
 

 

AĞUSTOS 2016 
İşbirliği Teklifleri Bülteninde, çeşitli ülkelerdeki firma ve kuruluşlardan TOBB’a gönderilen ticari, mali ve teknik işbirliği teklifleri 
duyurulmaktadır. Bu bilgilere www.tobb.org.tr  adresinden ulaşabilmektedir. 

Burada yer alan işbirliği teklifleri, kaynak belirtilmesi koşuluyla yayımlanabilir.  

Duyurusu yapılan yabancı firmalarla temaslar ve müzakereler konusunda TOBB’un herhangi bir aracılık, tercüme veya danışmanlık 
hizmeti bulunmamaktadır. 

Bültende yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda TOBB’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  TOBB, 
tekliflerin içeriğinden, size değişikliğe uğrayarak ya da geç ulaşmasından sorumlu tutulamaz.  

Öte yandan, siz de mal ve hizmet alışverişine yönelik ticari, ortak yatırım ve finansmana yönelik mali ve teknoloji alışverişine yönelik 
teknik nitelikteki teklif ya da taleplerinizin İngilizce olarak yurtdışındaki ekonomi ve ticaret çevrelerine iletilmesini istiyorsanız, lütfen 
http://boft.tobb.org.tr adresine bağlanınız. 

 

Tarım, bahçıvanlık, avcılık ve ilgili ürünler 

AFGANİSTAN 

201600221 

FİRMA ADI: AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ 
İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU TİCARET ATAŞELİĞİ 

Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İstanbul Vizyon Park 
Ofis Blokları, 4. Plaza, Kat.8, No:802 Bahçelievler - 
İSTANBUL   

TEL:   +90 (212) 296 5237 

e-posta: afgistca@gmail.com 

Yetkili Kişi: Mohammad Ashraf ZAKİ / Ticaret Ataşesi 

Afganistan İslam Cumhuriyeti Ticaret Ataşeliğinden alınan 
29.08.2016 tarihli yazıda, Afganistan Ticaret Bakanlığı’ndan 
gelen bir mektuba atıfta bulunularak; Afganistan’daki Çam 
Fıstığı Ticareti Birliği’nin ellerinde bulunan 20.000 - 30.000 
ton arası çam fıstığına müşteri aradıkları bildirilmektedir. 
Yazıda, ilgilenen kişi ve kuruluşların Ticaret Ataşeliğine 
başvurabilecekleri belirtilmiştir. 

UKRAYNA 

201600213 

FİRMA ADI: UKRSADPROM 

04050, Kyiv, Sichovykh striltsiv street, 77, office 701 - 
UKRAINE   

TEL:   +380 (44) 232 2268 

e-posta: info@ukrsadprom.org 

Yetkili Kişi: Mr. Kroshka Dmytro 

Ukrayna Büyükelçiliği tarafından UKRSADPROM firmasının 
ülkemize elma, armut, ayva, erik, kiraz, tatlı kiraz, kayısı, 
şeftali, ceviz, fındık, çilek ve yabani çilek, ahududu, 
böğürtlen, dut, yaban mersini, hanımeli, üvez, siyah kuş 
kirazı, kuşburnu, frenk üzümü, bektaşi üzümü, kurutulmuş 
meyveler, elma cipsi, dondurulmuş meyveler ve çilek, reçel, 
reçel, reçel, meyve püresi ve bu tür meyvelerin fidanlarından 
satmak istediği bildirilmiştir. 

 

Madencilik, taş ocağı işletme ve diğer ilgili 
ürünler 

İRAN 

201600211 

FİRMA ADI: AZAR REFINERY 

Nod6, End 0f 13th St., 6th St.,4th Sanatgaran St., Industrial 
Estate 2 , Urmia Iran   

TEL:   +98 (443) 374 5110 - 13 

FAKS:+98 (443) 374 5113 

e-posta: info@azarrefinery.com 

Yetkili Kişi: Mojtaba Khorsandi / Chairman 
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İran - Türkiye sınırına 40 km uzaklıkta bitüm rafinerisi 
bulunan firmanın, Türkiye’ye uygun fiyattan yüksek kaliteli 
bitüm ihraç etmek istediği bildirilmiştir. 

PAKİSTAN 

201600223 

FİRMA ADI: MRG Enterprise 

Main Street G-15 Markaz, JKCHS, 44000 Islamabad - 
PAKİSTAN   

TEL:   +92 (308) 5611129 

e-posta: mrgenterprise1129@gmail.com 

Yetkili Kişi: Ahmad Asad / CEO 

İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyelerinden ve 
Pakistan Devletinin tescilli ihracatçılarından birisi olan, 
Himalaya kaya tuzu ve ürünleri üreticisi ve ihracatçısı firma, 
ürünlerini Türkiye’ye de ihraç etme istediğini bildirmiştir. 

 

Gıda maddeleri ve içecekler 

AFGANİSTAN 

201600222 

FİRMA ADI: AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ 
İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU TİCARET ATAŞELİĞİ 

Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İstanbul Vizyon Park 
Ofis Blokları, 4. Plaza, Kat.8, No:802 Bahçelievler - 
İSTANBUL   

TEL:   +90 (212) 296 5237 

e-posta: afgistca@gmail.com 

Yetkili Kişi: Mohammad Ashraf ZAKİ / Ticaret Ataşesi 

Afganistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu 
Ticaret Ataşeliğinden alınan 29.08.2016 tarihli yazıda, 
Afganistan Ticaret Bakanlığı’ndan gelen bir mektuba atıfta 
bulunularak; Afganistan’daki Çam Fıstığı Ticareti Birliği’nin 
ellerinde bulunan 20.000 - 30.000 ton arası çam fıstığına 
müşteri aradıkları bildirilmektedir. Yazıda, ilgilenen kişi ve 
kuruluşların Ticaret Ataşeliğine başvurabilecekleri 
belirtilmiştir. 

İRAN 

201600200 

FİRMA ADI: Ati Industry & Commerce 

Unit G, 9 Floor, Borje Shahr, Jame Jam Street, Tabriz - 
IRAN   

TEL:   +98 (939) 2796379 

e-posta: milkilic@hotmail.com 

Yetkili Kişi: Mustafa İlkılıç 

İran’da bir sanayi ve ticaret şirketi kurmuş olan yurttaşımız, 
tedarik ettiği İran menşeli tavuk unu ve hurma unu ihraç 
etmek amacıyla Türkiye'deki, yem fabrikaları, toptancılar ve 
ithalatçılarla irtibat kurmak istediğini bildirmiştir. 

PAKİSTAN 

201600224 

FİRMA ADI: MRG Enterprise 

Main Street G-15 Markaz, JKCHS, 44000 Islamabad - 
PAKİSTAN   

TEL:   +92 (308) 5611129 

e-posta: mrgenterprise1129@gmail.com 

Yetkili Kişi: Ahmad Asad / CEO 

İslamabad Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyelerinden ve 
Pakistan Devletinin tescilli ihracatçılarından birisi olan, 
Himalaya kaya tuzu ve ürünleri üreticisi ve ihracatçısı firma, 
ürünlerini Türkiye’ye de ihraç etme istediğini bildirmiştir. 

TUNUS 

201600196 

FİRMA ADI: Pure Djerid Salt 

Tozeur - Tunis   

e-posta: bouabidi.zhr@gmail.com 

Yetkili Kişi: Zouhaier BOUABIDI 

Tuz üretimi amacıyla yeni kurulmuş olan Pure Djerid Salt 
firması için ortak/yatırımcı arandığı bildirilmiştir. Söz konusu 
işbirliği teklifi Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret 
Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir. 

