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Çalışan/Employee 
□   Üretim 

□   Satış/Pazarlama 

□   Teknik 

□   Kalite Kontrol 

□   Satınalma 
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□   Üretim 

□   Satış/Pazarlama 

□   Teknik 

□   Kalite Kontrol 

□   Satınalma 
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□   Üretim 

□   Satış/Pazarlama 

□   Teknik 

□   Kalite Kontrol 
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A.    ENDÜSTRİ 

□ A1.  Tarım ve Gıda 

□ K-A2. Yenilenebilir Enerji Ekipman ve Sistemleri 

□ A2. Su, Hava ve Atık Arıtımı Sistem ve Ekipmanları   

□ A3. Kağıt/Karton  

□ A4. Kimyasal/İlaç/Kozmetik  

□ A5. Elektrik/Elektronik 

□ A6. Kauçuk/Plastik Malzemeler 

□ A7. Ambalaj 

□ A8. Ahşap 

□ A9. Mekanik/Otomotiv 

□ A10. Çelik/Metal İşleme 

□ A11. Yağ ve Gaz 

□ A12. Tekstil 

B.    HİZMETLER 

□   B13. Çevre Analizi 

□   B14. Liman/Havalimanı İşletmeciliği 

□   B15. Kirletilmiş Alanları Islahı ve İyileştirilmesi 

□   B16. Atıktan Enerji Üretimi 

□   B18. Çeşitli tesisler (Su kemerleri, çöp sahaları vb.) 

□   B19. Finansal Kuruluş 

□   B20. Lojistik/Atık Depolama 

□   B21. Bakım ve Temizlik 

□   B22. Atık Geri Kazanımı ve Taşınması 

□   B23. Malzeme Geri 
Kazanımı/Geridönüşümü/Transformasyonu 

□   B24. Kesici / araç kesici / kaporta karoser dönüştürme 
şirketleri 

□  B25. Yardımcı tesisler/Entegre Yönetim Firmaları 

□ B27. Mühendislik Firması 

□   K-F34. Konaklama Tesisleri 

□   K-F35. Teknik/Kurulum Mühendisliği 
 

 

 

□   C.  DISTRIBUTOR 

 
D.    YAPI SEKTÖRÜ 

□ D28. Çimento Üreticileri 

□ D29. Katı Atık Geridönüşüm Tesisi 

□ D30. Ekstraktör 

□ D31. İmha Firması 

□ D32. Yapı/İnşaat Firması 

□ D33. Gayrimenkul Firması 

□ D34. Tasarım/Dizayn Firması 

 

E.    KAMU İDARELERİ 

□ E35. 50 Bin nüfus altındaki Belediyeler 

□ E36. 50 Bin nüfus üzeri Belediyeler 

□ E37. Askeri Birlikler/Kuvvetler 

□ E38. Devlet Kurumları/Bakanlıklar 

□ E39. Eyalet /Bölge  

□ E40. Sağlık Kuruluşları 

 

F.    TARIM 

□ K-B13. Birlik 

□ K-B14. Çiftlik 

 
□   H. DERNEKLER/KURUMLAR 

 

 

 



 

 

 

SEKTÖR LİSTESİ 2016  
ECOMONDO (Malzeme ve Enerji Gerikazanımı ve Sürdürülebilir Kalkınma) 

KEY ENERGY (Sürdürülebilir Enerji ve Hareketlilik) 
Lütfen satın alma konusunda ilgilendiğiniz ürün gruplarını işaretleyiniz-  
 

30 ŞIKTAN FAZLA İŞARETLEMEYİNİZ 
 
 

ECOMONDO 
 
A - ATIKLARIN TOPLANMASI,TAŞINMASI VE 

SOKAK TEMİZLİĞİ 

□ A001 Sıkıştırıcılar 

□ A002 Araç parçaları ve aksesuarları 

□ A003 Farklılaştırılmış atık toplama 

konteynerlerini tartma ve tanımlama 
sistemleri 

□ A004 Deniz yoluyla atık taşıma 

□ A005 Kara yoluyla atık taşıma 

□ A006 Demir yoluyla atık taşıma 

□ A007 Endüstriyel ve özel atık toplama 
araçları 

□ A008 Elektrikli şehir temizleme araçları 

□ A009 Biyoyakıtlı araçlar 

□ A010 Elektrikli araçlar 

□ A011 Hibrid araçlar 

□ A012 Özel araçları kiralama 

□ A013 Dişli motorlar 

□ A014 Çöp konteynerleri 

□ A015 Tekerlekli çöp konteynerleri 

□ A016 Çöp kovaları 

□ A017 Farklılaştırılmış atık toplama için özel 

konteynerler 

□ A018 Teneke kutu ezme ve toplama 

makineleri 

□ A019 Özel atıkları toplama konteynerleri 

□ A020 Yağ geri kazanım konteynerleri 

□ A021 Büyük boyutlu atık toplama 

konteynerleri 

□ A022 Taşıma konteynerleri 

□ A023 Çeşitli torbalar 

□ A024 Ekolojik Adalar 

□ A025 Mobil örtüler 

□ A026 Yeraltı veya yarı yeraltı konteynerleri 

□ A027 Yıkama ekipmanları ve sistemleri 

□ A028 Endüstriyel yükleyiciler 

□ A029 Forkliftler 

□ A030 Konteyner taşıma araçları 

□ A031 Konteyner boşaltma araçları 

□ A032 Tekerlekli yükleyiciler 

□ A033 Teleskopik kaldırıcı arabalar 

□ A034 Torba destekleri ve taşıyıcıları 

□ A035 Endüstriyel arabalar için destek 

□ A036 Atık taşıma teknolojileri 
 

□ A037 Cadde ve sokak temizliği ve bakımı 

için araçlar 

□ A038 Aspiratörler, temizlik makineleri 

□ A039 Yüksek basınçlı temizlik makineleri 

□ A040 Motorlu süpürücüler 

□ A041 Süpürücüler 

□ A042 Sokak temizliği için fırçalı süpürme 

araçları 

□ A043 Teknik kullanımlar için fırçalar 

□ A044 Çevre temizliği ve hijyen için ürün ve 

ekipmanlar 

□ A045 Grafiti temizleme ekipmanları 

□ A046 şehir kalitesi 

□ A047 Yol güvenliği çözümleri 

□ A048 Atıkları taşıma ve depolama 

□ A049 Otomatik atık toplama sistemleri 

□ A050 Vidanjör kamyonlar 

 

