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TÜRKİYE İLE İŞ nasıl yapılır
Kako poslovati s Turčijo

EK - ALPLERİN GÜNEŞLİ TARAFINDA SLOVENYA!

PRILOGA - SLOVENIJA NA SONČNI STRANI ALP!
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www.slovenia.info

başyazı | uvodnik

Slovenya ile Türkiye
iş kulübü devletlerarası bir
köprü!

S

lotur adlı Slovenya ile Türkiye iş kulübü bir yıldan fazla Slovenya ile Türkiye arasındaki iş ilişkilerini geliştirir. Bu arada Türk seyahat acentelerinin sahipleri için Slovenya’ nın güzelliklerinin üç sunumu hayırladık. Bunun nedeni, bu yılın ilk altı ayında
Slovenya’yı ziyaret eden Türk turistlerin sayısının % 20
artmasıdır. Buna rağmen Türkiye’yi ziyaret edenlerin sayısı 5 katıdır. Türk turıstleri için kolaylaştırılmış vize sureci sayesinde önümüzdeki yıl bu oran kesinlikle değişecek.

Slovensko - Turški
poslovni klub most med
državama!

S

lotur - Slovensko - Turški Poslovni Kluba že več
kot leto dni gradi predvsem poslovne odnose za sodelovanje med Slovenijo in Turčijo. V tem času smo
pripravili že tri predstavitve turističnih lepot Slovenije
za direktorje in lastnike turških turističnih agencij. Zagotovo se je tudi zato obisk turških turistov v Sloveniji
v prvih šestih mesecih letos povečal za 20
odstotkov. Kljub temu pa Turčijo obišče
še vedno petkrat več turistov, kot obratno.

Slovenya’yı tüm ziyaret edenler- Slovenya
ziyaret etmeye değer!-bir ağızdan diyorlar. Aynı zamanda Sloven ve Türk şirketlerinin işbirliği de önemlidir.

Vedno več je tudi sodelovanja med slovenskimi in turškimi podjetji. V Slovenijo prihajajo številne delegacije iz Turčije,
spomladi pa je Slovenijo z možno gospodarsko delegacijo obiskal tudi predsednik
Erdogan.

Slovenya’ya çok sayıda Türk heyeti geliyor
ki geçen ilkbahar Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir ekonomi heyeti eşliğinde Slovenya’yı ziyaret etti.
Sloven ve Türk iş kulübünün vazifesi Ekonomi bağlantıları sürdürmek ve teşvik etmektir. Çok sayıda şirket arasında iş alışverişi kesinlikle destekleyecek olan görüşmeler var.

#ifeelsLOVEnia

I can wind my way through pretty villages, or feel the adrenalin of a world
cup resort, knowing a warm welcome and hot drink awaits.

SLOVENIA. Green. Active. Healthy

Slovenian Tourist Board

I FEEL THE FREEDOM
OF THE MOUNTAINS
BENEATH MY SKIS

Türkiye ile Slovenya’nın çok temas noktası, dost ilişkisi ve işbirliği amacı var. Slotur
adlı Slovenya ile Türkiye iş kulübünün görevi Sloven turizmin ve iş temaslarını taınıtımıdır. Hem Türk hem Sloven şirketlere, her türlü tavsiye ve yardımı memnuniyetle sağlarız.

Zagotovo se bo to razmerje v prihodnjem
letu spremenilo, tudi po zaslugi nekoliko
poenostavljenega pridobivanja viz za turške turiste. Vsi pa so si ob obisku Slovenije enotni - Slovenija je vredna obiska!

Srečko Pirtovšek
SLOTUR - Slovenya ile Türkiye iş
kulübü

Poslanstvo Slovensko Turškega Poslovega kluba je ohranjanje in še vzpodbujanje gospodarskih stikov. Potekajo pogovori med številnimi podjetji, ki bodo zagotovo povečali tudi gospodarsko menjavo med obema država.

Turčija in Slovenija imata številne stične
točke, prijateljske odnose in željo po sodelovanje. Vloga Slovensko Turškega PoE-mail: srecko.pirtovsek@slotur.com
slovnega Kluba SLOTUR pa bo še naprej
promocija slovenskega turizma in vzpodbujanje gospodarskih stikov med podjetji. Za kakršnekoli nasvete in pomoč pa smo seveda z veseljem na voljo tako slovenskim kot turškim podjetjem.
SLOTUR - Slovesko - Turški
Poslovni Klub
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ekonomik işbirliği | gospodarsko sodelovanje

Değerli ortaklarımız,

Spoštovani partnerji,

Slovenya ve Türkiye stratejik ortaklardır. Dünya ekonomisi, küresel finansal ve
ekonomik krizin sonuçları
ile karşı karşıya kaldığında
2011 yılında stratejik ortaklığı siyasi beyanı hükümetin başkanları tarafından imzalandı. Şimdi
olumsuz ekonomik eğilimleri iyileşme ve büyümeye
dönmüşken, yeni projeler ve
işbirliği için stratejik ortaklık kurma zamanıdır.

Slovenija in Turčija sta
strateški partnerici. Politična deklaracija o strateškem partnerstvu je bila
podpisana na ravni predsednikov vlad l. 2011, torej v
času, ko se je svetovno gospodarstvo soočalo s posledicami globalne finančne
in ekonomske krize. Zdaj,
ko so se negativni trendi
obrnili v gospodarsko okrevanje in rast, je pravi trenutek, da na strateškem
partnerstvu vzpostavimo
nove projekte in okrepljeno
sodelovanje.

S

lovenya ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkiler açık noktasız samimidir. Bu, ekonomi, turizm, kültür, bilim, teknik, spor ve diğer alanlarında gibi işbirliğinin güçlendirilmesi
için iyi bir temeldir. Biz, bu yıl iki ülke
arasındaki ekonomik işbirliğinin hacmi büyümesinin kaydedildiğini bulduğumuz için mutluyuz.
Her şeyden önce özel işlemler ve dayanıklı ortaklıkları anlaşınca bu faaliyetleri vurgulamalıyız. Türkiye'deki birçok
Slovenya'nın şirketlerinin büro, temsilcilik ve hatta yan şirketleri olduğunu gözden kaçırmamalıyız. Profesyonel destek şirketleri birkaç çıkar grubu ve kuruluşunu öneriyor.
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Slovenya'nın dış politikasının öncelikleri olan ekonomik diploması çapında,
her zaman firmalara uygun yardım ve
desteği sağlar. Bilgi ve tavsiye verip uygun mevkidaşlar ile temas sağlayarak
yardımcı olabiliriz. Bunlarda, en büyük
Türk şehirlerinde 9 konsolosumuzun
geniş şebekesi, bize büyük destek verir.
Trudimo se, da potrebam gospodarstva prisluhnemo tudi pri vizumskem
poslovanju, seveda znotraj veljavnih
predpisov in postopkov. Ekonomi uğruna vize sürecinine kulak veririz elbette, mevcut kurallar ve prosedürler
dahilinde.
Igor Jukič
Büyükelçi

İki tarafın devlet kurumları, girişimci
çabaları destekleyerek onlara en uygun
koşulları sağlamaya çalışıyor. Özellikle, Ekonomik İşbirliği Hükümetlerarası Ortak Komisyonun sürekli oturumları vurguluyoruz. En yüksek siyasi seviyedeki görüşmeler ekonomik fırsatların aramasına özel bir ivme verir.
Geçen Nisan ayında Ljubljana'da pek
çok ekonomi heyetiyle beraber Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi
ziyaretine ev sahipliği yapmıştık ve bununla beraber önümüzdeki yıl bakanlar sevıyesinde Türkiye'yi ziyaret yapmayı planlıyoruz.

Vize isteyenlere musaitlik durumu
sağlamak için Ankara ve İstanbul gibi
başka il merkezlerinde Slovenya'nın
resmi temsicikleri sayesinde vize verilebilecek.
Bu aşama, mükemmel ve sürekli hava
bağlantılarından dolayı - kesinlikle turizm alanında olumlu bir biçimde yansıtacak. Slovenler genellikle tatil, zevk ya da alışveriş için Türkiye'yi
tercih ederler. Bizim ortak ilgimiz
Slovenya'ya gelen Türk ziyaretçilerin
çoğaltmasıdır.
Slovenya-Türkiye ilişkileri güçlendirilmek için fırsat ve olanak sayısızdır. Onları araştırmak ve faydalanmak
amaçıyla önümüzdeki işbirliğimizi
dört gözle bekliyoruz.

Ankara'daki Slovenya Büyükelçiliği
ve başında saygıdeğerli başkonsolosu
olan İstanbul Başkonsolosluğu, ikisi de

P

olitični odnosi med Slovenijo in
Turčijo so prijateljski ter brez
odprtih vprašanj. To je dobra
osnova za krepitev sodelovanja na vseh
drugih področjih – gospodarskem, turističnem, kulturnem, znanstveno-tehničnem, športnem in ostalih področjih.
Z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da
tudi v letošnjem letu obseg gospodarskega sodelovanja med državama beleži rast.
V prvi vrsti je treba poudariti aktivnosti samih podjetij, ki sklepajo konkretne posle in trajna partnerstva. Ne

Slovenia Business

gospodarsko delegacijo, obenem pa si
prizadevamo, da bi v prihajajočem letu
realizirali obisk v Turčiji na ravni predsednikov vlad.