201600197 

FİRMA ADI: Hydro Geo Sondage 

Tozeur - Tunis   

e-posta: bouabidi.zhr@gmail.com 

Yetkili Kişi: Zouhaier BOUABIDI 

Tuz üretimi amacıyla yeni kurulmuş olan Hydro Geo 
Sondage firması için ortak/yatırımcı arandığı bildirilmiştir. 
Söz konusu işbirliği teklifi Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği 
Ticaret Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir. 
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201600194 

FİRMA ADI: Chott Djerid Sel (C.D.SEL) 

Tozeur - Tunis   

e-posta: bouabidi.zhr@gmail.com 

Yetkili Kişi: Zouhaier BOUABIDI 

Tuz üretimi amacıyla yeni kurulmuş olan Chott Djerid Sel 
(C.D.SEL) firması için ortak/yatırımcı arandığı bildirilmiştir. 
Söz konusu işbirliği teklifi Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği 
Ticaret Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir. 

201600195 

FİRMA ADI: Djerid Sel (S.D.SEL) 

Tozeur - Tunis   

e-posta: bouabidi.zhr@gmail.com 

Yetkili Kişi: Zouhaier BOUABIDI 

Tuz üretimi amacıyla yeni kurulmuş olan Djerid Sel 
(S.D.SEL) firması için ortak/yatırımcı arandığı bildirilmiştir. 
Söz konusu işbirliği teklifi Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği 
Ticaret Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir. 

UKRAYNA 

201600123 

FİRMA ADI: RW IMPEX 

Ukraine, Kiev, Str. Lobanovskiy 119,   

TEL:   +380 (44) 228-68-81 

FAKS:+380 (44) 228-68-81 

e-posta: sales@rwimpex.eu 

Yetkili Kişi: Emin Suleymanov 

Ukrayna Büyükelçiliği tarafından RW IMPEX şirketinin 
ülkemize dondurulmuş kümes hayvanı etleri (tavuk, hindi), 
ayçiçeği, ayçiçeği yağı, mısır yağı, tereyağı, un, ceviz, şeker, 
konserve ürünleri ve peynir satmak istediği bildirilmiştir. 

201600214 

FİRMA ADI: UKRSADPROM 

04050, Kyiv, Sichovykh striltsiv street, 77, office 701 - 
UKRAINE   

TEL:   +380 (44) 232 2268 

e-posta: info@ukrsadprom.org 

Yetkili Kişi: Mr. Kroshka Dmytro 

Ukrayna Büyükelçiliği tarafından UKRSADPROM firmasının 
ülkemize elma, armut, ayva, erik, kiraz, tatlı kiraz, kayısı, 
şeftali, ceviz, fındık, çilek ve yabani çilek, ahududu, 
böğürtlen, dut, yaban mersini, hanımeli, üvez, siyah kuş 
kirazı, kuşburnu, frenk üzümü, bektaşi üzümü, kurutulmuş 
meyveler, elma cipsi, dondurulmuş meyveler ve çilek, reçel, 
reçel, reçel, meyve püresi ve bu tür meyvelerin fidanlarından 
satmak istediği bildirilmiştir. 

201600216 

FİRMA ADI: KYIVKHLIB Public Joint Stock Company 

Ukraine   

e-posta: Srybalchenko@khleb.com.ua 

Yetkili Kişi: Svetlana  Rybalchenko / Export Manager 

Ukrayna Büyükelçiliği tarafından bir kamu şirketi olan 
KYIVKHLIB Şirketi’nin ülkemize Ukrayna geleneksel pasta 
ve unlu ürünleri: çerezler, zencefilli çörek, küçük boy simitler 
(sushki), kıtır çubuk ekmekler (solomka), kıtır ekmek ve 
dondurulmuş kek satmak istediği bildirilmiştir. 

 

Tekstil ve tekstil malzemeleri 

HİNDİSTAN 

201600190 

FİRMA ADI: Baroque Designs 

TEL:   +91 (98) 12032561 

e-posta: garg.baroquedesigns@gmail.com 

Yetkili Kişi: Akshay Garg / Shivam Garg 

Ev, iş yeri vb. yerleri döşemek için el yapımı eşyalar, döşeme 
ürünleri ihracatı yapan firmanın, halı, puflar, masa örtüleri, 
yastık örtüleri, duvar halıları/kilimleri, sepetler, çantalar, 
bardak altlıkları vb. ürünlerini Türkiye’ye de satmak istediği 
bildirilmiştir. 

TÜRKMENİSTAN 

201600219 

FİRMA ADI: EMRE 

TEL:   +993 (12) 422 269 

e-posta: mh_turkmen@yahoo.com 

Yetkili Kişi: Murad Hydyrov 

TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında 
her yıl düzenlenen etkinliklerden birisine Türkmenistan’dan 
katılan girişimci Murad Hydyrov, Türkiye’ye ham sığır derisi, 
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pamuk tekstil iplikleri (Ring, Open End) ve ham bez 
(pamuktan) ihraç etmek istediklerini bildirmiştir. Murad 
Hydyrov, Türkiye’nin tüm şehirlerine teslimat 
yapabileceklerini belirtmiştir. 

 

Deri ve deri mamulleri 

AZERBAYCAN 

201600170 

FİRMA ADI: LAÇIN - 2012 MMC 

Azerbaycan,Yevlax şəh. Nizami pr.3,dal.4   

TEL:   +994 (22) 33 6 20 80 

FAKS:+994 (22) 33 6 61 35 

e-posta: lacin.2012mmc@mail.ru 

Yetkili Kişi: Lacin Lacin 

Firmanın Azerbaycan’dan Türkiye’ye pikle edilmiş koyun 
derisi ihraç etmek istediği bildirilmiştir. 

TÜRKMENİSTAN 

201600220 

FİRMA ADI: EMRE 

TEL:   +993 (12) 422 269 

e-posta: mh_turkmen@yahoo.com 

Yetkili Kişi: Murad Hydyrov 

TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında 
her yıl düzenlenen etkinliklerden birisine Türkmenistan’dan 
katılan girişimci Murad Hydyrov, Türkiye’ye ham sığır derisi, 
pamuk tekstil iplikleri (Ring, Open End) ve ham bez 
(pamuktan) ihraç etmek istediklerini bildirmiştir. Murad 
Hydyrov, Türkiye’nin tüm şehirlerine teslimat 
yapabileceklerini belirtmiştir. 

 

Ahşap, ahşap ürünler, mantar ürünleri, 
sepetçilik malzemeleri ve hasır işleri 

RUSYA 

201600179 

FİRMA ADI: ATLAS GROUP 

198095, St.Petersburg, Marshala Govorova 35A off.328 
RUSSIA   

TEL:   +7 (812) 775-02-56 

e-posta: rl@atlas.org.ru 

Yetkili Kişi: Richard Laliev / General Manager & CEO 

İstenilen boyutlarda kereste tedariki, Rus çamı veya 
karaçamdan yapılmış ahşap evlerin tasarımı ve üretimi, 
mobilya, ahşap dekorasyon, biyoyakıt ve ahşap atık 
malzemeler, çelik ürünleri, demir dışı metallerin tam 
kapsamlı toptan tedariki, endüstriyel, mimari, kentsel ve iç 
mimari projelerinde işlevsel çözümler, tarım projeleri için ana 
mineral gübrelerin tedariki, gümrük ve taşımacılık hizmetleri, 
suyolu taşımacılık hizmetleri, karayolu taşımacılığı 
hizmetleri, hava taşımacılığı hizmetleri, ihracat/ihracat için 
tümleşik hizmetler vb. lojistik hizmetler sunan şirketler 
grubunun Türk firmalarına da ürün ve hizmetlerini sunmak 
istediği bildirilmiştir. Söz konusu işbirliği teklifi Birliğimize 
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği aracılığıyla 
iletilmiştir. 