B - ATIK ARITIMI/İMHASI-TEKNOLOJİLER VE 
EKİPMANLAR 

□ B001 Mekanik arıtma ve seçme: 

ekipmanlar ve sistemler 

□ B002 Konveyör bantlar 

□ B003 Dozatörler 

□ B004 Kurutucular 

□ B005 Buharlaştırıcılar 

□ B006 Filtreler 

□ B007 Karıştırıcılar 

□ B008 Presler 

□ B009 Ayırıcılar 

□ B010 Öğütücüler ve kırıcılar 

□ B011 Elekler 

□ B012 Titreşimli elekler 

□ B013 Kesiciler 

□ B014 Bıçaklar 

□ B017 biyo-filtreler ve atık hava arıtımı 

□ B018 Gübre üretme ürünleri ve parçaları 

□ B019 Biyo-öğütücüler 

□ B021 Diğer biyolojik atık arıtma işlemleri 

□ B022 Sterilizatörler 

□ B023 Yıkama sistemleri 

□ B025 Kimyasal-fiziksel atık arıtma işlemi 

□ B026 Elektrikli ve elektronik parçaları 

işleme 

□ B027 Asbest arıtma ve bertaraf etme 

işlemleri 

□ B028 Geri dönüştürülebilir malzemelerin 

arıtımı 

□ B029 Kullanılmış yağ arıtma işlemleri 

□ B030 Özel ve tehlikeli atıkları arıtma 

işlemleri 

□ B031 Mezbaha ve agro-sınai endüstri 

atıklarının arıtımı 

□ B032 Cüruf ve kül arıtma ve geri kazanma 

□ B033 Tehlikeli atıkların bertarafı 

□ B034 Radyoaktif atıkların bertarafı 

□ B035 Tıbbi atıkların arıtılması ve bertarafı 

□ B036 Atık gömme: ekipmanlar ve sistemler 

□ B038 Oleodinamik parçalar 

□ B039 Kablo taşıyıcı zincirler, kablolar ve 

rulmanlar için sistemler 

□ B040 Elastik öğeler, gergi mekanizması 

öğeleri, amortisörler ve motor 
karterleri 

□ B041 Plastik malzeme geri dönüşüm 

tesisleri 

□ B042 Oleodinamik pompalar ve motorlar 

 
C - MALZEME VE ENERJİ GERİ KAZANIMI 

□ C001 Atık ve çöp teçhizatları 

□ C002 Geri dönüşüm malzemeleri ve 

ürünleri 

□ C003 Kağıt ve karton geri kazanımı 

□ C004 Elektrikli ve elektronik ekipman geri 

kazanımı 

□ C005 Çelik geri kazanımı 

□ C006 Alüminyum geri kazanımı 

□ C007 Cıvalı aletlerin geri kazanımı 

□ C008 Madeni yağların geri kazanımı 

□ C009 Bitkisel ve hayvansal yağların geri 

kazanımı 

□ C010 Organik ve biyolojik olarak ayrışabilen 

atıkların geri kazanımı 

□ C011 Ahşap geri kazanımı 



 

 

□ C012 Demir içeren metallerin geri kazanımı 

□ C013 Demir içermeyen metallerin geri 

kazanımı 

□ C014 Plastik geri kazanımı 

□ C015 Lastiklerin geri kazanımı 

□ C016 Pil, akü geri kazanımı 

□ C017 Kullanılmayan araçların geri kazanımı 

□ C018 Cam geri kazanımı 

□ C019 Solvent rejenerasyonu 

□ C020 tekstil geri kazanımı 

□ C021 Toner ve mürekkep rejenerasyonu 

□ C022 Katalizörler 

□ C023 atıktan enerji üretimi: gazlı yakma, 

piroliz ve termokatalitik parçalama 

□ C024 Atık yakma sistemleri tasarlama ve 

gerçekleştirme 

□ C025 yanma analiz cihazları 

□ C026 Farklılaştırılmış seçme sistemleri 

□ C027 ATY üretim tesisleri 

□ C028 Diğer biyolojik atık arıtma işlemleri 

 
D - YENİLENEBİLİR ÜRÜN 

□ D001 Geri kazanılan ürünlerin 

pazarlanması 

□ D003 Eko-malzemeler, eko-dizayn 

□ D004 Ambalajlar 

□ D005 Ekolojik parklar ve bahçe 

düzenlemeleri 

□ D006 Gıda sektörü için son ürün 

□ D007 Tarım için son ürün 

□ D010 Sanayi için son ürün 

□ D011 Diğer sektörler için son ürün 

□ D014 Belgeli ürünler 

□ D016 Yeni karbonsuz malzemeler 

 
D1 - BİYOBAZLI SANAYİİ - BİYOEKONOMİ 

□ D1002 Biyo-yağlayıcılar 

□ D1004 İşlenmiş ahşap ürünler 

□ D1005 İnşaat için doğal lifler 

□ D1006 Biyorafineri (bitkisel biyokütleler; 

tarım sınai sektörü alt ürünleri, atıkları 
ve atık suları; organik kamusal 

atıklar) 

□ D1007 mekanik-biyolojik işlem ekipmanları 

ve sistemleri 

□ D1008 Biyolojik olarak ayrışabilen ve 

bozunabilen biyoplastikler ve 

biyopolimerler 

□ D1009 Kompost 

□ D1010 Atıkları anaerobik arıtma: tesisler ve 

ekipmanlar 

□ D1011 Atıklardan enerji geri kazanımı 

ekipmanları ve tesisleri 

□ D1012 Gübreye dönüştürme: tesisler ve 

ekipmanlar 
 

D2 - BİYOKÜTLE ENERJİSİ  

□ D2001 Biyokütleler için ekipmanlar, 

bileşenler ve teknolojiler  

□ D2002 Biyokütle enerjisi için ekipmanlar, 

bileşenler ve ürünler  

□ D2003 Pelet ocakları 

□ D2004 Odun yakan gazlaştırma kazanları  

□ D2005 Pelet ve/veya talaş ve/veya odun 

yakan kazanlar 

□ D2006 Biyokütle kojenerasyonu 

□ D2007 Biyokütleler için bileşenler ve 

teknolojiler  

□ D2008 Pelet ve/veya talaş tedarikçileri  

□ D2009 Endüstriyel biyokütle tesisleri  

□ D2010 Biyokütle işleme 

□ D2011 Biyokütle lojistiği 

□ D2012 Pelet ve/veya talaş üretim makineleri  

□ D2013 Hizmetler 

□ D2014 Biyokütle toplama sistemleri  

□ D2015 Biyokütle buhar türbinleri  

□ D2016 Buhar temizleme 

 