Igor Jukič
Veleposlanik

smemo spregledati dejstva, da ima kar
nekaj slovenskih podjetij v Turčiji svoja
predstavništva, zastopnike ali celo hčerinska podjetja. Strokovno specifično
podporo podjetjem nudijo številna interesna združenja in organizacije.
Državne institucije na obeh straneh
podpirajo podjetniška prizadevanja
in skušajo zanje zagotoviti kar najbolj
ugodne pogoje. Tu lahko predvsem izpostavimo zlasti redna zasedanja mešane medvladne komisije za gospodarsko sodelovanje. Poseben zagon pa iskanju gospodarskih priložnosti dajejo
tudi srečanja na najvišji politični ravni. Tako smo aprila letos v Ljubljani
gostili uradni obisk predsednika Republike Turčije Erdoğana s številčno

Slovensko veleposlaništvo v Ankari
ter generalni konzulat v Istanbulu na
čelu z generalnim častnim konzulom
sta v okviru gospodarske diplomacije,
ki je ena od prioritet slovenske zunanje politike, vedno pripravljena podjetjem nuditi ustrezno pomoč in podporo. Lahko pomagamo z informacijami,
nasveti ter z vzpostavljanjem stikov z
ustreznimi sogovorniki. Pri tem nam
je v dodatno pomoč razvejana mreža
9 častnih konzulov, s katerimi sodelujemo v večini največjih turških mest.
Trudimo se, da potrebam gospodarstva prisluhnemo tudi pri vizumskem
poslovanju, seveda znotraj veljavnih
predpisov in postopkov. Da bi zagotovili široko dostopnost za vizumske
stranke, bo preko zunanjega ponudnika za Slovenijo predvidoma kmalu možno oddajati vizumsko vlogo na
več lokacijah v Turčiji, poleg Ankare
in Carigrada še v drugih večjih regionalnih središčih v Turčiji. Ta korak se
bo – ob odličnih in pogostih letalskih
povezavah - zagotovo pozitivno odražal tudi na področju turizma. Slovenci
Turčijo pogosto izberejo za svojo počitniško, izletniško ali nakupovalno destinacijo. V našem skupnem interesu
pa je, da se okrepi tudi prihod turških
gostov v Slovenijo.
Priložnosti in možnosti za nadaljnjo
krepitev slovensko-turških odnosov je
veliko. Velja jih preučiti in izkoristiti,
zato se veselim našega bodočega sodelovanja.
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Türkiye’deki Sloven
şirketlerine Ekonomi
Diplomasisi desteği

Podpora ekonomske
diplomacije slovenskim
podjetnikom v Turčiji

Türkiye’deki hızlı ekonomik büyüme ve
dinamik gelişme sürecinin sonuçlarından biri, genç neslin kazancını değişik
ihtiyaçlarını yerine getirmek için harcamaktan çekinmemesidir. Ekonomik
politikalarda ve altyapı projelerinin
gerçekleştirilmesinde devletin önemli
rolü olmakla birlikte, devletin ekonomideki ağırlığının azaltılması konusunda
da önemli adımlar atılmaktadır.

Za Turčijo so značilni dinamičen razvoj
in gospodarska rast, mlada populacija, ki ima velike želje, zato denar, ki ga
zasluži tudi porabi za zadovoljitev različnih potreb. Država ima veliko vlogo
v gospodarski politiki in v izvajanju velikih infrastrukturnih projektov, drugače pa je bila izvedena obsežna privatizacija in umik države iz gospodarstva.

T

Türkiye pazarına giriş AB pazarlarından daha zordur. Rekabet koşulları zorludur ve ciddi bir yatırım için yerel ortak ihtiyacı önemlidir. Doğrudan yatırım konusunda ise
kaliteli yerel iş gücü bulmak hem zaman hem maliyet açısından zorlayıcıdır. Öte yandan farklı alanlarda çok ilginç fırsatlar söz konusudur.
Slovenya’nın Ankara’da Büyükelçiliği
, 8 Fahri Konsolosluğu ve Sloven şirketlerin uluslar arası problemleri konusunda yardımcı olmayı amaçlayan
İstanbul’da bir Konsolosluğu (KİS)
vardır. Her iki Sloven diplomatik
temsilciliği, şirketlerin iletişim ve bilgi edinme konularında ve Türk Devleti nezdinde çalışma hayatı ile ilgili sorunlarının giderilmesinde yardımcı olmaktadırlar. Diplomatik temsilciliğin
statüsü, Türkçe iletişim imkanı olması
ve yerelde varolmanın önemi büyüktür.
İstanbul’daki Konsolosluk, şirketlere çalışma ortamı ile ilgili bilgiler sunarken, poatansiyel parnter olabilecek
şirket listelerini hazırlar ve farklı dü-
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zenleme ve standartları ulaştırır. KİS, iş
görüşmelerinin organizasyonunda yardımcı olurken, görüşme mekanı olarak
da kullanılabilir. Potansiyel müşteriler
için ürün tanıtımı organizasyonu konusunda yardımcı oluyoruz. Masrafları doğrudan şirketlerin karşılaması koşuluyla iş yemekleri de organize edebiliriz. İstanbul modern sergi alanlarıyla Türkiye’de en büyük fuar merkezidir. Fuarlarla ilgili bilgiler www.fairguide.org.tr web adresinde bulunabilir ve fuar katılım organizasyonlarında
da yardımcı olabiliriz. Devletler arası
aktivitelerde, ekonomik heyetlerin ve
B2B iş görüşmelerinin hazırlanmasında işbirliği yapmaktayız.
Tercüman, avukat, noter vs kontakları iletebilir ve görüşme randevusu alma konusunda da yardımcı olabiliriz. Türk şirketlerin sicilini ücretsiz kontrol edebiliriz. Mali durumuyla ilgili bilgiler de ücret karşılığı ilgili
kuruluşlardan alınabilir.
Yabancı yatırımcı aranmasında da yardımcı olabiliriz. Türk firmaları genelde tasfiye halindeki firmaları düşük fiyattan almak istemekte veya devletten yüksek subvansiyon beklemektedir. Sloven şirketlerine telefon ve internet altyapısı olan, mobilyalı çalışma ofisi imkanı da sunulmaktadır. Ofisin kullanma sözleşmesini Ljubljana’da
olan Dışişleri Bakanlığına ait Ekonomi Diplomasi Direktörlüğünde yapmaları gerekmektedir.

Andrej Ferčej 

Ekonomi ilişkiler
Konsolosu
Türk şirketlerine de yardım sunmaktayız. Çalışma ortamıyla ilgili bilgi, potansiyel partnerler, bakanlıklar ve devlet kurumlarıyla, özellikle SPIRIT’le
temas kurduruyoruz. Slovenya’daki yatırım imkanlarıyla ilgili bilgi veriyoruz.
İş hayatı rengarenk ve kapsamlı olduğu
için her destek türünün tek tek yazılması mümkün değildir. KIS’le işbirliği içerisinde olmak isterseniz aşağıdaki adrese başvurabilirsiniz.

Andrej Ferçej
Ekonomik ilişkiler Konsolosu
SLOVENYA CUMHURİYETİ
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Slovenya Cumhuriyeti Istanbul Genel
Konsolosluğu
Levent Levazım Mah.Ambarlıdere
Cad.,Çayır Sok. No.. 29 b
Saklıkent Evleri, 6/2, 34340 Beşiktaş –
İstanbul / Türkiye
T: + 90 212 336 93 23
F: + 90 212 347 28 51
www.mzz.gov.si

Slovenya’yla çalışmak için ilgilenen

Slovenia Business

V

stopne ovire na turški trg so višje kot na trgih EU, konkurenca je
ostra, za resen vstop na trg je potrebno pridobiti lokalnega partnerja ali
pa dobro lokalno delavno silo za vzpostavitev lastnega podjetja, kar traja kar
precej časa in stane veliko denarja, je pa
zato tržni potencial na različnih področjih lahko zelo zanimiv.
Slovenija ima v Turčiji Veleposlaništvo
v Ankari (VAN), 8 častnih konzulov
in Konzulat v Istanbulu (KIS), katerega naloga je predvsem pomagati slovenskim podjetjem pri internacionalizaciji njihovega poslovanja. Obe slovenski diplomatsko-konzularni predstavništvi pomagata slovenskim podjetjem
pri vzpostavljanju stikov in pri pridobivanju informacij ter odpravljanju ovir
v poslovanju v odnosu s turško državo.
Zelo pomemben pri tem je diplomatski status, možnost komunikacije v turškem jeziku in lokalna prisotnost.
Konzulat v Istanbulu nudi podjetjem
informacije o poslovnem okolju, pripravi sezname podjetij, ki so lahko potencialni partnerji, posreduje različne

predpise in standarde. KIS lahko pomaga pri organizaciji poslovnih sestankov,
lahko pa služi tudi kot lokacija za sestanke. Pomagamo organizirati predstavitve proizvodov potencialnim kupcem.
Lahko organiziramo tudi poslovna kosila, vendar morajo podjetja sama kriti
neposredne stroške. Istanbul je največji
sejemski center v Turčiji z modernimi
razstavišči. Informacije o sejmih najdete na www.fairguide.org.tr – možna je
pomoč pri organizaciji sejemskega nastopa. V okviru meddržavnih dogodkov sodelujemo pri pripravi gospodarskih delegacij in B2B poslovnih srečanj.
Lahko priskrbimo kontakte prevajalcev,
odvetnikov, notarjev … in pomagamo
pri dogovoru za sestanek.
Brezplačno lahko preverimo registracijo
turškega podjetja. Podatke o finančnem
stanju je možno dobiti le preko plačljivih bonitetnih agencij.
Lahko pomagamo pri iskanju tujih investitorjev. Ti pogosto pričakujejo zelo
nizke cene pri ponudbah za nakupe v
stečajnih postopkih, ali pa pričakujejo
velike subvencije države.
Slovenskim podjetjem je na voljo tudi
poslovna pisarna - delovno mesto s telefonom, priključkom na internet in
možnostjo uporabe pisarniške opreme.
Dogovor za uporabo poslovne pisarne
se sklene na Ministrstvu za zunanje zadeve v Ljubljani, na Direktoratu za gospodarsko diplomacijo.