 

Kağıt hamurundan ve kağıttan mamul ürünler 

MACARİSTAN 

201600171 

FİRMA ADI: ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi 

İncilipınar Mah. Nişantaşı Sk Cazibe İş Merkezi No:13 
Daire:1301 Şehitkamil / GAZİANTEP   

TEL:   +90 (342) 215 3376 

FAKS:+90 (342) 215 3377 

e-posta: alper.bakir@alx.com.tr 

Yetkili Kişi: Alper BAKIR/ İş Geliştirme Müdürü 

Pastaneler, ekmek fırınları, et paketleyen firmalar, peynir 
üreten ve paketleyen firmalar vb. tarafından kullanılan yağ 
sızdırmaz kâğıt torbaları üreten firmanın, Türkiye’de bu 
ürünlere ilgi duyan firmalarla bağlantı kurmak istediği 
bildirilmiştir. Firmanın 1994 yılında Macaristan’ın Budapeşte 
kentinde kurulduğu, 2003 ve 2005 yılında yaptığı teknik 
yatırımlarla sektörde ilk yağ sızdırmaz kâğıt torbaları ürettiği 
ve hâlihazırda tescilli markası ile 90-350 mm en, 170-750 
mm boy ve 4 renge kadar baskılı üretim yapabildiği ve ayrıca 
ISO 9001:2001 ve TÜV sertifikalarına sahip olduğu 
belirtilmiştir. Firma ve ürünleri ile ilgilenen ve bağlantı kurmak 
isteyen kuruluşların, 'paper bags' referansıyla ALX Macar 
Ticareti Geliştirme Merkezi’ne başvurmaları gerekmektedir. 
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Petrol ürünleri ve yakıtlar 

İRAN 

201600177 

FİRMA ADI: ARK KIMIA KAN 

No. 111, First Floor, Khaghani Trading Center, Khaghani St. 
5136963433 Tabriz - IRAN   

TEL:   +98 (41) 35250193 

FAKS:+98 (41) 35235202 

e-posta: raooffard@gmail.com 

Yetkili Kişi: Saeed Raooffard / CEO 

İran menşeli petrol ürünleri ile yan ürünleri ticareti/ihracatı ile 
uğraştığı belirtilen firmanın, başta Slack Wax, parafin ve 
vazelin olmak üzere petrol ürünlerini ülkemize de ihraç 
etmek istediği bildirilmiştir. 

 

Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve 
yapay elyaflar 

HİNDİSTAN 

201600209 

FİRMA ADI: KESHAVLAL VAJECHAND 

Aban House, Fort, Mumbai 400023, India   

TEL:   +91 (22) 22851803 

FAKS:+91 (22) 22843068 

e-posta: aditya@keshavlalvajechand.com 

Yetkili Kişi: Mr. Aditya Kapadia 

İlaçlar, sağlık ürünleri, veterinerlik ürünleri ile bunlarla ilgili 
hammaddeler ve ilaç aktif maddeleri üreticisi ve tedarikçisi 
olan firmanın, ürünlerini ülkemizde de satmak için insan ve 
hayvan sağlığı ürünleri alanında faaliyet gösteren ithalatçı, 
dağıtımcı, acente vb. firmalarla bağlantı kurmak istediği 
bildirilmiştir. Firmanın nihai ürünlerinin tabletler, kapsüller, 
şuruplar, kremler, serum, tıbbi cihazlar, cerrahi yara 
kapama/örtme bezleri, iğne ve şırınga olduğu belirtilmiştir. 

İRAN 

201600201 

FİRMA ADI: Ati Industry & Commerce 

Unit G, 9 Floor, Borje Shahr, Jame Jam Street, Tabriz - 
IRAN   

TEL:   +98 (939) 2796379 

e-posta: milkilic@hotmail.com 

Yetkili Kişi: Mustafa İlkılıç 

İran’da bir sanayi ve ticaret şirketi kurmuş olan yurttaşımız, 
İran menşeli HDPE, LDPE, GPPS, ABS kimyasallarının yanı 
sıra, bitümen ve petrol ihracat lisansına sahip olduğunu ve 
tedarik ettiği bu tür ürünleri ülkemize ihraç etmek amacıyla 
Türkiye'deki plastik fabrikaları, asfalt üreticileri, toptancı ve 
ithalatçılarla irtibat kurmak istediğini bildirmiştir. 

 

Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler 

İRAN 

201600202 

FİRMA ADI: Ati Industry & Commerce 

Unit G, 9 Floor, Borje Shahr, Jame Jam Street, Tabriz - 
IRAN   

TEL:   +98 (939) 2796379 

e-posta: milkilic@hotmail.com 

Yetkili Kişi: Mustafa İlkılıç 

İran’da bir sanayi ve ticaret şirketi kurmuş olan yurttaşımız, 
İran menşeli HDPE, LDPE, GPPS, ABS kimyasallarının yanı 
sıra, bitümen ve petrol ihracat lisansına sahip olduğunu ve 
tedarik ettiği bu tür ürünleri ülkemize ihraç etmek amacıyla 
Türkiye'deki plastik fabrikaları, asfalt üreticileri, toptancı ve 
ithalatçılarla irtibat kurmak istediğini bildirmiştir. 

VİETNAM 

201600175 

FİRMA ADI: BİGA DANIŞMANLIK 

TEL:   +90 (216) 369 7587 

FAKS:+90 (216) 385 7577 

e-posta: ikortan@bigaconsultancy.com 

Yetkili Kişi: İbrahim Kortan 

Dünyanın farklı coğrafyalarında çalıştığı yerel iş ortaklarıyla 
birlikte Türk firmalarına yurtdışında, yabancı firmalara 
yurtiçinde şirket ortaklıkları, kuruluşları, organizasyon ve 
pazarlama faaliyetleri, yatırım geliştirme ve proje finansmanı 
konularında danışmanlık hizmeti veren Biga Danışmanlık 
Şirketi; Vietnam’da PVC kapı ve pencere doğraması üretimi 
ile ilgilenen bir firma adına, Vietnam’da yapacağı yatırıma 
ortak olacak, PVC kapı ve pencere doğraması üretimi 
konusunda deneyimli bir Türk firma aramaktadır. Başlangıç 
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yatırım tutarının 250.000 USD olarak öngörüldüğü ve ileri 
aşamada profil üretiminin de Vietnam’da yapılmasının 
hedeflendiği bildirilmiştir. 

 

Metalik olmayan diğer ürünler 

HİNDİSTAN 

201600198 

FİRMA ADI: MCS Ceramics 

INDIA   

TEL:   +91 (95) 41911114 

e-posta: mcsinsulators@gmail.com 

Yetkili Kişi: Rajat Grover 

Elektrik enerjisi iletim ve dağıtım sistemlerinde kullanılan 
porselen izolatörler üreticisi olan firmanın ürünlerini ülkemize 
de satmak istediği ve Türk ithalatçılarla bağlantı kurmak 
istediği bildirilmiştir. Aşağıdaki listede belirtilen porselen 
izolatör çeşitlerini ürettiği ifade edilen firmanın müşteri 
gereksinim ve siparişlerine göre de özel porselen ürünleri 
üretebildiği belirtilmiştir: [1- Disc Insulator 45kN, 2- Disc 
Insulator 70 KN, 3- Pin Insulator 11 KV 230 CD, 4- Pin 
Insulator 11 KV 320 CD, 5- Pin Insulator Bell Mouth, 6- Post 
Insulator 280 CD, 7- Post Insulator 320 CD, 6- HT Bushing 
12 KV, 7- HT Bushing 24 KV, 8- HT Bushing 36 KV, 9- LT 
Bushing (Top & Bottom) 250 Amp, 10- LT Bushing (Top & 
Bottom) 630 Amp, 11- LT Bushing (Top & Bottom) 1000 
Amp, 12- LT Bushing (Top & Bottom) 2000 Amp, 13- LT 
Bushing (Top & Bottom) 3000 Amp, 14- Cable Box 12 KV, 
15-Guy Insulator, 16- Shackle, 17- Lightening Arrester]. 

