Mah. Hanımseti Sok. No:12  
Üsküdar/?stanbul
info@YakamozEnergySolutions.com
www.YakamozEnergySolutions.com

Yakamoz Energy Solutions B.V. is involed in renewable energy 
projects, from consulting, development, financing to EPC and O&M. 
With 175MW of “unlicensed” solar parks under contract, Yakamoz is 
expanding it’s portfolio with wind, LED and other renewable energy 
projects.
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Yakamoz Energy Solutions B.V. yenilenebilir enerji projeleri alanında 
danışmanlık, geliştirme ve finansmandan, EPC ve O&M’ye kadar 
her aşamada faaliyet göstermektedir. 175MW “lisanssız” sözleşmeli 
güneş enerjisi parkları ile Yakamoz rüzgar, LED ve diğer yenilenebilir 
enerji projeleri ile portföyünü genişletiyor.
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Official Delegation
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Ministry of Foreign Affairs
PO Box  20061
NL-2500 EB Den Haag 
P: + 31 70 3486057 
E: guido.landheer@minbuza.nl   
www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz

Ministry of Foreign Affairs
PO Box  20061
NL-2500 EB Den Haag 
P: +31 70-3485705
E: christien.aben@minbuza.nl 
www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz

Guido Landheer
Deputy Director-General for 
Foreign Economic Relations

Christien Aben
Senior Policy Officer at the 
Directorate for International 
Enterprise

Ministry of Foreign Affairs

Official Delegation

mailto:guido.landheer@minbuza.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz
mailto:christien.aben@minbuza.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz
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Ministry of Economic Affairs
PO Box 93144 
NL-2509 AC The Hague
P: +31 6 25641019
E: maurits.berger@rvo.nl
www.rvo.nl 

Maurits Berger
Project Manager Economic 
Missions

Ministry of Economic Affairs

mailto:maurits.berger@rvo.nl
http://www.rvo.nl
https://www.linkedin.com/in/mauritsberger
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Embassy of the Kingdom of the Netherlands 
Turan Guneş Bulvarı, Hollanda Caddesi  No:5 06550 Yildiz 
Ankara
P: +90 312 409 18 00
F: +90 312 409 18 96
E: ank-cdp@minbuza.nl
 www.mfa.nl/ank

Embassy of the Kingdom of the Netherlands 
Turan Guneş Bulvarı, Hollanda Caddesi  No:5 06550 Yildiz 
Ankara 
P: +90 312 409 18 73
F: +90 312 409 18 96
E: Jeroen.kelderhuis@minbuza.nl
www.mfa.nl/ank

Consulate General of the Kingdom of the Netherlands
Istiklal Caddesi 197, Beyoglu 34433
Istanbul, Turkey
P: +90 212 393 2117
F: +90 212 292 5031
E: hester.jonkman@minbuza.nl 
www.mfa.nl/ist

Consulate General of the Kingdom of the Netherlands
Istiklal Caddesi 197, Beyoglu 34433
Istanbul, Turkey
T:+90 212 393 2116
F: +90 212 292 5031
E: robert.schuddeboom@minbuza.nl 
www.mfa.nl/ist

Cornelis van Rij
Ambassador

Jeroen Kelderhuis
Head of Netherlands Economic 
Network Turkey

Hester Jonkman
Deputy Consul General

Robert Schuddeboom 
Consul General

Contact details Embassy Ankara and
Consulate General Istanbul

mailto:ank-cdp@minbuza.nl
http://www.mfa.nl/ank
mailto:Jeroen.kelderhuis@minbuza.nl
http://www.mfa.nl/ank
mailto:hester.jonkman@minbuza.nl
http://www.mfa.nl/ist
mailto:robert.schuddeboom@minbuza.nl
http://www.mfa.nl/ist
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Consulate General of the Kingdom of the Netherlands 
Istiklal Caddesi 197, Beyoglu 34433
Istanbul, Turkey
P: +90 212 393 2129
F: +90 212 292 5031
E: mustafa.basaran@minbuza.nl 
www.mfa.nl/ist

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Turan Guneş Bulvarı, Hollanda Caddesi  No:5 06550 Yildiz 
Ankara
Turkey
P: +90 312 409 18 23
F: +90 312 409 18 96
E: derya.kaplan@minbuza.nl
www.mfa.nl/ank

Mustafa Basaran
Senior Commercial Officer

Derya Kaplan
Economic and Commercial Officer

mailto:mustafa.basaran@minbuza.nl
http://www.mfa.nl/ist
mailto:derya.kaplan@minbuza.nl
http://www.mfa.nl/ank
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Publication

Netherlands Enterprise Agency
The Hague, Netherlands
www.hollandtrade.com

Production
Xerox/OBT
The Hague, Netherlands
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