Andrej Ferčej 

Konzul za
ekonomske zadeve
Nudimo tudi pomoč vsem turškim poslovnim subjektom, ki se zanimajo za
sodelovanje s Slovenijo. Priskrbimo informacije o poslovnem okolju, potencialnih partnerjih, vzpostavimo kontakte z ministrstvi in državnimi agencijami, še posebej s SPIRITOM. Posredujemo informacije o možnostih vlaganj
v Sloveniji.
Ker je poslovno življenje tako pestro,
vseh možnih oblik podpore ni možno
navesti. Če želite sodelovati s KIS, se
lahko obrnete na ä
Andrej Ferčej
Konzul za ekonomske zadeve
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Generalni konzulat RS v Istanbulu
Levent Levazim Mah. Ambarlidere Cad.,
Çayir Sok. No. 29 B
Saklikent Evleri, 6/2, 34340 Beşiktaş Istanbul / Turkey
T: +90 212 336 93 23
F: +90 212 347 28 51
M: +90 539 657 30 83
www.mzz.gov.si
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Slovenya ticaret
odasi ve türkiyeyle
iş işbirliği

Gospodarska zbornica
Slovenije in poslovno
sodelovanje s Turčijo

Slovenya Ticaret Odası 150 yıllık
geçmişi ve üye sayısı ile Sloven
ekonomisinin ve girişimciliğinin en
etkili kurumdur. Ticaret Odası 2006
yılından beri gönüllü olarak üye
olma unsuruyla faaliyet göstermektedir, dolayısıyla kendi faaliyetinde
öncelikle üyelerine hizmet sunmaya
odaklanmıştır. Bir yandan da yasa
gereği tüm Sloven ekonomisini temsil etme görevini ifa etmekte ve
Slovenya’nın ekonomik gelişim politikaları ve stratejilerinin oluşturulmasında iktidar ve diğer sosyal kesimlerin partneridir.

Gospodarska zbornica Slovenije je s
svojo 150-letno tradicijo najbolj
množična in najvplivnejša asociacija slovenskega gospodarstva in
podjetništva. Zbornica od leta 2006
deluje po načelih prostovoljnega
članstva, zato je prioriteta njenega
delovanja usmerjena na storitve
članom, vendar pa po zakonu igra
tudi vlogo reprezentativne zbornice
vsega slovenskega gospodarstva in
je zatorej partner vladi in ostalim
socialnim partnerjem pri kreiranju
politik in strategij gospodarskega
razvoja Slovenije.

S

lovenya Ticaret Odası’nın (GZS)
yapısı 13 il bazında yerel odayı ve 20 çıkar gurubunu kapsamaktadır. Bu, Sloven ekonomisinin
endüstri ve hizmet faaliyetlerinin tümünün menfaatlerini temsil etmektedir. GZS’nin öncelikli görevlerden biri
de Sloven ekonomisinin özellikle büyük, orta ve küçük kuruluşlarının küresel hale getirilmesi ve desteklenmesidir. Sözkonusu faaliyet, Uluslar arası
İşbirliği Dairesinde veya ‘’Uluslar arası Çalışma Merkezinde’’ (CEMP) gerçekleşmektedir.
CEMP’in esas faaliyeti, yurtdışı çıkış ve heyet organizasyonu, seminerler, danışma mekanizmaları, eğitim ve
uluslararası iş fırsatları alanında doğrudan danışmanlık ve bilgilendirmedir.
Sözkonusu daire amacı, Sloven küresel
yatırımlarının desteklenmesi ve teşvik
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edilmesi olan ‘’Go International Slovenia’’ programın kurucusu ve uygulayıcısıdır. CEMP ve GZS’nin etkinliklerini organize bir biçimde özetleyip,
küresel hale getirme konusunda uygulamaya geçirmektedir. Kendi faaliyet kapsamında daire, Sloven küreselleştirme kurumsal taşıyıcılarıyla yani;
Ekonomi Diplomasisi (Dışişleri Bakanlığı), Ekonomik Gelişim ve Teknoloji Bakanlığı ve SPIRIT Slovenya Ajansıyla ve aynı zamanda Slovenya Ticaret ve Sanayi Odasıyla da sıkı
işbirliği içindedir.
Odanın olduğu gibi Sloven ekonomi
diplomasisinin de öncelikli pazarlardan biri olan Türkiye ile işbirliği açısından, işbirliği ile ilgilenen Sloven ve
Türk şirketlerine GO International
Slovenia programı çerçevesinde çok
yönlü hizmet sunmaktayız. En önem
verilen konu, Türk-Sloven pazarına
giriş ve davranışlar konusunda heyet
organizasyonu ve doğrudan doğruya
danışmanlık yoluyla destek olmaktır.
Aynı zamanda her iki tarafta iş partnerlerinin tespit edilip bağlantı kurulmasına da büyük önem vermekteyiz.
İstanbul’daki Sloven ticari ataşesi, Ankara ve Ljubljana’daki Büyükelçiliklerle de sıkı işbirliği içerisindeyiz. Bizim
Türkiye’deki asıl partnerimiz, Türk–
Sloven iş dünyası ortak uygulayıcısı olduğumuz DEİK’tir. Türkiye ile işbirliği alanındaki hizmet setine sık sık düzenlediğimiz ‘’Türk iş kahvaltıları’’mız
da girmektedir ve burada şirketlerin
Türkiye pazarındaki olumlu iş deneyimlerini ve tecrübelerini paylaşıyoruz.

Matej Rogelj

Müdür yardımcısı
GZS-Uluslararası
İş Merkezi

Yukarıda belirtiğimiz etkinlikler yardımıyla Türkiye ile ilgili bilgilerimiz derinleşmekte, temaslar sıklaşmakta ve
Sloven iş adamları arasında Türkiyeye karşı ilgi günden güne artmaktadır.

O
Matej Rogelj
Müdür yardımcısı
GZS-Uluslararası İş Merkezi
Dimiçeva 13
1504 Ljubljana
Tel: 01 58 98 159
Faks: 01 58 98 100
Matej.Rogelj@gzs.si
www.gzs.si

rganizacijska struktura GZS zajema 13 območnih (regionalnih)
zbornic in preko 20 panožnih interesnih združenj. Te zastopajo interes vseh ključnih industrijskih in storitvenih dejavnosti slovenske ekonomije. Ena izmed osrednjih nalog GZS
je spodbujanje in podpora internacionalizaciji slovenskega gospodarstva,
predvsem srednje velikim in malim
podjetjem. Ta dejavnost se vrši v oddelku za mednarodno sodelovanje oziroma »Centru za mednarodno poslovanje« (CEMP).
Jedro delovanja CEMP je organizacija
vhodnih in izhodnih poslovnih delegacij, seminarjev, posvetov, izobraževanj
ter neposredno svetovanje in informiranje slovenskih podjetij na področju
mednarodnega poslovanja. Oddelek

Slovenia Business

je tvorec in nosilec programa »Go International Slovenia«, ki je namenjen
prav spodbujanju in krepitvi slovenske
internacionalizacije in na organiziran
način povzema in izvaja vse aktivnosti
CEMP in GZS na področju internacionalizacije. Pri svoji dejavnosti oddelek tesno sodeluje z institucionalnimi
nosilci slovenske internacionalizacije,
to je z ekonomsko diplomacijo (Ministrstvo za zunanje zadeve), Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo in
agencijo SPIRIT Slovenija, prav tako
pa tudi z Obrtno podjetniško zbornico Slovenije.
V pogledu poslovnega sodelovanja s
Turčijo, ki je eden od prioritetnih trgov tako Zbornice kot slovenske ekonomske diplomacije, nudimo slovenskim in turškim podjetjem zainteresiranim za sodelovanje ves nabor storitev programa Go International Slovenia. Poudarek je seveda na organizaciji delegacij in neposrednem svetovanju za vstop in ravnanje na turškem/slovenskem trgu. Velik poudarek je tudi na identificiranju in iskanju
želenih poslovnih partnerjev na obeh
straneh. Tesno sodelujemo tudi s slovenskim konzulom za ekonomske zadeve v Istanbulu ter Veleposlaništvoma v Ljubljani in Ankari. Naš osnovni partner na turškem trgu je DEIK, s
katerim smo tudi nosilci »turško–slovenskega poslovnega sveta«. V nabor
naših dejavnosti na področju sodelovanja s Turčijo sodi tudi občasna organizacija tako imenovanih »turških poslovnih zajtrkov«, na katerih predsta-

Matej Rogelj

namestnik
direktorja
GZS - Center za
mednarodno
poslovanje

vljamo dobre prakse in nasvete podjetij
z izkušnjami na turškem trgu.
S pomočjo vseh omenjenih dejavnosti
se naše znanje o Turčiji poglablja, stiki se množijo in interes za Turčijo med
slovenskimi poslovneži se povečuje.

Matej Rogelj
namestnik direktorja
GZS - Center za mednarodno poslovanje
Dimičeva 13
1504 Ljubljana
Tel: 01 58 98 159
Faks: 01 58 98 100
Matej.Rogelj@gzs.si
www.gzs.si
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SLOVEN TÜRK
İŞ KULÜBÜ

SLOVENSKO–
TURŠKI POSLOVNI KLUB

Sloven - Türk SLOTUR iş kulübünün asıl görevi ekonomi alanında olduğu gibi diğer
alanlarda da Slovenya ve Türkiye arasında temas kurmaktır. Kulüp devletlerarası iş
partnerleri aranmasında, ekonomik işbirliği konusunda analiz yapılmasında ve bunların
cesaretlendirilmesinde yardımcı olacaktır.