D3 - BİYOGAZ ENERJİSİ  

□ D3001 Biyogaz tesisleri için ekipmanlar, 

bileşenler ve teknolojiler  

□ D3002 Biyogaz ocakları 

□ D3003 Fermentasyon konteynırları ve siloları  

□ D3004 Biyogaz üretim tesisleri  

□ D3005 Atık sahaları ve arıtma tesislerinden 

biyogaz üretme tesisleri  

□ D3006 Besi hayvanı kanalizasyon 

atıklarından biyogaz üretme tesisleri  

□ D3007 Endüstriyel atıklardan biyogaz üretme 

tesisleri  

□ D3008 Bitkisel maddelerden biyogaz üretme 

tesisleri  

□ D3009 Biyogaz alternatif motorları 

□ D3010 Emniyet boruları 

□ D3011 Biyogaz türbinleri 

□ D3012 Buhar temizleme 

□ D3013 Biyometan sektörü için ekipmanlar, 

bileşenler ve ölçüm sistemleri 

□ D3014 Biyometan mikro-sıvılaştırma 

sistemleri 

□ D3015 Biyometan stoklama, taşıma, 

şebekelere enjeksiyon ve dağıtım 
sistemleri 

□ D3016 OFMSW'den elde edilen biyometan 

biyogazını arıtma ve yükseltme 

teknolojisi 

□ D3017 Zirai atıklardan elde edilen biyometan 

biyogazını arıtma ve yükseltme 
teknolojisi 

□ D3018 Metanla çalışan araçlar 

□ D3019 Biyokütle kojenerasyonu ve 

trijenerasyonu 

□ D3020 Biyogaz kojenerasyonu ve 

trijenerasyonu  

 
D4 - ALTERNATİF BİYOYAKITLAR VE 
YAKITLAR 

□ D4001 Diğer sıvı biyoyakıtlar 

□ D4002 Biyoyakıtlar için ekipman ve parçalar 

□ D4003 Alternatif yakıtlar için Ekipmanlar, 

Parçalar ve teknolojiler 

□ D4004 Biyodizel / etanol / bitkisel yağ 

yakıcılar 

□ D4005 Alternatif yakıt üretimi tesisleri  

□ D4006 Biyodizel üreticileri ve dağıtıcıları 

□ D4007 Araba tahrik sistemleri için biyogaz 

üreticileri ve distribütörleri 

□ D4008 Etanol üreticileri ve dağıtıcıları 

□ D4009 Biyoyakıt üretimi 

□ D4010 Buhar temizleme 

□ D4011 metan gazı üretimi ve distribütörü 

teknolojileri ve sistemleri 
 

E - ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ 

□ E001 Ekolojik istasyonların yönetimi 

□ E002 Toplama sistemleri hizmeti ve 

yönetimi 

□ E003 Yeşil alanların bakım hizmeti 

□ E004 Kış aylarında yol hizmetleri 

□ E005 Farklılaştırılmış toplama hizmeti 

□ E006 Bertaraf etme, arıtma ve geri kazanım 

tesislerini gerçekleştirme ve yönetme 

□ E007 Sokak süpürme ve şehir temizliği 

hizmeti 

□ E008 Taşıma hizmeti 

 
F - İNŞAAT VE YIKIM ATIKLARI: ARITMA VE 

GERİ KAZANIM 

□ F001 Endüstriyel yıkım: makineler ve 

ekipmanlar 

□ F002 Toz giderme sistemleri 

□ F003 Kazı makineleri ve küçük kazı 

makineleri 

□ F004 Ufalama: sabit ve mobil tesisler 

□ F005 Yıkma işletmeleri 

□ F006 Toprak taşıma makineleri ve 

ekipmanları 

□ F007 Etkisiz atıkların geri dönüştürülmesi 

ile elde edilen ürünler 

□ F008 Etkisiz atıkların geri kazanımı 

□ F009 Etkisiz atıkları arıtma: tesisler ve 

ekipmanlar 

□ F010 Etkisiz atıklar için elekler 

□ F011 Makine parçaları 

□ F012 Tekerlekler ve lastikler 

□ F013 Bitüm konglomeralarını geri 

dönüştürme sistemleri 

□ F014 Hidrolik çekiçler 

 

G - KİRLETİLMİŞ İŞ SAHASI ISLAHI 

□ G001 Kirlenmiş bölgelerin ıslah edilmesi: 



 

 