İRAN 

201600169 

FİRMA ADI: PERSiGLASS 

No.398 Eskan Ind. Town Tabriz IRAN   

e-posta: mg@persiglass.com 

Yetkili Kişi: MAHDİ GHANAEİ 

Düz cam üreticisi ve ihracatçısı olan firmanın, ürünlerini 
ülkemize de satmak için ithalatçı Türk firmalarıyla bağlantı 
kurmak istediği bildirilmiştir. Avrupa ülkelerine ihracat yaptığı 
belirtilen firmanın teklifi ile ilgilenen firmalar, “TOBB Türkçe 
Konuşan Girişimciler 16. Grubu” üyesi olan Mahdi Ghanaei 
ile Türkçe iletişim kurabilirler. 

 

 

RUSYA 

201600204 

FİRMA ADI: BIOCOR 

Vladimir - Russia   

TEL:   +7 (4922) 340357 

FAKS:+7 (4922) 363303 

e-posta: biocor2@mail.ru 

Yetkili Kişi: VLADIMIR CHIKHACOV / Firma Sahibi 

Rusya’nın Vladimir şehrinde 1989 yılından bu yana yurtiçi ve 
yurtdışına cam şişe ve cam kavanoz ihracatı yaptığı belirtilen 
BIOCOR adlı firmanın ürünlerini Türkiye’ye de satmak 
istediği bildirilmiştir. Firmanın ayrıca, Rusya’dan Türkiye’ye 
her ne ürün olursa olsun ithalat yapmak isteyen Türk 
firmalarıyla tanışmak ve isteklerine cevap vermek istediği 
belirtilmiştir. İlgilenenler, firmanın satış/tercüme 
departmanından Erkan Sezen 
(erkansezen2007@hotmail.com) ile Türkçe iletişim 
kurabilirler. 

 

Ana metaller ve ilgili ürünler 

RUSYA 

201600180 

FİRMA ADI: ATLAS GROUP 

198095, St.Petersburg, Marshala Govorova 35A off.328 
RUSSIA   

TEL:   +7 (812) 775-02-56 

e-posta: rl@atlas.org.ru 

Yetkili Kişi: Richard Laliev / General Manager & CEO 

İstenilen boyutlarda kereste tedariki, Rus çamı veya 
karaçamdan yapılmış ahşap evlerin tasarımı ve üretimi, 
mobilya, ahşap dekorasyon, biyoyakıt ve ahşap atık 
malzemeler, çelik ürünleri, demir dışı metallerin tam 
kapsamlı toptan tedariki, endüstriyel, mimari, kentsel ve iç 
mimari projelerinde işlevsel çözümler, tarım projeleri için ana 
mineral gübrelerin tedariki, gümrük ve taşımacılık hizmetleri, 
suyolu taşımacılık hizmetleri, karayolu taşımacılığı 
hizmetleri, hava taşımacılığı hizmetleri, ihracat/ihracat için 
tümleşik hizmetler vb. lojistik hizmetler sunan şirketler 
grubunun Türk firmalarına da ürün ve hizmetlerini sunmak 
istediği bildirilmiştir. Söz konusu işbirliği teklifi Birliğimize 
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği aracılığıyla 
iletilmiştir. 
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Mamul ürün ve malzemeler 

MACARİSTAN 

201600192 

FİRMA ADI: ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi 

İncilipınar Mah. Nişantaşı Sk Cazibe İş Merkezi No:13 
Daire:1301 Şehitkamil / GAZİANTEP   

TEL:   +90 (342) 215 3376 

e-posta: alper.bakir@alx.com.tr 

Yetkili Kişi: Alper BAKIR/ İş Geliştirme Müdürü 

ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi’nden 17.08.2016 
tarihinde alınan bir iletide; ABB otomatik robotlar ile yüksek 
kaliteli ve düşük maliyetli spa, küvet, duş kabini ve paneller 
üreten firmanın Türkiye’de dağıtımcı aradığı bildirilmiştir. 
Firmanın bu yıl yeni ürünü olan sspa üretimine başladığı 
belirtilmiştir. Söz konusu firma ile bağlantı kurmak isteyen 
kuruluşların, VEN 830 referans numarasını belirterek ALX 
Macar Ticareti Geliştirme Merkezi başvurmaları 
gerekmektedir. 

RUSYA 

201600172 

FİRMA ADI: SIBERIAN PROJECT 

Stantsionnaya st, 30a bldng 3, offices B217&B222, 
Novosibirsk, 630108 RUSSIA   

TEL:   +7 (383) 364 02 84 

FAKS:+7 (383) 364 00 33 

e-posta: npksp@yandex.ru 

Yetkili Kişi: Sergey Bragin / Director 

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden 
Birliğimize gönderilen bir iletide; 2001 yılından bu yana 
otomatik yangın söndürme sistemlerinde kullanılan üniteler 
üreten SIBERIAN PROJECT isimli firmanın kendilerini temsil 
edebilecek ve yerel pazarda ürünlerini tanıtacak ve ayrıca 
Türkiye Cumhuriyeti'nde ortak üretim yapabileceği ortaklar 
aradığı bildirilmiştir. “Uragan-kasırga” olarak adlandırılan 
ünitelerin, petrol ve doğal gaz tesislerinde, madencilikte, 
mühendislik ve araştırma sanayi yanı sıra depo, garaj vb. 
alanlarda, alışveriş merkezleri ve mağazalarda yangın 
güvenliği ve kurtarmada kullanılan kuru toz yangın söndürme 
üniteleri, gaz yangın söndürme üniteleri ve su sis yangın 
söndürme birimleri olduğu belirtilmiştir. 

 

 

201600205 

FİRMA ADI: BIOCOR 

Vladimir - Russia   

TEL:   +7 (4922) 340357 

FAKS:+7 (4922) 363303 

e-posta: biocor2@mail.ru 

Yetkili Kişi: VLADIMIR CHIKHACOV / Firma Sahibi 

Rusya’nın Vladimir şehrinde 1989 yılından bu yana yurtiçi ve 
yurtdışına cam şişe ve cam kavanoz ihracatı yaptığı belirtilen 
BIOCOR adlı firmanın ürünlerini Türkiye’ye de satmak 
istediği bildirilmiştir. Firmanın ayrıca, Rusya’dan Türkiye’ye 
her ne ürün olursa olsun ithalat yapmak isteyen Türk 
firmalarıyla tanışmak ve isteklerine cevap vermek istediği 
belirtilmiştir. İlgilenenler, firmanın satış/tercüme 
departmanından Erkan Sezen 
(erkansezen2007@hotmail.com) ile Türkçe iletişim 
kurabilirler. 

UKRAYNA 

201600212 

FİRMA ADI: ROTIS PLUS LLC 

Kolomoytsevska Str., 25/1, city of Kryvyi Rih, 50106 - 
UKRAINE   

TEL:   +380 (56) 404 1663 

FAKS:+380 (56) 404 1663 

e-posta: rotis_plus@ukr.net 

Yetkili Kişi: Vasyl Vsevodolovych 

Ukrayna Büyükelçiliği tarafından ROTIS PLUS LLC 
firmasının ülkemize inşaatlarda ve madencilikte kullanılan 
kuru karışımlar (Harmonized commodity description and 
coding system - HCDCS No: 3824509000) satmak istediği 
bildirilmiştir. 

201600215 

FİRMA ADI: NEW TECHNOLOGIES LTD 

Starodubov sq, Dnipro, Ukraine, 49050   

TEL:   +380 (56) 232 5856 

FAKS:+380 (56) 232 5856 

e-posta: manager@newtech.dp.ua 

Yetkili Kişi: Andrey Viliansky  
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Ukrayna Büyükelçiliği tarafından NEW TECHNOLOGIES 
LTD firmasının ülkemize HCDCS [(Harmonized commodity 
description and coding system) Kodu: 400 920 - endüstriyel 
dayanıklı kauçuk boru hattı boruları ve aksesuarları 
(genleşme bağlantıları, elastik rakorlar, redüktörler, lastik 
dirsekler); 690600 - seramik borular, boru, oluklar ve boru 
bağlantı parçaları; 847410 - hidrosiklonlar (lastikler, karbür); 
848180- esnek vanalar] satmak istediği bildirilmiştir. 