Glavna naloga slovensko–turškega kluba SLOTUR je vzpodbujanje stikov med Slovenijo in
Turčijo, tako na področju gospodarstva kot tudi na drugih področjih. Klub bo nudil pomoč
podjetjem pri iskanju poslovnih partnerjev med državama, izdelavi analiz o možnostih
gospodarskega sodelovanja in vzpodbujanju le-tega.

www.slotur.com internet sayfasıyla,

Z internetno stranjo www.slotur.com, z
rednim pošiljanjem mailov v slovenskem
in turškem jeziku, z izdajo tiskanih verzij revij, kot tudi z organizacijo srečanj in
sejemskih nastopov, si bo slovensko–turški poslovni klub prizadeval za čim boljše sodelovanje med državama.

Slovence ve Türkçe e-postaların düzenli gönderilmesiyle, düzenli dergi
yayımı ile, gezi ve fuar katılımları gibi
organizasyonları ile Sloven-Türk kulübü Açılış arasında birbirinden değerli yeni işbirliklerinin kurulmasında emek sarf edecektir.

İş kulübü üyelerinin avantajları:
■■ Sloven

ve Türk şirketleri arasındaki
işbirliği fırsatları konusunda ayda en
az iki sefer e-posta alma. Kulüp üyeleri, aralarındaki işbirlikleri için önemli
olan Türkiye ve Slovenya fuarları konusunda ve konferans ve diğer ilginç
olaylarla ilgili de bilgilendirilecektir.
■■ Kulüp üyelerine iş ortakları aranmasında Türkiye'de mevcut 1,3 milyon
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şirket ve 60.000 Slovenya şirketi bazında da tavsiyeler alacaktır.
■■ Kulüp üyelerine ve potansiyel partnerlerine yılda iki sefer Türkiye'de ve
Slovenya'da iş konferansı tertipleyeceğiz.
■■ Kulüp üyeleri için Slovenya ve Türkiye'deki en önemli fuarlara katılım
tertipleyeceğiz,
■■ Yıllık Türkçe ve Slovence olmak
üzere iki özel "Slovenya davet ediyor" turistik dergisi ve "Slovenya Bussiness" yayınlayacağız. Kulüp üyelerinin hepsi ilanlarda % 20 indirime sahip olacaktır.
■■ Kulüp üyeleri L jubljana ve
İstanbul'un seçkin otellerinde özel
indirim ve özel avantajlardan yararlanacaktır.

VE DİĞER AVANTAJLAR!

SLOTUR Sloven – Türk iş kulubünün çalışmalarıyla ilgili avantaj ve bilgiler ve üyelik başvurularını www.slotur.
com internet sayfasında bulabilirsiniz.
E-mail: srecko.pirtovsek@slotur.com.

Ugodnosti članov poslovnega kluba:
■■ Vsaj

Ayrıntılı bilgi için:

SLOTUR d.o.o.
Slovenia-Turkey business club

www.slotur.com
E-mail: srecko.pirtovsek@slotur.com
Tel: + 386 41 672 567

Slovenia Business

30.9.13

dvakrat mesečno prejemanje
mailov o možnostih sodelovanja med
slovenskimi in turškimi podjetji. Člani kluba bodo redno obveščeni tudi o
vseh sejemskih dogodkih v Sloveniji
in Turčiji, ki so pomembni za medsebojno sodelovanje ter o konferencah in
drugih zanimivih dogodkih.
■■ Člani kluba bodo lahko dobili nasvete pri iskanju poslovnih partnerjev,

tako v Sloveniji kot v Turčiji, iz baze
cca 1,3 milijona podjetij v Turčiji in
cca 60.000 podjetij v Sloveniji.
■■ Dvakrat letno bomo za člane kluba
in njihove potencialne partnerje organizirali poslovne konference v Turčiji in Sloveniji.
■■ Za člane kluba bomo organizirali sejemske nastope na najpomembnejših
sejmih v Sloveniji in Turčiji.
■■ Letno bomo pripravili dve posebni
izdaji turistične revije »Slovenija vabi«
v turškem jeziku in dve posebni izdaji revije »Slovenija Business« v slovenskem in turškem jeziku. Vsi člani kluba bodo imeli pri objavah 20 % popust.
■■ Člani kluba bodo imeli v izbranih
hotelih v Ljubljani in Istanbulu poseben popust in dodatne ugodnosti.

IN ŠE VRSTA DRUGIH UGODNOSTI!

Več informacij o poslovanju in ugodnostih slovensko–turškega poslovnega kluba SLOTUR, in tudi prijavnico za članstvo najdete na spletni strani www.slotur.com, e-mail: srecko.pirtovsek@slotur.com.

Več informacij:

SLOTUR d.o.o.
Slovenia-Turkey business club

www.slotur.com
E-mail: srecko.pirtovsek@slotur.com
Tel: + 386 41 672 567
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1 Pipistrel I Güç aktarma organı (pistonlu, elektrikli veya hibrid) modüler olarak seçilen, dünyadaki ilk seri üretimli dört koltuklu uçak Panthrea I www.pipistrel.si; 2 Talking Friends I TalkingTom
uygulaması. I www.outfit7.com; 3 Lumar I Lumar Black Line Pure S I www.lumar.si; 4 Elan I Amphibio kayak takımı I www.elan.si; 5 Akrapovič I Ducati 1199 Panigale için Akrapovič Evolution Line
(Titanyum) I www.akrapovic.com; 6 Gorenje I Fırın arayüzü I www.gorenje.com; 7 Adria Mobil I Matrix Supreme motorlu karavan I www.adria-mobil.com

Sloven İş Mükemmelliğine Bağlanın
Slovenya; ev aletleri üreticisi Gorenje, motorlu karavan üreticisi
Adria Mobil, kayak takımı üreticisi Elan gibi şaşırtıcı sayıda dünya
çapında tanınmış markalara ve kayakçı Tina Maze, düşünür
Slavoj Zizek, besteci - müzisyen Slavko Avsenik ve onun müzik
grubu Oberkrainer gibi isimlere sahiptir. 35 mm film, parfüm
spreyi, kavisli (carving) kayak takımları, ilk hibrid yat ve çok satan
Talking Friends akıllı telefon uygulaması gibi dünyaca tanınan
bazı ürünler Slovenya’da üretilmiştir.

Eğer bir tedarikçi arıyor ya da bir ihracat şirketi kurmayı veya taşımayı
düşünüyorsanız, Slovenya, şimdiye kadar aldığınız en doğru karar olabilir.
Slovenya, kaliteli teknik iş gücü ve güçlü işletme alt yapısıyla, gelişmekte olan
ve uluslararası büyümeyi hedefleyen şirketler için teşvik edici bir ortam sunuyor.
Slovenya, cazibesini düşük maliyetli üretimden değil, teknoloji ve inovasyona
dayalı endüstrilerinin şöhretinden alıyor.

Slovenya geleneksel olarak ihracata dayalı bir ekonomiye sahiptir. Slovenya
eğitim sistemi en yüksek standartlara sahip olup, çok kaliteli ve çeşitli bir iş
gücü üretmektedir. İleri teknolojik çözümler, devam eden AR&GE yatırımları, en
yüksek kalitede üretim süreçleri, enerjik inovasyon ve Avrupa’nın en yeşil doğal
ortamındaki yaygın ekolojik farkındalık, sayıları giderek artan tutkulu ve ileri
görüşlü Sloven şirketlerinin kalkınma ve üretim stratejilerinin ayrılmaz parçası
olmuştur.

Tüm hizmetlerimiz ücretsizdir ve şunları kapsar:
• Endüstriler, yasama, vergilendirme ve teşviklerle ilgili işletmeye özel
bilgilendirme,
• Yatırım projeleri ve endüstri bölgeleriyle ilgili veri
tabanları,
• Sloven tedarikçilerle ilgili bilgilendirme,
• Bilirkişi kurul organizasyonları,
• Endüstriyel ve yerel otoritelerle bağlantı,
• Uygulamalı konularda danışmanlık ve tavsiyeler.

Neden siz de Slovenya’nın iş potansiyelinden ve şirketinizin ihtiyaçlarına göre
tasarlanmış hizmetlerimizden yararlanarak şirketinizi büyütmüyorsunuz?

www.sloveniapartner.eu

www.investslovenia.org

Bize ulaşın:
SPIRIT Slovenia, Girişimcilik, İnovasyon, Atılımlar, Yatırımlar ve Turizm Konusunda Slovenya Kamu Ajansı

Zaman içinde kendini kanıtlamış özellikleri Slovenya’yı sıfırdan üretim, bölgesel genel merkez, dağıtım
ve lojistik merkezi veya AR&GE tesisleri için başlıca adres yapmaktadır.