tesisler ve ekipmanlar 

□ G002 Muhafaza bariyerleri ve hidrolik 

bariyerler 

□ G003 kimyasal-fiziksel arıtma 

□ G004 Mikrobiyolojik arıtma 

□ G005 Termik arıtma işlemleri 

□ G006 Mobil arıtma sistemleri 

□ G007 Asbestten arındırma 

□ G008 Yeraltı sularını arındırma 

□ G009 Giydirmeler ve kaplamalar 

□ G010 Yeniden bitkilendirme 

□ G011 Kirlenmiş bölgeleri nitelendirme ve 

izleme 

□ G012 Jeofiziksel kontrol ve numune alma 

işlemleri 

□ G013 Taşıma ve risk analizi modelleri 

□ G014 Endüstriyel ve kirlenmiş alanları ıslah 

etme hizmetleri 

□ G015 Liman ve sahil bölgelerinde kum ve 

tortu ıslah etme 

□ G016 Hidrokarbon ve kimyasal maddeler 

için emici ürünler 

□ G017 Islah etme teknolojileri ve 

sistemlerinin kurulumu 

□ G018 Tehlikeli maddeleri depolama, 

toplama ve taşıma 

□ G019 emme sistemli ekskavatörler 

 
H - ATIK SU KALDIRMA/TAŞIMA VE 
KANALİZASYON 

□ H001 pompalar ve pompalama istasyonları 

□ H002 su arındırma sistemleri 

□ H003 yağmur suyu depolama 

□ H004 kanalizasyon 

□ H005 Hidrolik bağlantılar ve elastik 

bağlantılar 

□ H006 borular, rakorlar, bağlantılar 

□ H007 valfler 

□ H008 kuyu ve su drenaj cihazları 

□ H009 kanalizasyon sistemleri 

□ H010 drenaj 

□ H011 çökeltme tankları 

□ H012 çökeltme sistemleri için örtüler 

□ H014 kanalizasyonların temizliği 

□ H015 kanalizasyon denetleme araçları ve 

ekipmanları 

□ H016 su tasarrufu için ürün ve aksesuarlar 

□ H017 Kompresörler 

 
J - SU VE ATIK SU ARITMA 

□ J001 arındırma tesisleri: elektrikli ve 

mekanik ekipmanlar 

□ J002 kompakt, prefabrik ve metal yapılı 

arındırma tesisleri 

□ J003 kentsel ve zırai arındırma tesisleri 

□ J004 endüstriyel arındırma tesisleri 

□ J005 evsel arındırma tesisleri ve 

aksesuarlar 

□ J006 fiziksel-mekanik arıtma işlemleri 

□ J007 kum ayırma 

□ J008 filtrasyon 

□ J009 eleme ve elekten geçirme 

□ J010 flotasyon tesisleri 

□ J011 kum yıkama tesisleri 

□ J012 ayırıcılar 

□ J013 drenaj sularını arıtma 

□ J014 fiziksel ve kimyasal-fiziksel arıtma 

işlemleri 

□ J015 reaktant ölçüm cihazları 

□ J016 membran tesisler 

□ J017 iyon değişim tesisleri 

□ J018 yumuşatma tesisleri 

□ J019 emme tesisleri 

□ J020 tuzsuzlaştırma tesisleri 

□ J021 buharlaştırma tesisleri 

□ J022 çökeltme ve yumaklaştırma tesisleri 

□ J023 demir ve magnezyum giderme 

tesisleri 

□ J024 biyolojik arıtma işlemleri 

□ J025 havalandırma ekipmanları 

□ J026 septik çukurlar 

□ J027 nitrifikasyon ve denitrifikasyon 

□ J028 anaerobik işlemler 

□ J029 sızdırma sistemleri 

□ J030 aktif çamur sistemleri 

□ J031 oksijen fanları 

□ J032 atıkların dezenfeksiyonu - 

deodorizasyonu 

□ J033 klor tesisleri 

□ J034 UV radyasyon tesisleri 

□ J035 ozon tesisleri 

□ J036 çukur stabilizasyonlu arındırma 
tesisleri 

□ J037 doğal arındırma işlemleri: tesisler, 

ekipmanlar, hizmetler 

□ J038 fito-arındırma tesisleri 

□ J039 gölleme sistemleri 

□ J040 arındırma sistemleri için örtüler 

□ J041 su arıtma işlemleri için kimyasal ve 

biyolojik ürünler 

□ J042 temizlik ve hijyen için kimyasal ve 

biyolojik ürünler 

□ J043 kabuklanma önleyici ürünler 

□ J044 paslanmayı önleyici ürünler 

□ J045 Kimyasal banyolar 

□ J046 Hidrokarbon ve kimyasal maddeler 

için emici ürünler 

□ J047 Su arıtma tesisleri tasarlama ve 

yapımı 
 

K - ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN ARITIMI 

□ K001 agro-sınai endüstri 

□ K002 kağıt ve karton sanayii 

□ K003 kimyasal ve farmasötik sanayii 

□ K004 tabaklama sanayii 

□ K005 galvanizleme sanayii 

□ K006 metalürji sanayii 

□ K007 petrokimya sanayii 

□ K008 plastik sanayii 

□ K009 yarı iletken sanayii 

□ K010 tekstil sanayii 

□ K011 boya sanayii 

 

L - ÇAMUR TASFİYESİ 

□ L001 kıvamlaştırma ve dehidrasyon 

□ L002 stabilizasyon ve arındırma 

□ L003 kurutma 

□ L004 atık yakma 

□ L005 biyogaz bazlı sistemler 

□ L006 tarımda çamur değerlendirme 

□ L007 tehlikeli çamur bertaraf etme 

 
M - SU GERİ KAZANIMI, GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE 
TEKRAR KULLANIMI 

□ M001 suyun yeniden kullanımı 

□ M002 evsel atık suların geri dönüşümü 

□ M003 su geri kazanım tesisleri 

 

N - ENTEGRE SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ 

□ N001 kanalizasyon gerçekleştirme ve 

yönetme 

□ N002 su işleme ve arıtma sistemlerini 

gerçekleştirme ve yönetme 

□ N003 su kaynağı planlama ve yönetme 

□ N004 su hizmetleri yönetimi danışma 

□ N005 faturalar ve faturalama sistemleri 

□ N006 GIS, haritalama, modelleme 

 
O - HAVA ARINDIRMA TEKNOLOJİLERİ VE 
GEREÇLERİ 

□ O001 Duman arındırma - toz yakalama 

cihazları 

□ O002 Duman arındırma - gaz temizleyiciler 

□ O003 Duman arındırma - nitrojen oksit 

azaltma sistemleri 

□ O004 Duman arındırma - aktif karbonlu 

reaktörler 

□ O005 Duman arındırma - buharlaştırıcılar 

□ O006 Biyolojik atık hava arıtma işlemleri 

□ O007 Kapalı alanlarda hava arıtma işlemleri 

□ O008 Katalitik işlemler 

□ O009 Isıl işlemler 

□ O010 Emme işlemleri 

□ O011 Hava yıkayıcılar 

□ O012 Yaş elektrostatik toz tutucular 

□ O013 Elektrostatik ayırıcılar 



 

 

□ O014 Biyofiltreler 

□ O015 Aspiratörler 

□ O016 Santrifüjler 

□ O017 Pompalar 

□ O018 Borular 

□ O019 Eksenel ve radyal fanlar 

□ O020 Bacalar 

□ O021 Hava arındırma sistemleri kontrolü 

□ O022 Kimyasal ve biyolojik hava arındırma 

ürünleri 

□ O023 Emici malzemeler ve aktif karbonlar 

□ O024 Katalizörler ve nötralize edilmiş 

ürünler 

□ O025 Cürufların arıtımı 

□ O026 Tozların arıtımı 

□ O027 Atmosfer kirliliğini ölçme ve kontrol 
araçları 

 
R - ÇEVRE ANALİZ, ÖLÇÜM VE KONTROL 
EKİPMANLARI 

□ R001 Toprak analizi: ölçümler ve 

ekipmanlar 

□ R002 Endüstriyel işlemlerin atık sularının 

analizi: ölçümler ve ekipmanlar 

□ R003 Hidrokarbonların analizi: ölçümler ve 

ekipmanlar 

□ R004 Biyogaz analizi: ölçümler ve 

ekipmanlar 

□ R005 Su analizi: ölçümler ve ekipmanlar 

□ R006 Toz analizi: ölçümler ve ekipmanlar 

□ R007 Gaz analizi ve sınıflandırma: ölçümler 

ve ekipmanlar 

□ R008 Atıkların analizi ve sınıflandırması: 

