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Sanayinin Sesi ESO HABER 
Sesiniz olmaya çağırıyor! 
Firmaiafinızla ilgili haberleri gönderin, 
günlük binierce ziyaretçisi/okuru olan; 
vıwvı.esohaber.coırı ve 
ESO HABEH Dijital Gazerecle 
yayınlayalım. 
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bosin@eso.org.tr 
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TeknoloJI ve Sanayi 
Bakan Yardımcıso Hasan 
Bllyllkdede: . E.sklşehir'ln
gelişinıi'i yakından takip
ediYv

fl!L E,ki-;ı,tı r'irı
URAYSIM'de test rıerkezi
ha ine ;efmeSine yönelik
de onenıli çalışmalarınıız
v�r. Fsk·�ı,tıir vP ' IÇP-1.,,,<iPki
oss·ıc1 er i'/i şekilce Clajcr 
ıend rrıeye çalışıyoruz.·
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Yeni iş birlikleri 
değerlendirildi 
■ Savunma, havacılık. makine, yazılım,
seramik, o:omasyon a ıanırıda çalışan
firınalara yapılar ziyaretlerde firınalar Sa·
vunma Sanayi Başkanlığı'na üretim 
kabiliyederi hakkında bilgi verdi, 
olası iş birli�leri ve yeni iş ::ıotansiyelleri de
Çıerlendirildi.

m 
112.530.250 $ 
ESKİŞE�İ�'.İN SAVUNMA YE HAVACILIK

SEKTORUNDEN 2021 OCAK -MAYIS 
DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 

İHRACAT (KAYNAK. TİM) 

Selka. 3D teknolojisi 
için kolları sıvadı 

30 BETON YAZDIRMA TEKNOLOJiSiNiN GELECEĞİ ŞEKİLLENDİ
RECEK ÜRÜNLERDEN BİRİ OLACAĞININ ÖNGÖRÜSÜNDE BULUNAN 

.. . . 

ESO UYESI SELKA GRUP. AR-GE ÇALIŞMALARINA HIZ VERDi. 

■ Selka Grup Kalite ve iş Gelş:irme
fvlJdürJ Çağla Akç;ıy. yazıcı içerisin ·  
de  k.ıllanııan harç ve kimyasalların
yerli-rn ili inıkanlarıa üretilrnesi için

işe koyuldukla'lfll açıkladı. 

■ "Geleceği şe�illenclirecek teknolo·
jiden uzak kalmamız düşünü emcz.
ÜlkerrıiL belürı c1lanrıdc1 Avruı:,ı,ı'rıırı
ı nı..marası, bu üstünlüğümüzü
korumak için 30 yazı lar clanındc da
çalışınalar yapmak zorundayız"
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https://www.esohaber.com/savunma-ve-havacilik-sektoru-esoda-bir-araya-geldi/
https://www.esohaber.com/selka-3d-teknolojisinde-ilki-basarmak-istiyor/
https://www.esohaber.com/yeni-isbirlikleri-degerlendirildi/
https://www.eso.org.tr/avrupa-birligi-bulteni--07062021
https://www.eso.org.tr/ekonomi-bultenleri
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https://www.esohaber.com/hayata-3-0-onde-baslayacaklar/
https://www.eso.org.tr/eso-dis-ticaret-istihbarat-merkezi
https://www.esohaber.com/bilecik-tsodan-esoya-ziyaret/
https://www.eso.org.tr/icasifed-ile-online-b2b-etkinligi
https://www.esohaber.com/temin-ve-yuksek-fiyat-ihracatcilari-etkiliyor/
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