Verovškova ulica 60, SI-1000 Ljubljana, Slovenya
T: +386 1 5891 870
E: invest@spiritslovenia.si, slopartner@spiritslovenia.si

Ülkemizin gücünden güç almak isteyen yabancı yatırımcılar için destek sağlıyoruz. Yatırımınızın başarıya
ulaştığından emin olmak için, sürekli destek programımız kapsamında şirketlerle işbirliğimizi sürdürüyoruz.
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Slovenya Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanlığınca Desteklenmektedir. Fotoğraflar: 1. Ljubljana, ©Dunja Wedam, www.slovenia.info, 2. ©Port of Koper, 3. Bled; ©Franci Ferjan; www.slovenia.info, 4. ©Krka - İlaç şirketlerindeki bir AR&GE merkezi.
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slovenya'nın türkiye'deki temsilcilikleri | častni konzuli republike slovenije v turčiji

SPIRIT Slovenya
FAYDALI ADRESLER

İşte bazı yararlı adreslerin listesi
• İhracatçılar için Elektronik ağ İhracat penceresi: www.izvoznookno.si
• Türkiye ihracat tanıtım merkezi Turkey - IGEME: www.igeme.org.tr
• Türkiyede yatırım: www.invest.gov.tr
• Türk ihracatçılarının veritabanı: turkishexporter.net/en-US/Home
• Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu - DEİK: www.deik.org.tr/
• İstanbul Sanayi Odası: www.iso.org.tr/en/index.aspx
• Pazara Giriş Veritabanı: Gümrük, vergi ve üçüncü pazarlardaki ithalat prosedürleri
veritabanı: madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

KORISTNI NASLOVI

Navajamo nekaj koristnih naslovov za Turčijo:
• Spletni portal za izvoznike Izvozno okno: www.izvoznookno.si
• Export promotion center of Turkey - IGEME: www.igeme.org.tr
• Invest in Turkey: www.invest.gov.tr
• Baza turških izvoznikov: turkishexporter.net/en-US/Home
• Foreign Economic Relations Board - DEIK: www.deik.org.tr/
• Istanbul Chamber of Industry: www.iso.org.tr/en/index.aspx
• Market Access Database - baze podatkov o carinah, dajatvah, uvoznih postopkih na
tretjih trgih: madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

İstanbul'daki SC Başkonsolosluğu ve Ankara'daki SC Büyükelçiliği Türkiye'de yatırım
yapmak isteyen Sloven Şirketleri için bilgi ve destek sunmaktadır.
SC İstanbul Başkonsolosloğu
Levent Levazım Mah. Ambarlıdere Cad., Çayır Sok. No: 29 B
Saklıkent Evleri, Sardunya Blok D:2, 34340 Beşiktaş – İstanbul
Türkiye
T: (+ ) 90 212 336 93 23
F: (+) 90 212 347 28 51
M: (+) 90 539 657 30 83
E: van@gov.si
Informacije in pomoč slovenskim podjetjem, ki širijo svoje poslovanje v Turčijo nudita Generalni konzulat RS v Istanbulu pa tudi Veleposlaništvo RS v Ankari, kontakti:
Generalni konzulat RS v Istanbulu
Levent Levazim Mah. Ambarlidere Cad., Çayir Sok. No. 29 B
Saklikent Evleri, Sardunya Blok D:2, 34340 Beşiktaş – Istanbul
T: (+) 90 212 336 93 23
F: (+) 90 212 347 28 51
M: (+) 90 539 657 30 83
E: van@gov.si
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Slovenya Cumhuriyeti Girişimcilik, yenilikçilik, gelişim, yatırım ve turizm teşvik
kurumu
Küreselleştirme ve doğrudan yatırım
teşvik sektörü
Verovşkova ulica 60,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija,
T: 01 589 18 70,
F: 01 589 18 77,
E: info@spiritslovenia.si

Türkiye'deki Slovenya Cumhuriyeti
Fahri Konsolosu

Javna agencija Republike Slovenije za
spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma
Sektor za spodbujanje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij
Verovškova ulica 60,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija,
T: 01 589 18 70,
F: 01 589 18 77,
E: info@spiritslovenia.si

Çerçeve: Ayrıntılar
Temmuz ayında Slovenya Cumhuriyeti
Başkonsolosluğu Görevine Mag. Andrej
Ferčej başlayacaktır. İletişim: andrej.
fercej@gov.si.

Slovenia Business

Ahmet Erdogdu

Yapı Merkezi, Hacı Reşit Paşa Sokak No. 7
34676 Çamlıca
Istanbul
TÜRKİYE / Turčija
T: (+) 90 216 321 90 00
F: (+) 90 216 321 90 13
E: basar@ym.com.tr

DPC Dogan Printing Center, Organize
Sanayi Bölgesi
61900 Arsin - Trabzon
TÜRKİYE / Turčija
Telefon: + 90 (462) 711 25 00
Fax: + 90 (462) 711 25 02
e-mail: ahmet@istanbulkagitsan.com

Sedat Peker

Dr. Mehmet Mazhar İzmiroğlu

Fevzi Çakmak Cad.1305 SK
No: 1 Peker Apt. Kat:1
Antalya
TÜRKİYE / Turčija
T: (+) 90 242 242 4526
T: (+) 90 242 247 9140
F: (+) 90 242 242 2835
E: sedatpeker@ozeczadeposu.com.tr

İzmiroğlu İş Merkezi
857 Sokak No: 6/212
35210 Konak İZMİR
TÜRKİYE / Turčija
T: (+) 90 232 425 9983
F: (+) 90 232 425 5117
E: mmizmiroglu@yahoo.com

Fatih Tosyalı
Tosçelik Profil ve Saç End. A.Ş
Organize sanayi bölgesi
Sarıseki
İskenderun
TÜRKİYE / Turčija
T: (+) 90 326 656 28 90
E: kubra.kurt@toscelik.com.tr

Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçiliği
Kırlangıç Sokak No: 36
06700 G.O.P.
Ankara, Türkiye
T: (+) 90-312-405 42 21, 405 42 22
F: (+) 90-312-426 02 16
E: van@gov.si
Splet: http://ankara.veleposlanistvo.si/
Azerbaycan, Lübnan, Türkiye ve Suriye
bölgesinden sorumlu
Ekselansları Dr. Milan Jazbec, Büyükelçi
Dışişleri Bakanlığı Web sitesinde
Slovenya'nın Türkiye'deki ve Türkiye'nin
Slovenya'daki Diplomatik temsilciliklerine ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz:
http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu/evropa/turcija/

Mustafa Basar Arioglu

Seyhan Muratoglu
orcapoma@gmail.com

Ali Basman

Harun Hasyüncü
OSB. 20. Cad. No: 54
Kayseri
38070 Melihgazi
TÜRKİYE / Turčija
T: + 90 352 322 20 15
F: + 90 352 322 20 17
E: harun@izober.org

Mizyal Karabiber Nacaroğlu
Bey Mahallesi Kayacık Ara Sokak
No: 16
Gaziantep
TÜRKİYE / Turčija
T: (+) 90 342 231 10 84
GSM: (+) 90 532 356 98 84
F: (+) 90 342 231 20 58
E: mizyal@hotmail.com

a.basman@kavaklidere.com
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vizeyle ilgili bilgiler | vizumske informacije

VİZE
BİLGİLERİ

Vizumske
informacije

Kısa süreli Schengen C vizesi için Tekirdağ, Edirne ve
Kırklareli illerinde ikamet eden Türk vatandaşları, Turuncu Vize (http://www.orangevize.com/) dış servisine ya da
Slovenya’nın vize prosedürü işlettiği İstanbul'daki Macaristan Başkonsolosluğuna başvurabilir.
Vize için basvurmadan önce Büyükelçiliğiyle temasa geçip daha fazla bilgi alabilirsiniz.(Calişma saatleri, işlemler
ne kadar sürer, vb).

Rezidenti Turčije, ki prebivajo v provincah Tekirdağ, Edirne in Kirklareli, za kratkoročni vizum C (schengenski vizum) zaprosijo pri zunanjem ponudniku Orange vize (http://
www.orangevize.com/) ali pri Generalnem konzulatu Madžarske v Istanbulu, kjer ima Slovenija urejeno zastopanje v vizumskem postopku. Priporočamo, da pred vložitvijo vloge za vizum prosilci pridobijo vse potrebne informacije glede uradnih ur, zahtevane dokumentacije in časa trajanja postopka.

Vize prosedürleri:

Vize başvuru şahsen yapmak gerek. Başvuru biyometrik veriler (parmak izi) içerirken başvurucular mülakata alınacaktır. Vize başvuru formu yolculuktan en fazla üç ay ve en az
15 takvim günü önce kabul edilecek.Vize işlemi 10 ila 14
iş günü sürer, ancak başvuru formu ya da ekli belgelerdeki
ifadelerin teftişi bu prosedürü uzatabilir.

Vize ‘nin prosedür belgeleri ( iş seyahati için )
■■ Gerçek, usulüne

uygun olarak doldurulmuş ve imzalan-

mış başvuru formu
■■ Geçerli pasaport
■■ ICAO standartlarina uygun bir adet renkli fotoğraf
■■ Tüm yolculukta geçerli, Schengen bölgesinin tüm üye
devletlerinde geçerli, 30.000 €’luk asgari seyahat sağlık sigortası
■■ Vize prosedürünün başında ödenecek 60 Euroluk vize
ücreti
■■ Birlikte formları bulunabilir iş yolcuları için gerekli
belgeler:http://ankara.veleposlanistvo.si/index.php?id=4212
■■ Vize işlemi tüm gerekli dokümantasyonun sunulması ve
ücretlerin ödenmesinden sonra başlar
TURUNCU VIZESİ (ORANGE VIZE)

http://www.orangevize.com/

Vizumski postopek:

Za vizum se zaprosi osebno. Ob vložitvi vloge bodo zajeti biometrični podatki (prstni odtisi), s prosilcem bo opravljen intervju. Sprejem vizumske vloge je dopusten največ
tri mesece in najmanj 15 koledarski dni pred predvidenim
potovanjem. Vizumski postopek traja od 10 do 14 delovnih dni, vendar je možno, da se postopek zaradi preverjanja navedb v vlogi ali spremljajoči dokumentaciji zavleče.

Dokumentacija vizumskega postopka (za poslovni obisk):

■■ Natančno, pravilno izpolnjena in podpisana vizumska vloga
■■ Veljaven

potni list
fotografija prosilca, v skladu z ICAO standardi
■■ Potovalno zdravstveno zavarovanje, veljavno za ves čas
potovanja, veljavno v vseh državah članicah schengenskega
prostora, z najnižjim kritjem 30.000 EUR
■■ Vizumska taksa v višini 60 EUR, ki se plača ob začetku
vizumskega postopka
■■ Zahtevana dokumentacija za poslovni obisk, ki jo skupaj z obrazci najdete na: http://ankara.veleposlanistvo.si/
index.php?id=4212
■■ Barvna

Bolu ve Van arasında yaşayan Türkiye vatandaşları Slovenya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde vize
başvurusu yapabilir. / Rezidenti Turčije, ki prebivajo na naslovu med Bolu in Van, morajo za vizum
zaprositi na slovenskem veleposlaništvu v Ankari.