ölçümler ve ekipmanlar 

□ R009 Endüstriyel analizler 

□ R010 Çevre izleme sistemleri, cihazları ve 

malzemeleri 

□ R011 mobil çevre izleme cihazları 

□ R012 Emisyon kontrol sistemleri 

□ R013 Güvenlik ve gözetleme sistemleri 

□ R014 Uzaktan kumanda ve kontrol 

sistemleri 

□ R015 jeognostik sondaj gereçleri 

□ R016 Kantarlar 

□ R017 Atmosferik kontrol ölçümleri için 

kabinler 

□ R018 kartografya ve arşivleme (donanım ve 

yazılım) 

□ R019 İşlem kontrolü 

□ R020 Seviye göstergeleri 

□ R021 kanal yer saptayıcıları 

□ R022 Sürekli ve aralıklı zemin gazı ölçüm 

malzemeleri 

□ R023 Dışarı verilen gaz ölçüm malzemeleri 

□ R024 Meteorolojik parametrelerin ölçümü 

□ R025 Radyoaktivite ölçümü ve kontrolü 

□ R026 Kapasite ölçüm cihazları 

□ R027 Çeşitli ölçüm cihazları 

□ R028 pH ve oksidasyon azaltma ölçümü 

□ R029 Sıcaklık ve nem ölçümleri 

□ R030 yeraltı kablolarını bulma 

□ R031 topografik ve jeodezik araçlar 

□ R032 meteorolojik araçlar 

□ R033 Eko-zehirlilik testi 

 

U - İLETİŞİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 

□ U001 Çevre iletişimi 

□ U002 Yayınevleri 

□ U003 Belgelendirme ve standardizasyon 
kuruluşları 

□ U004 eğitim kurumları 

□ U005 Gözetim ve kontrol kurumları (çevre 

izleme) 

□ U006 Kamu ve özel araştırma kuruluşları 

□ U007 Finansal ve sigorta ürünleri ve 

hizmetleri 

□ U008 Bilişim teknolojileri ürünleri ve 

hizmetleri 

□ U009 Çevre danışmanlık ve mühendislik 

firmaları 

□ U010 Yönetim ve bakım hizmetleri firmaları 

□ U011 Çevresel etki değerlendirmesi 

çalışmaları 

□ U012 Endüstriyel tanımlama çözümleri 

□ U013 Diğer hizmetler 

 
Z - DERNEKLER, KURUMLAR, DİĞER 

□ Z001 Yerel ve ulusal kamu idareleri 

□ Z002 Dernekler ve Konsorsiyumlar 

□ Z003 Mesleki Kurumlar 

□ Z004 Vakıflar, Finans Kurumları ve Sigorta 

şirketleri 

□ Z005 Uluslararası kuruluşlar 

□ Z006 Çoklu hizmet kuruluşları ve Çoklu 

sektör faaliyetleri 

□ Z007 Kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve 

gönüllü çevre kuruluşları 

□ Z008 Parklar 

 
 

 

KEY ENERGY 
 
C - RÜZGAR ENERJİSİ  

□ C001 Rüzgar enerjisi tesisleri için 

ekipmanlar, bileşenler ve teknolojiler  

□ C002 Şebekeye bağlı mini rüzgar enerjisi 

tesisleri 

□ C003 Şebekeden bağımsız mini rüzgar 

enerjisi tesisleri  

□ C004 Kıyı ve açık deniz aerojeneratör 

üreticileri  

□ C005 İlgili mühendislik işleri üreticileri  

□ C006 Aerojeneratör üretimi  

□ C007 Hizmetler 

□ C008 Kontrol ve yönetim yazılımı 

 

K1 - MOTORLAR 

□ K1001 Elektrikli motorlar için dökme demir 

parçalar 

□ K1002 Transformatörler ve motorlar için 

manyetik levhalar 

□ K1003 Ayrımsal asenkron motorlar 

□ K1004 DV asenkron motorlar 

□ K1005 OV asenkron motorlar 

□ K1006 Fırçasız motorlar 

□ K1007 AC motorlar 

□ K1008 İnverter için AC motorlar 

□ K1009 DC motorlar 

□ K1010 Dişli motorları 

□ K1011 Başlatma ve ayar reostaları  

 
L - KOJENERASYON VE TRİJENERASYON  

□ L002 Yakıt hücreleriyle kojenerasyon  

□ L003 Gaz mikrotürbinleriyle kojenerasyon  

□ L004 Biyodizel ve bitkisel yağ 

kojenerasyonu ve trijenerasyonu  

□ L006 Gaz kojenerasyonu ve trijenerasyonu 

□ L007 Dizel kojenerasyonu ve 

trijenerasyonu 

□ L008 Kojenerasyon ve trijenerasyon 

tesisleri  

□ L009 Absorpsiyon soğutma tesisleri  

□ L010 Buhar temizleme 

□ L011 Basınçlı turbojeneratörler 

 

M - DAĞITILMIŞ JENERASYON VE 
MİKROJENERASYON  

□ M001 Sürekli jenerasyon tesisleri  

□ M002 Acil durum jenerasyon tesisleri  

□ M003 Uzaktan ısıtma tesisleri  

□ M004 Dağıtılmış jenerasyon ve uzaktan 

ısıtma tesisleri  

□ M005 Mini ve mikro kojenerasyon  

 
N - ENERJİ TASARRUFU VE VERİMLİLİĞİ  

□ N001 Yerel Enerji Kurumları  

□ N002 Elektronik enerji kaynakları ve enerji 

tasarrufu  

□ N003 Yoğuşmalı kazanlar 

□ N004 Jeotermal kaynaklardan iklimlendirme  

□ N005 İkili güç kaynaklı ev tipi elektrikli 

cihazlar  

□ N006 ESCO Enerji Hizmeti Şirketi 

□ N007 LED aydınlatma 

□ N008 Yüksek verimlilikli sokak 

aydınlatmaları  

□ N009 Yenilikçi flüoresan ışıklar  

□ N010 Yüksek verimlilikli elektrikli motorlar  



 

 