VİETNAM 

201600176 

FİRMA ADI: BİGA DANIŞMANLIK 

TEL:   +90 (216) 369 7587 

FAKS:+90 (216) 385 7577 

e-posta: ikortan@bigaconsultancy.com 

Yetkili Kişi: İbrahim Kortan 

Dünyanın farklı coğrafyalarında çalıştığı yerel iş ortaklarıyla 
birlikte Türk firmalarına yurtdışında, yabancı firmalara 
yurtiçinde şirket ortaklıkları, kuruluşları, organizasyon ve 
pazarlama faaliyetleri, yatırım geliştirme ve proje finansmanı 
konularında danışmanlık hizmeti veren Biga Danışmanlık 
Şirketi; Vietnam’da PVC kapı ve pencere doğraması üretimi 
ile ilgilenen bir firma adına, Vietnam’da yapacağı yatırıma 
ortak olacak, PVC kapı ve pencere doğraması üretimi 
konusunda deneyimli bir Türk firma aramaktadır. Başlangıç 
yatırım tutarının 250.000 USD olarak öngörüldüğü ve ileri 
aşamada profil üretiminin de Vietnam’da yapılmasının 
hedeflendiği bildirilmiştir. 

 

Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve 
ilgili ürünler 

İRAN 

201600203 

FİRMA ADI: Ati Industry & Commerce 

Unit G, 9 Floor, Borje Shahr, Jame Jam Street, Tabriz - 
IRAN   

TEL:   +98 (939) 2796379 

e-posta: milkilic@hotmail.com 

Yetkili Kişi: Mustafa İlkılıç 

İran’da bir sanayi ve ticaret şirketi kurmuş olan yurttaşımız, 
Türk menşeli dişli ve dişli grupları almak istediklerini ve bu 
amaçla Türkiye'deki sadece üretici olan firmalarla 
(fabrikalarla) irtibat kurmak istediklerini bildirmiştir. 

 

RUSYA 

201600173 

FİRMA ADI: SIBERIAN PROJECT 

Stantsionnaya st, 30a bldng 3, offices B217&B222, 
Novosibirsk, 630108 RUSSIA   

TEL:   +7 (383) 364 02 84 

FAKS:+7 (383) 364 00 33 

e-posta: npksp@yandex.ru 

Yetkili Kişi: Sergey Bragin / Director 

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden 
Birliğimize gönderilen bir iletide; 2001 yılından bu yana 
otomatik yangın söndürme sistemlerinde kullanılan üniteler 
üreten SIBERIAN PROJECT isimli firmanın kendilerini temsil 
edebilecek ve yerel pazarda ürünlerini tanıtacak ve ayrıca 
Türkiye Cumhuriyeti'nde ortak üretim yapabileceği ortaklar 
aradığı bildirilmiştir. “Uragan-kasırga” olarak adlandırılan 
ünitelerin, petrol ve doğal gaz tesislerinde, madencilikte, 
mühendislik ve araştırma sanayi yanı sıra depo, garaj vb. 
alanlarda, alışveriş merkezleri ve mağazalarda yangın 
güvenliği ve kurtarmada kullanılan kuru toz yangın söndürme 
üniteleri, gaz yangın söndürme üniteleri ve su sis yangın 
söndürme birimleri olduğu belirtilmiştir. 

 

Ofis ve bilgisayar makine, ekipman ve 
parçaları 

ALMANYA 

201600091 

FİRMA ADI: InnoTrading 

Kardinal-Albrecht-Straße 40, 06108 Halle-Saale / Sachsen-
Anhalt, Germany   

FAKS:+49 (345) 6915 4951 

e-posta: contact@innotrading.one 

Yetkili Kişi: Alexander C. Barth / Marketing, Distribution & 
Innovation 

Alman firması, “Kur'an-ı Kerim” okuyan Inno e-kitap 
projesinin geliştirilmesi için yaklaşık 150.000,00 Euro katkıda 
bulunabilecek yatırımcı aradığını bildirmiştir. Ev ve 
işyerlerinde elektrik prizinden, arabalarda ise çakmak 
girişinden şarj edilebilen ve aynı zamanda entegre solar şarj 
istasyonuyla donatılmış olan, güneş ışığında bile parlama 
yapmayan ve rahatlıkla okunabilen 6 inçlik dokunmatik 
ekranı bulunan e-kitabın temel dil olarak Arapça ile 
donatıldığı bildirilmiştir. E-kitapta; “Arapça ve Türkçe”, 
“Arapça ve Farsça”, “Arapça ve Rusça”, “Arapça ve Hintçe”, 
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“Arapça ve Endonezya dili”, “Arapça ve Malayca” ve Arapça 
ve İngilizce/Almanca/Fransızca dil seçenekleri bulunacağı 
bildirilmiştir. 

TUNUS 

201600193 

FİRMA ADI: BİBEN 

60 UV4 Abd Erahmen Ibn Aouf Menzah 6 Tunis   

TEL:   +216 (71) 238 100 

FAKS:+216 (71) 753 610 

e-posta: infobiben@gmail.com 

Yetkili Kişi: Mohsen HAJ BRAHIM 

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından 
BİBEN firmasının ülkemizden turnike sistemleri (GTİP No: 
853080) almak istediği bildirilmiştir. 

 

Elektriksel makineler, düzenekler, 
donanımlar ve tüketim malzemeleri 

HİNDİSTAN 

201600199 

FİRMA ADI: MCS Ceramics 

INDIA   

TEL:   +91 (95) 41911114 

e-posta: mcsinsulators@gmail.com 

Yetkili Kişi: Rajat Grover 

Elektrik enerjisi iletim ve dağıtım sistemlerinde kullanılan 
porselen izolatörler üreticisi olan firmanın ürünlerini ülkemize 
de satmak istediği ve Türk ithalatçılarla bağlantı kurmak 
istediği bildirilmiştir. Aşağıdaki listede belirtilen porselen 
izolatör çeşitlerini ürettiği ifade edilen firmanın müşteri 
gereksinim ve siparişlerine göre de özel porselen ürünleri 
üretebildiği belirtilmiştir: [1- Disc Insulator 45kN, 2- Disc 
Insulator 70 KN, 3- Pin Insulator 11 KV 230 CD, 4- Pin 
Insulator 11 KV 320 CD, 5- Pin Insulator Bell Mouth, 6- Post 
Insulator 280 CD, 7- Post Insulator 320 CD, 6- HT Bushing 
12 KV, 7- HT Bushing 24 KV, 8- HT Bushing 36 KV, 9- LT 
Bushing (Top & Bottom) 250 Amp, 10- LT Bushing (Top & 
Bottom) 630 Amp, 11- LT Bushing (Top & Bottom) 1000 
Amp, 12- LT Bushing (Top & Bottom) 2000 Amp, 13- LT 
Bushing (Top & Bottom) 3000 Amp, 14- Cable Box 12 KV, 
15-Guy Insulator, 16- Shackle, 17- Lightening Arrester]. 

 

MACARİSTAN 

201600207 

FİRMA ADI: ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi 

İncilipınar Mah. Nişantaşı Sk Cazibe İş Merkezi No:13 
Daire:1301 Şehitkamil / GAZİANTEP   

TEL:   +90 (342) 215 3376 

FAKS:+90 (342) 215 3377 

e-posta: alper.bakir@alx.com.tr 

Yetkili Kişi: Alper BAKIR/ İş Geliştirme Müdürü 

Dijital tabela pazarındaki akıllı şehirler ve akıllı 
perakendeciler için yenilikçi çözümler sunmak amacıyla 2011 
yılında kurulmuş olan ve yenilikçi kampanyaları ile dünyaca 
çok ünlü bazı firmaların reklam ve tanıtımları için dijital 
çözümler sunan firmanın Türk firmalarına da çözümler 
sunmak istediği bildirilmiştir. Firmanın hâlihazırda 220’den 
fazla cihazla, 70’ten fazla alışveriş merkezinde aktif olarak 
yer aldığı, 100 milyondan fazla müşteri ile etkileşim halinde 
olduğu bildirilmiştir. Firmanın akıllı şehircilikteki dijital 
çözümlerinin; spor arena ve etkinlik yönetimi, akıllı havaalanı 
yönetim çözümleri, dijital konferans yönetimi, turizm 
çözümleri, toplu taşıma çözümleri ve alışveriş merkezi ve 
perakende yönetim çözümleri olduğu belirtilmiştir. Firma ve 
çözümleri ile ilgilenen ve bağlantı kurmak isteyen 
kuruluşların, 'Ref.1' referansıyla ALX Macar Ticareti 
Geliştirme Merkezi’ne başvurmaları gerekmektedir. 