MACARISTAN BAŞKONSOLOSLUĞU /
GENERALNI KONZULAT MADŽARSKE

SLOVENYA CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİLİĞİ / VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE

Metrocity Millenium A Blok
Büyükdere Cad. No. 171
1. Levent - 34330 Istanbul
T: (+) 90 212 344-1265, 344-1266, 344-1267
F: (+) 90 212 344-1269, 344-1270
E: mission.ist(at)kum.hu
w: www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/Istanbul/
hu/Konzuliinfo/vizumkerelmek_beadasa.htm

Kırlangıç Sokak No. 36
06700 G.O.P.
Ankara
Türkiye / Turčija
T: (+) 90-312-405 42 21, 405 42 22
F: (+) 90-312-426 02 16
E: van@gov.si
http://ankara.veleposlanistvo.si/
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KONFOR, KALİTE

VE STİL DÜNYASINA GİRİN

50 yıldır Trimo, modern üzaysal
çözümler, çelik yapı ve bina
izolasyonu alanında original ve
komple çözümleri geliştirir.
Kendi markası ile tüm dünyanın
60 ülkesinde başarıyla mevcuttur.
Onun Slovenya, Rusya ve
Sırbistan'da üretim tesisleri var.
Biz Airbus, Heathrow
Havaalanı'na, Nestle, Philips, DHL,
Porsche, McLaren, IKEA, ProLogis,
Mercedes, Coca Cola, GAMA ve
diğerlerinin gibi güvenli partneriz .

www.trimo.eu

R

ogaška, kendi şifalı "Slatinski" suları ile yüzyıllarca bilinmektedir.
Ama dahası var. Rogaska yüzyıllar boyunca,
doğa, su, sağlık, insanlar hakkında hikayelerin
yazıldığı bir yerdir.
Büyük şehirlerin kalabalık ve stresinden uzaktaki bir yerdir.
Yeşilliklerle bozulmamış doğası ile barış çevresindedir.
Muhteşem bir Park, kendi güzelliği ve düzenliliği içinde oturuyor
.çevredeki ormanı ise onun kudretli gölgeye davet ediyor.
Otel, tarihin tüm cazibesine sahip olduğuna rağmen modern misafirin beklentilerini karşılayıp kendi güçlü görüntüsü ve lüks önerileriyle size baştan çıkarır.
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Maribor’a yatırım yapınız

Maribor’a yatırım
yapınız Slovenya’ya
hoşgeldiniz

Bazı temel bilgiler :
Kişi başına GSYİH : 18,065 EUR
Ortalama brüt aylık maaş : 1,482.24 EUR
Ortalama net aylık maaş : 971.46 EUR

Yabancı yatırımlar için sübvansyon alma imkânı
Yeni iş verme sübvansyon imkânı.
Size bazı yatırım projeleri takdim edelim.

Maribor belediyesi, şehrin ve bölgesinin yatırım fırsatları ve potansiyellerini sunar.
Yatırım Bürosu tüm gereken yordamların uygulanmasında potansiyel yatırımcılara destek sağlar.
Maribor Belediyesi, yüksek yaşam standardı, ağır sanayinin geleneği, otomotiv sanayi, kimya
sanayi, metal işlemesi, bilişimin yüksek teknolojisi, bilgisayar bilimi, hassas mekanik alanı ile
tanınan birlikte yaşamaya açık bir yaşama ortamıdır
Tüm bilim öğretme becerisi, hukuk, ekonomi, mühendislik, kimya, makine mühendisliği, tarım,
bilgisayar ve bilgi bilimleri kapsayan Maribor Üniversitesi bir klasik üniversitedir.
Uluslararası yarışmalarda öğrencilerimiz en yüksek ödülleri kazanıyorlar.

Kişi başına GSYİH: 18,065 EUR
Ortalama brüt aylık maaş: 1,482.24 EUR
Ortalama net aylık maaş: 971.46 EUR
Yabancı yatırımlar için sübvansyon alma imkânı
Yeni iş verme sübvansyon imkânı.
Size bazı yatırım projeleri takdim edelim.

www.investinmaribor.eu
20
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Maribor’a yatırım yapınız

Başkaları www.investinmaribor.eu sayfasında mevcuttur:

Batı ve Doğu pıyasasına
Kolay Erişim
Invest In Maribor / Welcome To Maribor

Studenci bilgileri

Toplu aydınlatma projesi

Yatırımın fiyatı: 8 mil EUR
Yatırım süresi: 4 yıl
Maribor Belediyesi, Avrupa
piyasasına girmeye meraklı
şirketler için uluslararası bir iş
bölgesini inşa etmeyi planlıyor.
Uluslararası bölge, Avrupa
pazarında uygun iş koşulları
oluşturmak için 29 özel iş ve
oturma yerini dahil edecek.

Yatırımın fiyatı: 8 mil EUR
Yatırım süresi: 7 yıl
Maribor Belediyesi, Avrupa Birliği yasalarına göre mevcut sokak
aydınlatmanın değiştirilmesi için modern standardlara dayanarak
kamu ve özel ortak arıyor.
Detaylar:
Sokak labaların sayısı: 14600 tane
Enerji tüketimi azalması % 60’ tan fazla (daha önce 2,6 MW)
Tasarruf Fonu, düşük tüketim

Wcycle
Yatırımın fiyatı: 25 mil EUR
Yatırım süresi: 12 yıl
Snaga şirketi, temel ve çok kullanılmık biyolojik malzemelere bir atık
arıtma üretim kompleksi inşa etmek için yatırımcı veya ortak arıyor.
Sadece üretim ve işleme kompleksine yatırım yapacak değil Doğu
piyasalarında tanıtımı yapacak olanı bulmak gerek.

Slovenia
PARTNER CITIES

Novalja (Croatia), Hangzhou (China), Chongqing (China), Ningbo (China), Huai’an (China),
Yancheng (China), Wuxi (China), Kumanovo (Macedonia).

TWIN CITIES

Marburg/Lahn (Germany), Peiteng (Luxembourg), Graz (Austria), Greenwich (Great
Britain), Szombathely (Hungary), Osijek (Croatia), Udine (Italy), Tours (France), Kraljevo
(Serbia), Pueblo (USA), Sankt Peterburg (Russia), Harkov (Ukraine)

22
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Bizim Projelerinin birkaçi

HETA Asset Resolution
Ltd Slovenya

SLOVENIA İLK ÖZEL HASTANESİ
Ljubljana ile Maribor arasında mükemmel bir yer yarım Modern fonksiyonel
bina, özel hasta büyüyen pazarda tıbbi hizmet sağlayıcılarının çeşitlerini
karşılamak için tasarlanmış.

Net Kullanılabilir Alan:
Katlar:
Arazi:
İnşaat Durumu:
Planlanan kullanım:

Avusturya Cumhuriyeti tarafından sahip olunan bir rüzgar aşağı kurumlar HETA
Asset Resolution Ltd Slovenya ‘da HETA Grubu'nun bir parçasıdır.Yasal bir görev
değerini korurken mümkün olduğunca verimli, 2009 yılında kamulaştırılmış Alpe

park yerleri:

Adria Hypo dışı performans ve stratejik olmayan kısmı imha etmektir.

K

ıymet bırakma sürecinde Slovenya'da yatırım için cazip bir fırsat sunuyoruz.Biz portföy bir milyardan fazla finansal talepleri hem
de 350 konut ve ticari özellikleri sunuyor.HATA'ın
gayrimenkul de Sloven bölgeler, türleri ve sanayi
çeşitlendirilmiş.Eşit çekici ihraççılar, pozlama ve
olgunluk tarafından iddia portföy çeşitliliği.
VİZYON
HETA Asset Resolution Ltd Güney Doğu Avrupa bölgesindeki en büyük Varlık Çözünürlük kuruluşlarından biri önemli bir parçası olarak Slovenya Varlık Çözünürlük hizmetlerinde lider uzman olarak
kabul edilmesi tanılmaktadır.

MİSYON
Misyonumuzu en iyi finansal sonuçlar açıkça tanımlanmış iş prensipleri içinde iş çözümleri bulmak mümkün.

Biz yerel ekonomi sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak için çalışıyoruz ve amacımız bu dinamik performans kültür tarafından elde etmek.
Biz çalışanlarımızın net hedeflere ayarlayarak motive, açık ve çift yönlü iletişim kültür, sürekli bilgi
yönetimi ve ödül verimlilik destektir.
Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanmış, biz yatırımcılara profesyonel ve verimli hizmet sunmak ve
memnuniyetle Slovenya başarılarını destekliyoruz.
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Bina halen yapım aşamasındadır ve herhangi bir önemli ekstra maliyetler olmadan özelleştirme için birçok olasılık vardır.

SLOVENIA İLK ÖZEL HASTANESİ
Litoresk doğanın ortasında yer alan bu otel, dinlendirici bir mola veya aktif
tatil ya için ideal olanaklar sunmaktadır. Sadece dakika uzaklıkta zümrüt
Soca Nehri ve birçok tarihi yerleri, hoş bir küçük dağ kasabasında, Julian
Alps yüksek dorukları ile çevrili - Bu Bovec merkezinde konumlandırılmış.
Net Kullanılabilir Alan:
Katlar:
Arazi:
İnşaat Durumu:
Planlanan kullanım:

park yerleri:

HETA Asset Resolution Ltd Slovenya, Dunajska yolu 167, 1000 Ljubljana
Daha fazla bilgi için web sayfamızı ziyaret ediniz www.har.si veya
e-posta yoluyla bize ulaşın: info@har.si.