□ N011 Gaz ısı pompaları  

□ N012 Yüksek verimlilikli elektrikli ve 

elektronik ürünler  

□ N013 Endüstride enerji verimliliği ürünleri  

□ N014 Termostatik regülasyon  

□ N015 Enerji için tasarruf ve verimlilik  

□ N016 Enerji üretiminde tasarruf ve verimlilik  

□ N017 Varlık sensörleri 

□ N018 Hizmetler 

□ N019 Isı geri kazanım teknolojileri 

□ N020 Enerji birikimi için yenilikçi teknolojiler 

□ N021 Isıtma ve soğutma alanında enerji 

verimliliği teknolojileri 

□ N022 Aydınlatma alanında enerji verimliliği 

teknolojileri 
 
O - SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT 

□ O001 Isıtma aksesuarları 

□ O002 Biyo-inşaat: Pasif ve çok düşük enerji 

tüketimli bina tasarlama ve inşa etme 

□ O003 Ahşap evler ve prefabrik yapılar 

□ O004 jeotermal kaynaklardan sağlanan 

iklimlendirme 

□ O005 Isı ve enerji tasarrufu için parça ve 

teknolojiler 

□ O006 Çatı örtüleri 

□ O007 Ev otomasyonu 

□ O008 yüksek termik verimliliğe sahip 

pencereler 

□ O009 Ses yalıtımı 

□ O010 Isı yalıtımı 

□ O011 Isı ve ses yalıtımı 

□ O012 Biyoinşaat için inşaat malzemeleri 

□ O013 Projelendirme 

□ O014 Sıvadibi ısıtma 

□ O015 Duvar ısıtma 

□ O016 Zemin ısıtma 

□ O017 Tavan ısıtma 

□ O018 Yonga ısıtma 

□ O019 Isıtma ve soğutma 

□ O020 Zeminler için yalıtkan kaplamalar 

□ O021 Hizmetler ve parçalar 

□ O022 Enerji ve ses tanı hizmetleri ve 

araçları 

□ O023 Ön cephe sistemleri, havalandırma 

tertibatlı ön cepheler 

□ O024 serbest soğutma sistemleri 

□ O025 Enerji yönetim ve kontrol sistemleri 

□ O026 Ölçüm ve ayarlama sistemleri 

□ O027 Enerji tüketimi kontrolü ve yönetimi 

için yazılımlar 

□ O028 Çatılar ve çatı örtüleri 

□ O029 Yeşil çatılar 

□ O030 solar kontrollü camlar 

□ O031 düşük emisyonlu camlar 

□ O032 entegre panjurlu üçlü mastarlı camlar 

□ O033 Yüksek ısı verimliliğine sahip camlar 

ve pencereler, kış bahçeleri 

□ O034 Kent ve sokak düzenekleri 

□ O035 Kentsel yeşil alan düzenlemeleri ve 

organik bahçecilik 
 

P - SÜRDÜRÜLEBİLİR HAREKETLİLİK 

□ P001 Kent ve sokak düzenekleri 

□ P002 Kent Mobilyaları 

□ P003 Sesi absorbe eden bariyerler ve yol 

yüzeyleri  

□ P004 Güç destekli bisikletler 

□ P005 Bike-sharing 

□ P006 Düşük emisyonlu otobüs 

□ P007 Car pool 

□ P008 Ortaklaşa binme  

□ P009 Akıllı Ulaşım Sistemleri 

□ P010 Metan ve gpl için dönüştürme kiti 

□ P011 Bisiklet hareketliliği 

□ P012 Kolektif hareketlilik 

□ P013 Hareketlilik planlama ve yönetimi 

□ P014 Kentsel kalite 

□ P015 Raylı ulaşım sistemleri 

□ P016 Yerel Toplu Taşımacılık yönetim ve 

yenileme sistemleri 

□ P017 Yenilikçi ödeme sistemleri 

□ P018 Esnek taşımacılık sistemleri (dial a 

ride) 

□ P019 Toprak ve hareketlilik yönetimi ve 

kontrol sistemleri 

□ P020 Hareketlilik yönetimi çözümleri  

□ P021 Bisiklet-yaya sistemi çözümleri 

□ P022 Şehir lojistiği çözümleri 

□ P023 Araba park yönetimi ve araç park 

etme çözümleri 

□ P024 Yol güvenliği çözümleri 

□ P025 Elektrikli araç şarj istasyonları 

□ P026 Atmosfer kirliliğini ölçme ve kontrol 

araçları 

□ P027 Düşük darbeli araçlar 

□ P028 Hidrojenle çalışan araçlar 

□ P029 Elektrikli şehir temizliği araçları 

□ P030 Biyoyakıtlı kişi ve ticari taşımacılık 

araçları 

□ P031 Elektrikli kişi ve ticari taşımacılık 

araçları 

□ P032 Hibrid kişi ve ticari taşımacılık araçları 
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Tercüman Hizmetleri/Interpreter service: 
 

□  İngilizceyi akıcı şekilde konuşuyorum, tercümanlık hizmetine ihtiyacım olmayacaktır. 

 

□ ............../İtalyanca tercümanlık hizmetine ihtiyacım olacaktır. (Türkçe/İtalyanca gibi) 

 

 

F U A R  G İ R İ Ş  K A R T I N I Z  İ Ç İ N :  lütfen tek bir şık işaretleyiniz. 

 

 

ŞİRKETİNİZİN ANA FAALİYET KONUSU: 
 
Lütfen tek bir şık işaretleyiniz: 
 

A.    ENDÜSTRİ 

□ A1.  Tarım ve Gıda 

□ K-A2. Yenilenebilir Enerji Ekipman ve Sistemleri 

□ A2. Su, Hava ve Atık Arıtımı Sistem ve Ekipmanları   

□ A3. Kağıt/Karton  

□ A4. Kimyasal/İlaç/Kozmetik  

□ A5. Elektrik/Elektronik 

□ A6. Kauçuk/Plastik Malzemeler 

□ A7. Ambalaj 

□ A8. Ahşap 

□ A9. Mekanik/Otomotiv 

□ A10. Çelik/Metal İşleme 

□ A11. Yağ ve Gaz 

□ A12. Tekstil 

B.    HİZMETLER 

□   B13. Çevre Analizi 

□   B14. Liman/Havalimanı İşletmeciliği 

□   B15. Kirletilmiş Alanları Islahı ve İyileştirilmesi 

□   B16. Atıktan Enerji Üretimi 

□   B18. Çeşitli tesisler (Su kemerleri, çöp sahaları vb.) 