RUSYA 

201600174 

FİRMA ADI: SIBERIAN PROJECT 

Stantsionnaya st, 30a bldng 3, offices B217&B222, 
Novosibirsk, 630108 RUSSIA   

TEL:   +7 (383) 364 02 84 

FAKS:+7 (383) 364 00 33 

e-posta: npksp@yandex.ru 

Yetkili Kişi: Sergey Bragin / Director 

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden 
Birliğimize gönderilen bir iletide; 2001 yılından bu yana 
otomatik yangın söndürme sistemlerinde kullanılan üniteler 
üreten SIBERIAN PROJECT isimli firmanın kendilerini temsil 
edebilecek ve yerel pazarda ürünlerini tanıtacak ve ayrıca 
Türkiye Cumhuriyeti'nde ortak üretim yapabileceği ortaklar 
aradığı bildirilmiştir. “Uragan-kasırga” olarak adlandırılan 
ünitelerin, petrol ve doğal gaz tesislerinde, madencilikte, 
mühendislik ve araştırma sanayi yanı sıra depo, garaj vb. 
alanlarda, alışveriş merkezleri ve mağazalarda yangın 
güvenliği ve kurtarmada kullanılan kuru toz yangın söndürme 
üniteleri, gaz yangın söndürme üniteleri ve su sis yangın 
söndürme birimleri olduğu belirtilmiştir. 
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Optik ve hassas ölçüm aygıtları, saatler, 
eczacılık ürünleri ve tıbbi tüketim 
malzemeleri 

HİNDİSTAN 

201600210 

FİRMA ADI: KESHAVLAL VAJECHAND 

Aban House, Fort, Mumbai 400023, India   

TEL:   +91 (22) 22851803 

FAKS:+91 (22) 22843068 

e-posta: aditya@keshavlalvajechand.com 

Yetkili Kişi: Mr. Aditya Kapadia 

İlaçlar, sağlık ürünleri, veterinerlik ürünleri ile bunlarla ilgili 
hammaddeler ve ilaç aktif maddeleri üreticisi ve tedarikçisi 
olan firmanın, ürünlerini ülkemizde de satmak için insan ve 
hayvan sağlığı ürünleri alanında faaliyet gösteren ithalatçı, 
dağıtımcı, acente vb. firmalarla bağlantı kurmak istediği 
bildirilmiştir. Firmanın nihai ürünlerinin tabletler, kapsüller, 
şuruplar, kremler, serum, tıbbi cihazlar, cerrahi yara 
kapama/örtme bezleri, iğne ve şırınga olduğu belirtilmiştir. 

ÜRDÜN 

201600206 

FİRMA ADI: MaFaZ For Medical Equiepment & Devices Co. 
Ltd. 

Jordan   

TEL:   +962 (6) 5050883 

FAKS:+962 (6) 5050883 

e-posta: m_khaldi@orange.jo 

Yetkili Kişi: Entesar Mahmoud 

Tıbbi malzemeler ve cihazlar alanında, rehabilitasyon 
cihazları ve ekipmanları toptancısı olarak çalışan MaFaZ For 
Medical Equiepment & Devices Co. Ltd. isimli Ürdün 
Şirketinin, Ürdün’de artan ihtiyaçlar nedeniyle protez ve ortez 
(prosthetics and orthotics) üreticileriyle bağlantı kurmak 
istediği bildirilmiştir. 

 

Mamul ürünler, mobilya, el işleri, özel amaçlı 
ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri 

HİNDİSTAN 

201600191 

FİRMA ADI: Baroque Designs 

TEL:   +91 (98) 12032561 

e-posta: garg.baroquedesigns@gmail.com 

Yetkili Kişi: Akshay Garg / Shivam Garg 

Ev, iş yeri vb. yerleri döşemek için el yapımı eşyalar, döşeme 
ürünleri ihracatı yapan firmanın, halı, puflar, masa örtüleri, 
yastık örtüleri, duvar halıları/kilimleri, sepetler, çantalar, 
bardak altlıkları vb. ürünlerini Türkiye’ye de satmak istediği 
bildirilmiştir. 

KAZAKİSTAN 

201600178 

FİRMA ADI: Markoni 

177 Gabdullin str. Almaty, Kazakhstan   

e-posta: vladimirtk@markoni.kz 

Yetkili Kişi: Vladimir V.Tkachenko / Development Manager  

Kıymetli maden ve taşlardan Avrupa, Doğu, modern veya 
antik stili zevke sahip, % 100 el yapımı, özel ve yaratıcılık 
ürünleri ve müşteri isteklerine uygun güzel sanatlar ürünleri 
üreten firmanın ürünlerini ülkemize de satmak için dağıtımcı 
Türk firmalarıyla bağlantı kurmak istediği bildirilmiştir. 

 

İnşaat işleri 

 

HOLLANDA 

201600185 

FİRMA ADI: De Wereldbazar OG BV 

Hamdijk 5, 9693 TB Bad Nieuweschans The Netherlands   

TEL:   +31 (50) 2600605 

e-posta: sedat@dewereldbazar.nl 

Yetkili Kişi: Cemil Güren / Koordinatör & Proje Lideri 

2006 yılında Hollanda'nın Groningen şehrinde kurulan De 
Wereldbazar OG b.v. adlı gayrimenkul ve yatırım şirketinin, 
İstanbul’daki Kapalıçarşı’dan esinlenerek Oldambt Beldesi 
sınırları içinde yer alan kendisine ait 100000 m2’lik arazide 
başlattığı 560 dükkânlı AVM Projesine katılacak 
ortak/ortaklar aradığı bildirilmiştir. AVM için gerekli imar, 
iskân ve inşaat ruhsatlarının alınarak inşaata başlandığı ve 
inşaat süresinin 14 ay olarak öngörüldüğü belirtilmiştir. 
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201600186 

FİRMA ADI: Spa World Hotel 

Hamdijk 5, 9693 TB Bad Nieuweschans The Netherlands   

TEL:   +31 (50) 2600605 

e-posta: sedat@dewereldbazar.nl 

Yetkili Kişi: Cemil Güren / Koordinatör & Proje Lideri 

2006 yılında Hollanda'nın Groningen şehrinde kurulan De 
Wereldbazar OG b.v. adlı gayrimenkul ve yatırım şirketinin, 
Oldambt Beldesi sınırları içindeki Bad Nieuweschans sınırları 
içinde yer alan kendisine ait 35000 m2’lik arazide yapacağı 
170 odalı Termal SPA Oteli Projesine katılacak ortak/ortaklar 
aradığı bildirilmiştir. Termal SPA Oteli Projesi için gerekli 
imar, iskân ve inşaat ruhsatlarının alındığı belirtilmiştir. 

 

Otel ve lokantacılık hizmetleri 

 

BULGARİSTAN 

201600217 

FİRMA ADI: Vijan Ltd. 