12,467 m2
-1, GF, 6 üst katlar
3,561 m2
IV inşaat aşaması
6 Tıbbi amaçlar için satış
26 klinikler
3 Ofisler
4. katta faaliyet bloğu
6. katında 9 daire
82 araçlık park yeri garaj

12,467 m2
-1, GF, 6 üst katlar
3,561 m2
IV inşaat aşaması
6 Tıbbi amaçlar için satış
26 klinikler
3 Ofisler
4. katta faaliyet bloğu
6. katında 9 daire
82 araçlık park yeri garaj

Bina halen yapım aşamasındadır ve herhangi bir önemli ekstra maliyetler olmadan özelleştirme için birçok olasılık vardır.
Slovenia Business
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Podnaslov

HRASTNIK
CAM FABRİKASI
Y
üz elli yıldan uzun bir
geleneğe sahip olan,
elmas gibi temiz bir
cam hayal edin. Sürekli
gelişim, işbirliği ve
duyarlılığı içine katın.
Titizlikle seçilen hammade,
uyumluluk, çalışanların
engin bilgi ve deneyimleri,
teknoloji ve kalite. Bunlar
müşteriye uzun ömürlü ve
mükemmel bir ürün
sunmanın teminatıdır.
26

Kalite, adanmışlık ve bilgi

Hrastnık Cam fabrikası 150 yıldan fazla bir zamandır mükemmel cam ürünleri üretmektedir. Bugün kendi bilgilerini üç üretim programına adamış bulunmaktalar - özel cam ambalaj, masa
camı ve aydınlatma camları. İşletmedeki
cam mühendisleri teknik açıdan dünyadaki en temiz camdan, en zahmetli cam
mamüllerini üretme kabiliyetine sahipler. Hrastnik cam fabrikasının modern
bir fabrika olmasına rağmen üretim kısmında titizlikle hünerlerini sergilemekteler. Cam şişiricileri halen eşsiz ürünleriyle büyülemektedir, cam pipolarını hala
çevirmekte ve hala cam ustaları ünvanını taşımaktalar. Kalite, bağlılık ve bilgileri farkındalık yaratmıştır. Bunlardan

başka değişik ödüllerle de övünmekteler.
Aydınlatma camı alanında RZB ortaklarıyla beraber Red dot ödülünü kazandıkları birden fazla lamba için cam yapmış bulunmaktadırlar. Ambalaj cam alanında, yüksek değerli içkilere odaklı dokuz şişeden ibaret olan kendi HıghGlas
ürün markasıyla övünmektedirler. En
son ödüllerden bu yıl Amerika Birleşik
Devletleri Las Vegas'da SIP AWARDS
uluslararası yarışmasında kendi müşterileri için Hrastnık Cam fabrikasının ürettiği üç şişe tasarımı üç ödül kazanmıştır.
Slovenya votkası D'USSE ürün markalı
şişeler 70 kişilik jüri önünde ambalaj dalında büyük ödülü kazanmıştır. U'Luvka
ürün markası şişesi ise kendi kategorisinde en iyisi olarak seçilmiştir.

Slovenia Business
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»Rocking glasses«

Masa programı kapsamında bardak,
karaf, sürahi, tabak, vazo ve çok çeşitli ürünler üretilmektedir. Burada da yenilikçilik ve rekabetçilik konusunda rakiplerinden bir adım ilerdeler. "Rocking
glasse" grubuna ait olan Speak bardağı,
yenilikçi tasarımından başka sosyal girişimciliği destekleyen ve özendiren bir
üründür. Bardak, bardağın dengelenmesi için kullanılan tabağı tamamlamaktadır ve aynı zamanda onu mumluk gibi
de kullanmak mümkündür. Bu bardakta elde edilen yenilikçilik ve parlaklıktan
ötürü su, çay, alkollü içkiler, kokteyler ve
özel ve orijinal olmak istenirse yemek
dahi servis edilebilir. Ekim ayında piyasaya sıcaklığını belli bir süre koruyabi-

len veya soğuk içecek servis edildiğinde
belli bir süre soğuk kalabilen cam bardağı takdim edecekler. Bardağa Celzyum
adı verildi. Bu tür ilerici cam ürünlerini
piyasaya sunabilmelek için ciddi ArGe
yatırımı yapılmaktadır.
Yeni malzemeler ve otomatik üretim
proseslerini geliştirebilecekleri ve nano
malzeme incelemelerini yapabilecekleri kendi geliştirme merkezini açmış durumdalar. 2013 yılından beri cam masa
ürünleri oxy-fuel teknoloji bazında çalışan en modern fırınlar yardımıyla üretilmektedir. Cam fabrikasında esneklikten, fevkalade üstün kaliteden, yenilikçi tasarımdan başka, yeni trendlerin sürekli takibine önem verilmektedir. Yeni-

likçilik, tutku ve camla ilgili sonsuz bilgi
birikimine sahipler.
İstihdam sektörüne yaptıkları katkıları Altın Tel ve Aileye Dost şirket ödülleri kanıtlamaktadır. Müşterileri arasında yüksek ürün kalitesi arayan Hannessy, Heineken, Carlsberg, RZB, Diageo, Bacardı Martini, Pernod Ricard,
Jack Daniel's, Luigi Francoli in Remy
Cointreau gibi ünlü küresel şirketler de
yer almaktadır.
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Iskratel
Enterprise
Iskratel, servis sağlayıcılar, kuruluşlar
ve devlet kurumları için ihtiyaca
özgü entegre edilmiş çözümler
sağlamaktadır. Uzmanlık alanlarımız
geniş bant, kritik görevli birleşmiş Bilgi
İletişim ve yeni nesil IP ağlarına geçiştir.

Iskratel - Bilgi İletişim

Iskratel, demiryolu sevkiyatı dahil
Akaryakıt ve Gaz ve Enerji Santralleri
gibi zorlu endüstriyel ortamlar için İş
ve Operasyonel Bilgi İletişim çözümleri
sağlar. Iskratel, Hükümetler/Kamu
Güvenliği kuruluşları için hayati

derecede önem taşıyan iletişim ağları
ve Kurumlar için ise geliştirilmiş Birleşik
iletişim çözümleri sunmaktadır.

Iskratel Demiryolları Bilgi İletişim
Çözümleri,
tüm
işletmeler
ve
operasyonel
iletişim
ihtiyaçları
için emniyetli, güvenilir ve uygun
bir platform sunar. Demiryolu
taşımacılığındaki bütün teknolojik
işlemlerin
kontrolünü
sağlayan,
demiryolu çalışanları ve yolcuları için
tamamlayıcı diğer hizmetler tek bir

platformdan desteklenmektedir ve
ihtiyaca bağlı olarak ses, veri ve video
sağlamak dahil ağda farklı görevler
üstlenebilir. Çözümün tamamı çeşitli
alt sistemlerden meydana gelmektedir:

• FDS (Sabit Dağıtıcı Sistemi) her çeşit
radyo iletişimi için (GSM-R ve GSM-R
olmayan)
• OTC
(Operasyonel
Haberleşme) ağı

Teknolojik

• RINS (Demiryolları Bilgilendirme
ve Bildirim Sistemi) yolcular ve
çalışanlar için

Her alt sistem, bağımsız olarak veya
diğer parçalarla birlikte kullanılabilir.
Iskratel demiryolları çözümü, TDM ve
IP ile sabit ve taşınabilir arasında bir
köprü görevi görür ve iyileştirmelere
açıktır.

Çalışma ortamınıza uyum sağlıyoruz
Iskratel, 65 yıllık tecrübesi, kendi
AR-GE ve üretimi, 900 çalışanı ve
faaliyet gösterdiği 30’dan fazla ülke ile
Avrupa’nın önde gelen Bilgi İletişim
tedarikçisi ve çözüm sağlayıcısıdır.
Slovenya’da
kurulan
Iskratel’in
Latin Amerika, Batı Avrupa, Orta ve
Doğu Avrupa ile Rusya ve Bağımsız
Devletler Topluluğu’nda ortakları ve
temsilcilikleri bulunmaktadır.

Telefon
haberleşme
ekipmanları
tasarlama ve üretiminde doğrudan
edindiği uzun yıllara dayanan
tecrübesi ile kazandığı uzmanlığı,
1953’te şirketin ilk elektromekanik
santrali
geliştirmesine
kadar
uzanmaktadır. Yıllar geçtikçe şirket,
telekomünikasyon
trendleri
ve
protokollerinde önde gelen bir
teknolojik pozisyon kazanmıştır.

Derinlemesine
anlaşılan
telekomünikasyon ürün ve protokol
mirası, kanıtlanmış saha deneyimi
ve telekomünikasyonda öncü güçlü
tarihsel varlığı ile birleşerek Iskratel’in
günümüz dünyasında, en gelişmiş
Bilgi İletişim ürünleri ve çözümlerini
sunmasına imkan vermektedir.
Iskratel, Telekomünikasyon Şirketleri
ve Kuruluşları için ürün ve çözümler
sağlamaktadır. Esnekliğimiz sayesinde
çalışma ortamınıza uyum sağlarız.

ISKRATEL TELCO
Iskratel, geniş bant erişim, yakınsama
ve yeni nesil ağları içeren servis
sağlayıcıları için mükemmel çözümler
geliştirmektedir.

Iskratel’in bilgi birikimi; EWSD, V5.x
santraller, ISDN, VoIP, NGN, IMS, VoLTE
ve tüm kablolu ve kablosuz geniş bant
erişim teknolojilerini kapsamaktadır.
Iskratel’in dünya üzerinde 500’den
fazla noktada bulunan IMS/AGCF çağrı
sunucuları şimdi her kıtada!
Iskratel, FTTx P2P, GPON, xDSL ve
POTS gibi çoklu erişim teknolojilerini
sağlayabilen birkaç seçkin şirketten
biridir. Iskratel’de yenilenme son
derece önemlidir ve bu yıl eklenen
VDSL2’nin kayıt bağlantı noktası
yoğunluğunda
evrensel
erişim
düğümümüze
yönelmesi
bunu
doğrulamaktadır. Iskratel ayrıca ödüllü
Innbox CPE cihazlarını da sunmaktadır
ve kırsal geniş bant için geliştirdiği
Dijital Ajanda Avrupa 2020 çözümü
ile Kademe 1 telekom anlaşmasını
imzalamıştır.