□   B19. Finansal Kuruluş 

□   B20. Lojistik/Atık Depolama 

□   B21. Bakım ve Temizlik 

□   B22. Atık Geri Kazanımı ve Taşınması 

□   B23. Malzeme Geri Kazanımı/Geridönüşümü/Transformasyonu 

□   B24. Kesici / araç kesici / kaporta karoser dönüştürme şirketleri 

□ B25. Yardımcı tesisler/Entegre Yönetim Firmaları 

□ B27. Mühendislik Firması 

□   K-F34. Konaklama Tesisleri 

□   K-F35. Teknik/Kurulum Mühendisliği 

 
 

 

 

 

□   C.  DISTRIBUTOR 

 
D.    YAPI SEKTÖRÜ 

□ D28. Çimento Üreticileri 

□ D29. Katı Atık Geridönüşüm Tesisi 

□ D30. Ekstraktör 

□ D31. İmha Firması 

□ D32. Yapı/İnşaat Firması 

□ D33. Gayrimenkul Firması 

□ D34. Tasarım/Dizayn Firması 

 

E.    KAMU İDARELERİ 

□ E35. 50 Bin nüfus altındaki Belediyeler 

□ E36. 50 Bin nüfus üzeri Belediyeler 

□ E37. Askeri Birlikler/Kuvvetler 

□ E38. Devlet Kurumları/Bakanlıklar 

□ E39. Eyalet /Bölge  

□ E40. Sağlık Kuruluşları 

 

F.    TARIM 

□ K-B13. Birlik 

□ K-B14. Çiftlik 

 
□   H. DERNEKLER/KURUMLAR 
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K a t ı l ı m  s a ğ l a y a c a k  2 .  k i ş i n i n  f u a r  g i r i ş  k a r t ı  i ç i n  

d o l d u r u l m a s ı  g e r e k m e k t e d i r ;  l ü t f e n  t e k  b i r  ş ı k  i ş a r e t l e y i n i z   
 

Adı:………………………..……..  Soyadı:…………………………. 

 

e-mail: ………………………………... 

 

ŞİRKETİNİZİN ANA FAALİYET KONUSU: 
Lütfen tek bir şık işaretleyiniz: 
 

A.    ENDÜSTRİ 

□ A1.  Tarım ve Gıda 

□ K-A2. Yenilenebilir Enerji Ekipman ve Sistemleri 

□ A2. Su, Hava ve Atık Arıtımı Sistem ve Ekipmanları   

□ A3. Kağıt/Karton  

□ A4. Kimyasal/İlaç/Kozmetik  

□ A5. Elektrik/Elektronik 

□ A6. Kauçuk/Plastik Malzemeler 

□ A7. Ambalaj 

□ A8. Ahşap 

□ A9. Mekanik/Otomotiv 

□ A10. Çelik/Metal İşleme 

□ A11. Yağ ve Gaz 

□ A12. Tekstil 

 
B.    SERVICES 

□   B13. Çevre Analizi 

□   B14. Liman/Havalimanı İşletmeciliği 

□   B15. Kirletilmiş Alanları Islahı ve İyileştirilmesi 

□   B16. Atıktan Enerji Üretimi 

□ B17. Sertifikalandırma Kuruluşu 

□   B18. Çeşitli tesisler (Su kemerleri, çöp sahaları vb.) 

□   B19. Finansal Kuruluş 

□   B20. Lojistik/Atık Depolama 

□   B21. Bakım ve Temizlik 

□   B22. Atık Geri Kazanımı ve Taşınması 

□   B23. Malzeme Geri Kazanımı/Geridönüşümü/Transformasyonu 

□   B24. Kesici / araç kesici / kaporta karoser dönüştürme şirketleri 

□ B25. Yardımcı tesisler/Entegre Yönetim Firmaları 

□ B26. Software 

□ B27. Mühendislik Firması 

□   K-F34. Konaklama Tesisleri 

□   K-F35. Teknik/Kurulum Mühendisliği 

 

□   C.  DISTRIBUTOR 

 

D.    YAPI SEKTÖRÜ 

□ D28. Çimento Üreticileri 

□ D29. Katı Atık Geridönüşüm Tesisi 

□ D30. Ekstraktör 

□ D31. İmha Firması 

□ D32. Yapı/İnşaat Firması 

□ D33. Gayrimenkul Firması 

□ D34. Tasarım/Dizayn Firması 

 

E.    KAMU İDARELERİ 

□ E35. 50 Bin nüfus altındaki Belediyeler 

□ E36. 50 Bin nüfus üzeri Belediyeler 

□ E37. Askeri Birlikler/Kuvvetler 

□ E38. Devlet Kurumları/Bakanlıklar 

□ E39. Eyalet /Bölge  

□ E40. Sağlık Kuruluşları 

 

□  F.    TARIM 

□ K-B13. Birlik 

□ K-B14. Çiftlik 

 

□    G. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 

 

□    H. DERNEKLER/KURUMLAR /MEDYA 

 

□  Diğer (belirtiniz)__________ 
 

Şirketteki Göreviniz: 

Lütfen tek bir şık işaretleyiniz: 
□   Sahibi 
□    CEO/Genel Müdür 

 

Departman Müdürü 
□  Üretim 

□   Satış/Pazarlama 

□   Teknik 

□   Kalite Kontrol 

□   Satınalma 
 

Çalışan/Employee 
□   Üretim 

□   Satış/Pazarlama 

□   Teknik 

□   Kalite Kontrol 

□   Satınalma 

 

 
Kalifiye İşçi 

□  Üretim 

□   Satış/Pazarlama 

□   Teknik 

□   Kalite Kontrol 

□   Satınalma 

 
Danışman/Consultant 

□   Üretim 

□   Satış/Pazarlama 

□   Teknik 

□   Kalite Kontrol 

□   Satınalma 
 

 
□   Diğer 
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Katılım Koşulları 

 
Taahhüt ediyorum/I commit myself: 
 

 10 Ekim-3 Kasım 2016 tarihlerinde açık olacak web platformu üzerinden, Ecomondo/Key Energy katılımcıları arasından seçim 
yaparak toplamda 10 iş görüşmesi organize edeceğimi/to arrange 10 business meetings with Ecomondo/Key Energy 
exhibitors through the web platform from October 10th to November 3rd 2016; 

 13 Ekim 2016 tarihine kadar web platformu üzerinden Ecomondo/Key Energy katılımcıları arasından seçim yaparak toplamda  

10 firmaya talep göndereceğimi/ to send 10 meeting requests  to the Ecomondo/Key Energy exhibitors through the 
web platform within October the 13th 

 Fuar tarihleri süresince toplantı tarih ve saatlerine uyacağımı (web platformu üzerinden 10 firmaya ulaşamazsam, fuar 

süresince yapacağım görüşme sayısını diğer katılımcı firmaları ziyaret ederek 10 firmaya tamamlayacağımı  /to respect the 
meetings’ schedule to the time agreed with exhibiting companies during show days (if I will not fix 10 meetings through 
the web platform, I commit myself to visit other exhibiting companies in order to reach the number of 10 meetings); 

 Toplantı ajandamı tüm imzaları tamamladıktan sonra Ülke yetkilimize vereceğimi (her toplantıdan sonra katılımcı firmanın 

imzasını alacağıma) /to deliver the diary to my Country referent filled-in with the all the signatures of the meetings done 
(after each meeting I will ask for the exhibitors’ signature); 

 İkili görüşmelerim tamamlandıktan sonra Müşteri Memnuniyet formunu dolduracağımı/to fill in the on-line customer 

satisfaction survey after the completion of the business meetings; 
 İkili Görüşmelerin gerçekleştiği günden sonraki gün de Ecomondo/Key Energy Fuarı’na gelmeyi ve diğer katılımcılarla görüşme 

yapmayı/to come back to Ecomondo/Key Energy the day after the Business Meeting to meet other exhibiting companies.   