Bulgaria   

TEL:   +359 (89) 327 7272 

FAKS:+359 (82) 852131 

e-posta: a_sakalla@abv.bg 

Yetkili Kişi: Ayan Sakalla 

TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında 
her yıl düzenlenen etkinliklerden birisine Bulgaristan’dan 
katılan girişimci Ayan Sakalla tarafından, Bulgaristan’ın en 
meşhur yazlık/turistik yeri olan Sunny Beach’teki meşhur 
disko ve gece barı olan Cacao ve Bedroom Beach’in hemen 
yanında bulunan 96 odalı META BEACH adlı otelin, 
2.000.000 Avro bedelle satılmak istendiği bildirilmiştir. Deniz 
kıyısında ilk sırada yer alan söz konusu otelin, üçü eşyasız 
olmak üzere altı apartmandan ibaret olduğu, beş katlı ve net 
5.000 m2 kullanım alanına sahip olduğu, 15 araçlık 
otoparkının bulunduğu, lobby barında bir terasının 
bulunduğu, doğal gazlı ısıtma ve güneş enerjisi sisteminin 
bulunduğu belirtilmiştir. Otelin satışıyla ilgili temsil/tanıtım 
yetkisi bulunan Ayan Sakalla, söz konusu otelin satın 
alınmasıyla, Bulgaristan kimliği ile oturum izninin 
alınabileceğini belirtmiştir. 

 

Karayolu ile ulaştırma hizmetleri ve boru hattı 
ile nakliye hizmetleri 

 

RUSYA 

201600181 

FİRMA ADI: ATLAS GROUP 

198095, St.Petersburg, Marshala Govorova 35A off.328 
RUSSIA   

TEL:   +7 (812) 775-02-56 

e-posta: rl@atlas.org.ru 

Yetkili Kişi: Richard Laliev / General Manager & CEO 

İstenilen boyutlarda kereste tedariki, Rus çamı veya 
karaçamdan yapılmış ahşap evlerin tasarımı ve üretimi, 
mobilya, ahşap dekorasyon, biyoyakıt ve ahşap atık 
malzemeler, çelik ürünleri, demir dışı metallerin tam 
kapsamlı toptan tedariki, endüstriyel, mimari, kentsel ve iç 
mimari projelerinde işlevsel çözümler, tarım projeleri için ana 
mineral gübrelerin tedariki, gümrük ve taşımacılık hizmetleri, 
suyolu taşımacılık hizmetleri, karayolu taşımacılığı 
hizmetleri, hava taşımacılığı hizmetleri, ihracat/ihracat için 
tümleşik hizmetler vb. lojistik hizmetler sunan şirketler 
grubunun Türk firmalarına da ürün ve hizmetlerini sunmak 
istediği bildirilmiştir. Söz konusu işbirliği teklifi Birliğimize 
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği aracılığıyla 
iletilmiştir. 

 

Suyolu taşımacılık hizmetleri 

RUSYA 

201600182 

FİRMA ADI: ATLAS GROUP 

198095, St.Petersburg, Marshala Govorova 35A off.328 
RUSSIA   

TEL:   +7 (812) 775-02-56 

e-posta: rl@atlas.org.ru 

Yetkili Kişi: Richard Laliev / General Manager & CEO 

İstenilen boyutlarda kereste tedariki, Rus çamı veya 
karaçamdan yapılmış ahşap evlerin tasarımı ve üretimi, 
mobilya, ahşap dekorasyon, biyoyakıt ve ahşap atık 
malzemeler, çelik ürünleri, demir dışı metallerin tam 
kapsamlı toptan tedariki, endüstriyel, mimari, kentsel ve iç 
mimari projelerinde işlevsel çözümler, tarım projeleri için ana 
mineral gübrelerin tedariki, gümrük ve taşımacılık hizmetleri, 
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suyolu taşımacılık hizmetleri, karayolu taşımacılığı 
hizmetleri, hava taşımacılığı hizmetleri, ihracat/ihracat için 
tümleşik hizmetler vb. lojistik hizmetler sunan şirketler 
grubunun Türk firmalarına da ürün ve hizmetlerini sunmak 
istediği bildirilmiştir. Söz konusu işbirliği teklifi Birliğimize 
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği aracılığıyla 
iletilmiştir. 

 

Havayolu ile taşımacılık hizmetleri 

RUSYA 

201600183 

FİRMA ADI: ATLAS GROUP 

198095, St.Petersburg, Marshala Govorova 35A off.328 
RUSSIA   

TEL:   +7 (812) 775-02-56 

e-posta: rl@atlas.org.ru 

Yetkili Kişi: Richard Laliev / General Manager & CEO 

İstenilen boyutlarda kereste tedariki, Rus çamı veya 
karaçamdan yapılmış ahşap evlerin tasarımı ve üretimi, 
mobilya, ahşap dekorasyon, biyoyakıt ve ahşap atık 
malzemeler, çelik ürünleri, demir dışı metallerin tam 
kapsamlı toptan tedariki, endüstriyel, mimari, kentsel ve iç 
mimari projelerinde işlevsel çözümler, tarım projeleri için ana 
mineral gübrelerin tedariki, gümrük ve taşımacılık hizmetleri, 
suyolu taşımacılık hizmetleri, karayolu taşımacılığı 
hizmetleri, hava taşımacılığı hizmetleri, ihracat/ihracat için 
tümleşik hizmetler vb. lojistik hizmetler sunan şirketler 
grubunun Türk firmalarına da ürün ve hizmetlerini sunmak 
istediği bildirilmiştir. Söz konusu işbirliği teklifi Birliğimize 
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği aracılığıyla 
iletilmiştir. 

 

Destek ve yardımcı ulaştırmacılık hizmetleri; 
seyahat acentası hizmetleri 

RUSYA 

201600184 

FİRMA ADI: ATLAS GROUP 

198095, St.Petersburg, Marshala Govorova 35A off.328 
RUSSIA   

TEL:   +7 (812) 775-02-56 

e-posta: rl@atlas.org.ru 

Yetkili Kişi: Richard Laliev / General Manager & CEO 

İstenilen boyutlarda kereste tedariki, Rus çamı veya 
karaçamdan yapılmış ahşap evlerin tasarımı ve üretimi, 
mobilya, ahşap dekorasyon, biyoyakıt ve ahşap atık 
malzemeler, çelik ürünleri, demir dışı metallerin tam 
kapsamlı toptan tedariki, endüstriyel, mimari, kentsel ve iç 
mimari projelerinde işlevsel çözümler, tarım projeleri için ana 
mineral gübrelerin tedariki, gümrük ve taşımacılık hizmetleri, 
suyolu taşımacılık hizmetleri, karayolu taşımacılığı 
hizmetleri, hava taşımacılığı hizmetleri, ihracat/ihracat için 
tümleşik hizmetler vb. lojistik hizmetler sunan şirketler 
grubunun Türk firmalarına da ürün ve hizmetlerini sunmak 
istediği bildirilmiştir. Söz konusu işbirliği teklifi Birliğimize 
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği aracılığıyla 
iletilmiştir. 

 

Mali aracılık destek hizmetleri 

İNGİLTERE 

201600187 

FİRMA ADI: Squareland Property Investments Ltd. 

24 Allestree Road, London SW6 6AE. UK   

TEL:   +44 (20) 7386 3715 

e-posta: erendizkeskin@squareland.co.uk 

Yetkili Kişi: Erendiz Keskin / Property Investment Consultant 

Londra’da yerleşik bir emlak danışmanlık şirketi olan 
Squareland Property Investments Ltd. Şirketinin Londra’da 
yatırım ya da oturma amaçlı ev almak isteyen kişi ya da 
kurumlara yönelik danışmanlık hizmeti vermek istediği 
bildirilmiştir. Pazar analizi, konut araştırması ve tüm satın 
alma sürecinin denetimi, emlakçılarla fiyat pazarlığının 
yapılması, avukatların bulunması, konut kredisi veren 
kurumlar ile görüşmelerin ayarlanması ve ayrıca alım 
gerçekleştikten sonra gayrimenkulün bakım ve 
profesyonelce yönetilmesi, kiracı yönetimi vb. baslıklar 
altında hizmetler sunduğu bildirilen şirketin, Türkiye’den 
aşağıdaki hizmetleri sunan diğer iş kollarıyla da işbirliği 
yapmayı hedeflediği belirtilmiştir: 1-Vize hizmetleri ve 
yurtdışında şirket kurulumu hizmetleri veren avukatlık 
şirketleri, 2-Emlak şirketleri, 3-Özel Bankacılık, Yatırım ve 
Vergi Danışmanları. 