REFERANSLAR:
Slovenya Demiryolları
Iskratel Demiryolları Çözümleri her
geçen gün daha fazla ilgi çekiyor;
Haziran 2013’te Iskrate konsorsiyumu
Slovenya Demiryollarının GSM-R ağ
ihalesini kazanmıştır.
Rusya Demiryolları
Iskratel Demiryolları Çözümleri Rusya
Demiryolu ağının bir parçası olan SDH
ve IP/MPLS ağı ile günlük işleri büyük
çapta mümkün kılmaktadır.

Iskratel, Ljubljanska cesta 24a, SI 4000 Kranj, Slovenia, phone: +386 (0)4 207 20 00, fax: +386 (0)4 207 27 12, e-mail: info@iskratel.si

www.iskratel.com

kışkırtıcı slovenya
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Slovenya’nın
				
Harikası
1

Lipica

L

ipica, mutlaka ziyaret etmeniz gereken
diğer bir Slovenya hazinesidir. Adı, dünyanın en eski at soylarından birinin evi olduğunu gerçeğini ortaya koyan bir ipucudur;
Lipizzaner. Yüzyıllar boyu Lipica, safkan atlar yetiştirme geleneğiyle gurur duymuştur.
1960’lı yıllarda klasik bir binicilik okulunun açıldığı Lipica, halen günümüzün en
önemli uluslararası binicilik etkinliklerine
katılmaktadır. Lipica harası, Slovenya’nın
uluslararası itibarına çok önemli bir katkı sağlamaktadır. Lipica’nın zengin kültürel mirasının yanı sıra çevresindeki bölgede
oteller, tenis kortları, bir golf sahası ve çok
daha fazlası bulunmaktadır.

Bled

Ü

zerinde Meryem Ana’ya adanan küçük kilisesi ile Bled Adası, Bled Gölünün incisidir ve Slovenya’nın en çok bilinen görüntülerinden biridir. Süslü ve yüksek bir mihrabı ve siyah mermerden yapılmış üç yan mihrabı bulunan kilise, desteksiz
ayakta duran çan kulesi nedeniyle dikkat çekicidir. Göldeki ada, Slovenya’daki tek doğal adadır. Ziyaretçiler, pletne denilen
özel botlarla adaya ulaşabilir. Bled Kalesinin manzarası, Slovenya’nın en güzel panoramasını sunar ve hatta bu manzara, dünyanın yeni yedi harikasının adaylarından biri olarak gösterilmiştir. Bled, sadece muhteşem ortamıyla değil, aynı zamanda enfes tatlılarıyla da meşhurdur. Sevilen Bled krema dilimi, kaçırılmaması gereken bir tattır.
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2
Postojna Mağarası

Ljubljana

G

L

eçitler, galeriler ve odalardan oluşan fantastik bir ağ, karst fenomeninin şaşırtıcı çeşitliliği ve kolay erişim, 200 yıldan beri 34 milyondan
fazla ziyaretçi çeken Postojna Mağarası’nın olağanüstü popülaritesinin temel nedenleridir. Postojna
Mağarası, dünyanın en güzel karst mağaralarından biridir. Mağara, aynı zamanda 99 farklı türde hayvanı barındırır. Bunların en dikkat çekici
olanı, insan balığı olarak da bilinen proteustur.
İnsanlar eskiden, bu meraklı yaratıkların ejderha
yavrusu olduğuna inanırmış. Nefesinizi kesecek
bir diğer manzara ise, birçok kişi tarafından dünyanın en güzel dikiti olarak kabul edilen 5 metre
yüksekliğindeki parlak beyaz Brilliant dikitidir.
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Slovenia Business

jubljana, Slovenya’nın başkentidir ve hiçbir
Slovenya seyahati, bu tarihi şehri görmeden
tamamlanmış sayılmaz. Ljubljana Slovenya’nın
coğrafi, kültürel, akademik, ekonomik, politik ve
yönetimsel merkezidir. Tarihi boyunca Ljubljana,
Germen, Roman ve Slav halklarının ve farklı
dillerinin, adetlerinin ve geleneklerinin kesişim
noktasında olduğundan, birçok farklı kültürün
etkisini hissetmiştir. Aynı zamanda Slovenya’nın
en canlı kenti olan Ljubljana’da, yıl boyunca
Ljubljana Festivalinin bir parçası olarak çok sayıda etkinlik düzenlenir. Güzel mimarisi ve canlı Eski Şehri ile turistler için popüler bir turistik
mekandır.
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Yaşlı Asma

S

lovenya’nın ikinci büyük şehri,
Yaşlı Asma olarak bilinen bir ulusal hazinenin evidir. 400 yıldan daha
yaşlı olan dünyanın en yaşlı asma bitkisinin üzümlerinden halen şarap üretilmektedir. Yaşlı Asmanın, žametovka
veya modra kavčina cinsi üzümleri,
Slovenya’nın en eski yerel üzüm cinslerinden biridir. 35 ila 55 kg arasında
yıllık sembolik mahsulü, meşhur sanatçı Oskar Kogoj tarafından tasarlanan 250 ml şişelerde saklanır. Her yıl
100 adetten az üretildiğinden bu şişeler, değerli ve seçkin bir hediye olarak
değerlendirilebilir!

S

lovenya - İtalya sınırında bulunan Perla, sadece bir casino değildir. Primorska bölgesinde Nova
Gorica şehrinin eğlence merkezidir.
Casino kompleksinde dört yıldızlı bir
otel, lüks bir restoran, mükemmel bir
spa merkezi, konferans tesisleri ve çok
daha fazlası bulunur. Konserler, kabare performansları ve uluslararası dans
şovları için bir merkez olan Perla, diskoda unutulmaz gecelerden çok daha
fazlasını vaat eder. Tüm bu cazip teklifler hep birlikte, maksimum eğlence
ve rahatlamanın garantisidir.
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Rogaška
Slatina

Piran tuzu

P

iran Tuzu sertifikalı bir klasik yöntemle üretilmektedir. Piran Tuzlası’ndan alınan tuz yaklaşık olarak
700 yıllık geçmişe sahip bir geleneğe uygun şekilde ve
yalnızca geleneksel araçlar kullanılarak işlenmektedir.
2005’te şirket, Bureau Veritas sertifikası alma sürecini
başarıyla tamamladı ve koruma altına alınmış menşe
adı ile Piran Tuzu, yüksek kaliteli geleneksel bir gıda
ürünü olarak resmen tanımış oldu. PiranTuzu’nun
benzersizliği, öğütülmemiş, rafine edilmemiş, deniz
mineralleri bakımından zengin ve kristallere yapışan
“ana su” ile zenginleştirilmiş kendine has bir tada sahip olmasından kaynaklanır. Hazırlanma aşamasında
tuzun özgün tadını bozmayan ve geldiği yere ilişkin bir
ipucu katılmasına olanak tanıyan yemeklerle özellikle iyi gider.

R

ogaška Slatina, spa turizminin
merkezi olarak bilinir. Harika yürüyüş olanakları sunan alan, aynı zamanda şarapları ve tarihi cam işçiliği
ile de ünlüdür. Rogaška’nın geçmişi
Romalılara ve Keltlere kadar uzanır.
Kasabadaki ilk spa 1803 yılında açılmıştır. Spa kompleksinin doğal yerleşimi içinde kaplıcalar bulunmaktadır ve
maden sularını denemek için tulumba
dairesini ziyaret edebilirsiniz. Rogaška
ayrıca, örnekleri milyoner iş adamı
Donald Trump’ın evini süsleyen benzersiz cam işçiliği ile de ünlüdür.
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Casino Perla

Slovenia Business
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Piran

P

iran, kuzey Akdeniz’deki en
önemli MICE turizmi, spa turizmi, casino turizmi ve denizcilik turizmi merkezlerinden biridir. Ayrıca
bir kültür ve sanat mabedi olan şehirde, çok sayıda etkinlik, konser ve sergi gerçekleştirilir. Tuz üreticiliği bir
diğer önemli etkinliktir ve Piran’da
üretilen tuz, halen kendi geleneksel
karakterini korumaktadır. Piran, müzik ve sanatın en üst düzeyde olduğu,
çok çeşitli iş olanakları içeren uluslararası boyutta eğitim etkinlikleri ile
canlanan bir bölgenin merkezidir.
Dinlenme, rahatlama ve unutulmaz
heyecanlar vaat eden bir yer.
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LOVE IN THE
NAME OF THE
CAPITAL.

Triglav
Milli Parkı

S

lovenya’nın yegane milli parkıdır.
İnanılmayacak derecede güzel olduğundan, özel bakım ve korumaya gereksinim duyar. Kuzeybatı Slovenya’da
Julian Alpleri bölgesindeki milli park
adını, Slovenya’nın en yüksek dağı olan
Triglav’dan (2.864 m) alır. Sayısız doğal ve
kültürel özellikler, tabloları andıran tepeleri ve vadileri ile büyük çeşitlilik barındıran dağlık bölgeye dağılmıştır ve doğal bir
ortamda etkinlikler ve aktif dinlenme için
çok sayıda fırsat bulunmaktadır.
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Ljubljana is beloved. The words in Slovene almost
sound the same. And for those who really know
Ljubljana, these words have the same meaning.
Slovenia Business

Slovenian Tourist Board

#ifeelsLOVEnia #Ljubljana

www.slovenia.info

SLOVENIA
Lake Bled, beneath the peaks of the
Julian Alps, is an image of paradise
according to the greatest Slovenian poet.

Slovenian Tourist Board

#ifeelsLOVEnia #Bled