 
Web platformu üzerinden toplantılarımı ayarladığım ve randevusu alınmış  ikili görüşmelere onaylanan 
tarihte katıldığım sürece, Rimini Fiera aşağıdaki hizmetleri sağlayacaktır: 
Only if I participate in the pre-scheduled B2B meetings to the time agreed and I actively arrange these 
meetings through the web platform, Rimini Fiera will offer the following services: 
 

 Riccione’de kahvaltı dahil 3 ya da 4 yıldız standardında otellerde 3 gece konaklama (Giriş 7 Kasım; Çıkış 10 
Kasım) / 3-nights accommodation in a three or four star hotel in Riccione– breakfast included (proposal: 
arrival on November 7;  departure on November 10) 

 Akıcı İngilizce konuşamıyorsam 1 gün için tercümanlık hizmeti/ Interpreting service for one day only if I do not 
speak English fluently; 

 Fuar süresince açık büfe öğle yemeği/ Buffet lunch at the fair; 
 Bologna/Ancona/Rimini Havalimanları’ndan otel/fuarlanına gidiş/dönüş transferler (shuttle otobüsü ile)/ 

Transfers (shuttle bus) from the airport (Bologna/Ancona/Rimini) to the Hotel/Expo Centre and back;  
 Otel-Fuaralanı-Otel Gidiş-Dönül Transferler(shuttle otobüsü ile)/ Transfers (shuttle Bus) from the Hotel to the 

Expo Centre and back; 
 Ücretsiz giriş bileti ve ücretsiz fuar katalogu/Free entrance ticket and free exhibitors’ catalogue. 

 

 
 
Yukarıdaki tüm şartları okuduğumu ve tüm bu şartlara uyacağımı taahhüt ediyorum./I 
hereby confirm to have read the above conditions and commit myself to respect them. 
 
 
                       İmzaİmza                                                                                 Tarih 
 
 
____________________________________                                                     ______________________ 
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Information about Personal Data Processing 
Section  13, Legislative Decree 196/2003 – Privacy Code 

Rimini Fiera Spa wishes to inform those interested in using business meeting services that this form can be used to provide the personal 
details required for business meeting registration. 
Filling in the form is not mandatory, although failure to provide the necessary details may mean that the application is rejected.  

The data acquired will be processed, including electronically, by employees, contractors and professionals appointed to the task by our 
company (the data controller) using computerised procedures and methods the aim of which is to ensure the proper management of 
the services involved in registration for and participation in business meetings and additional administrative and legal requirements. 
The data may also be handled, for the same purposes, by other Rimini Fiera Group companies, and may be passed onto external 

companies which, in their capacity as data controllers or data officers, provide services for the business meetings.  
In addition, subject to your consent (by ticking the relevant boxes), your data may be used by our companies and the other companies 
in our Group for the following purposes: 
a. To send promotional materials, for direct selling or market research or for sending marketing information by post, telephone, 
automated calling systems, fax, email, sms or mms about the exhibitions of interest to you and the products and services of our 

company and the companies in our Group. 

b. For analysis of data, events and services relating to the individual in order to identify, including electronically, your preferences and 
products and services that may be of interest to you. 
c. The data may also be used for its publication online and for sending marketing, promotional and advertising materials  by post, 

telephone, automated calling systems, fax, email, sms or mms about the products and services of third-party exhibitors. For this 
purpose the data may also be shared or sold to such entities for them to use directly for sending marketing materials. 
Consent to the above use of personal data is not mandatory and will not affect your registration for the event. Your data wil l, in any 
case, be processed using computerised procedures at group level and may be seen by those responsible for such procedures within our 

Group companies, and within trusted companies carrying out services relating to the event on our behalf. 
You have the right to access your personal data at any time, and if necessary to ask for it to be updated, amended or completed if 
incorrect or incomplete, to be deleted or blocked if processed in breach of the law, to stop it being used for marketing purposes, and to 
exercise all other rights under section 7 of Italian Legislative Decree 196/2003, by applying to Rimini Fiera Spa, Via Emilia 155, 47900 

Rimini, Italy, or by sending an email to the following address: privacy@riminifiera.it 
Recent changes in legislation mean that the provisions of Legislative Decree 196/2003 as amended and supplemented from time to 
time, containing the personal data protection act (known as the ‘Privacy Code’) concern the handling of data relating to natural persons 
(personal data) and are not applicable to information about companies, entities and associations (name, registered office, business, 
etc.). 

 
Firma İletişim Bilgilerinin Kullanılması İzni/Consent to Personal Data Processing  
With regard to the above information about personal data processing for registration with the business meeting service, 
I hereby consent to the use of my personal data by Rimini Fiera and the other Rimini Fiera Group companies: 
 
• a) To send promotional materials, for direct selling or market research or for sending marketing 
information by post, telephone, automated calling systems, fax, email, sms or mms about the exhibitions, 
products and services of our company and the companies in our Group. 
  
  □ Onaylıyorum/Yes, I consent      □ No, I do not consent 
 
• b) For analysis of my data in order to identify, including electronically, my preferences and products and 
services that may be of interest to me. 
 
  □ Onaylıyorum /Yes, I consent      □ No, I do not consent 
 
• c) Publication oİf my personal data online and for sending marketing, promotional and advertising 
materials by post, telephone, automated calling systems, fax, email, sms or mms about the products and 
services of third-party exhibitors. For this purpose the data may also be shared or sold to such entities for 
them to use directly for sending marketing materials. 
 
  □ Onaylıyorum/ Yes, I consent      □ No, I do not consent 
 
 

Tarih _________________     İmza ve Kaşe _________________ 