 

Emlakçılık hizmetleri 

BULGARİSTAN 

201600218 

FİRMA ADI: Vijan Ltd. 

Bulgaria   
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TEL:   +359 (89) 327 7272 

FAKS:+359 (82) 852131 

e-posta: a_sakalla@abv.bg 

Yetkili Kişi: Ayan Sakalla 

TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında 
her yıl düzenlenen etkinliklerden birisine Bulgaristan’dan 
katılan girişimci Ayan Sakalla tarafından, Bulgaristan’ın en 
meşhur yazlık/turistik yeri olan Sunny Beach’teki meşhur 
disko ve gece barı olan Cacao ve Bedroom Beach’in hemen 
yanında bulunan 96 odalı META BEACH adlı otelin, 
2.000.000 Avro bedelle satılmak istendiği bildirilmiştir. Deniz 
kıyısında ilk sırada yer alan söz konusu otelin, üçü eşyasız 
olmak üzere altı apartmandan ibaret olduğu, beş katlı ve net 
5.000 m2 kullanım alanına sahip olduğu, 15 araçlık 
otoparkının bulunduğu, lobby barında bir terasının 
bulunduğu, doğal gazlı ısıtma ve güneş enerjisi sisteminin 
bulunduğu belirtilmiştir. Otelin satışıyla ilgili temsil/tanıtım 
yetkisi bulunan Ayan Sakalla, söz konusu otelin satın 
alınmasıyla, Bulgaristan kimliği ile oturum izninin 
alınabileceğini belirtmiştir. 

 

İNGİLTERE 

201600188 

FİRMA ADI: Squareland Property Investments Ltd. 

24 Allestree Road, London SW6 6AE. UK   

TEL:   +44 (20) 7386 3715 

e-posta: erendizkeskin@squareland.co.uk 

Yetkili Kişi: Erendiz Keskin / Property Investment Consultant 

Londra’da yerleşik bir emlak danışmanlık şirketi olan 
Squareland Property Investments Ltd. Şirketinin Londra’da 
yatırım ya da oturma amaçlı ev almak isteyen kişi ya da 
kurumlara yönelik danışmanlık hizmeti vermek istediği 
bildirilmiştir. Pazar analizi, konut araştırması ve tüm satın 
alma sürecinin denetimi, emlakçılarla fiyat pazarlığının 
yapılması, avukatların bulunması, konut kredisi veren 
kurumlar ile görüşmelerin ayarlanması ve ayrıca alım 
gerçekleştikten sonra gayrimenkulün bakım ve 
profesyonelce yönetilmesi, kiracı yönetimi vb. baslıklar 
altında hizmetler sunduğu bildirilen şirketin, Türkiye’den 
aşağıdaki hizmetleri sunan diğer iş kollarıyla da işbirliği 
yapmayı hedeflediği belirtilmiştir: 1-Vize hizmetleri ve 
yurtdışında şirket kurulumu hizmetleri veren avukatlık 
şirketleri, 2-Emlak şirketleri, 3-Özel Bankacılık, Yatırım ve 
Vergi Danışmanları. 

 

 

Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme 
konularında hizmetler 

BREZİLYA 

201400105 

FİRMA ADI: VEDAT MUTLU 

11 Qd.02 LT: 20 SETOR SUL CEP:77.270.000 
TAQUARALTO - PALMAS - TO - BRASIL   

TEL:   +55 (63) 8149 2724 

e-posta: vedatmutlu64@gmail.com 

Yetkili Kişi: Vedat Mutlu 

Yıllardır Brezilya’da yatırım ve öncesi için araştırmalar, pazar 
araştırması ve pazarlama ile ilgili diğer çalışmalar, gümrük 
mevzuatı vb. konularda çalışmalar yapan yurttaşımız; 
Brezilya pazarında ticari faaliyette bulunmak, işyeri, şube, 
temsilcilik açmak, fabrika/üretim tesisi kurmak, yatırım 
yapmak, dağıtımcı ağı kurmak, ithalat-ihracat vs. ile 
uğraşmak isteyen ve yerel yönetimlerle, diğer devlet 
kuruluşları ve yerel piyasada faaliyet gösteren her alandaki 
şirketlerle temas kurmak isteyen firmalarımıza yardımcı 
olacağını bildirmiştir. Vedat Mutlu ile 
vedatmutlu06@hotmail.com e-posta adresinden de bağlantı 
kurulabilir. 

İNGİLTERE 

201600189 

FİRMA ADI: Squareland Property Investments Ltd. 

24 Allestree Road, London SW6 6AE. UK   

TEL:   +44 (20) 7386 3715 

e-posta: erendizkeskin@squareland.co.uk 

Yetkili Kişi: Erendiz Keskin / Property Investment Consultant 

Londra’da yerleşik bir emlak danışmanlık şirketi olan 
Squareland Property Investments Ltd. Şirketinin Londra’da 
yatırım ya da oturma amaçlı ev almak isteyen kişi ya da 
kurumlara yönelik danışmanlık hizmeti vermek istediği 
bildirilmiştir. Pazar analizi, konut araştırması ve tüm satın 
alma sürecinin denetimi, emlakçılarla fiyat pazarlığının 
yapılması, avukatların bulunması, konut kredisi veren 
kurumlar ile görüşmelerin ayarlanması ve ayrıca alım 
gerçekleştikten sonra gayrimenkulün bakım ve 
profesyonelce yönetilmesi, kiracı yönetimi vb. baslıklar 
altında hizmetler sunduğu bildirilen şirketin, Türkiye’den 
aşağıdaki hizmetleri sunan diğer iş kollarıyla da işbirliği 
yapmayı hedeflediği belirtilmiştir: 1-Vize hizmetleri ve 
yurtdışında şirket kurulumu hizmetleri veren avukatlık 
şirketleri, 2-Emlak şirketleri, 3-Özel Bankacılık, Yatırım ve 
Vergi Danışmanları. 
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MACARİSTAN 

201600208 

FİRMA ADI: ALX Macar Ticareti Geliştirme Merkezi 

İncilipınar Mah. Nişantaşı Sk Cazibe İş Merkezi No:13 
Daire:1301 Şehitkamil / GAZİANTEP   

TEL:   +90 (342) 215 3376 

FAKS:+90 (342) 215 3377 

e-posta: alper.bakir@alx.com.tr 

Yetkili Kişi: Alper BAKIR/ İş Geliştirme Müdürü 

Dijital tabela pazarındaki akıllı şehirler ve akıllı 
perakendeciler için yenilikçi çözümler sunmak amacıyla 2011 
yılında kurulmuş olan ve yenilikçi kampanyaları ile dünyaca 
çok ünlü bazı firmaların reklam ve tanıtımları için dijital 
çözümler sunan firmanın Türk firmalarına da çözümler 
sunmak istediği bildirilmiştir. Firmanın hâlihazırda 220’den 
fazla cihazla, 70’ten fazla alışveriş merkezinde aktif olarak 
yer aldığı, 100 milyondan fazla müşteri ile etkileşim halinde 
olduğu bildirilmiştir. Firmanın akıllı şehircilikteki dijital 
çözümlerinin; spor arena ve etkinlik yönetimi, akıllı havaalanı 
yönetim çözümleri, dijital konferans yönetimi, turizm 
çözümleri, toplu taşıma çözümleri ve alışveriş merkezi ve 
perakende yönetim çözümleri olduğu belirtilmiştir. Firma ve 
çözümleri ile ilgilenen ve bağlantı kurmak isteyen 
kuruluşların, 'Ref.1' referansıyla ALX Macar Ticareti 
Geliştirme Merkezi’ne başvurmaları gerekmektedir. 
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