TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ
KASIM 2014

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 de 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

RUSYA

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden
Birliğimize gönderilen bir yazıda, Buğday üreticisi olan
firmanın Türkiye ile işbirliği yapmak istediği bildirilmiştir.
Temsilcilik
yazısında,
ilgilenenlerin
kendilerine
de
başvurabilecekleri belirtilmektedir.

201400342
FİRMA ADI: AgroFoodService

Metal cevherleri

140000, RF, Moscow region, city of Lubertsy, Krasnaya
street, 1 INN: 5027080531 KPP: 502701001
PERU
TEL: +7 (985) 7697048
201400353
e-posta: agrofudservis@mail.ru
Yetkili Kişi: Alexey Chekurov

FİRMA ADI: GERENTE COMERCIAL CORPORACION
FABAROC

Jr. Arequipa 310-202 STA. Patricia II Etapa La Molina
Lima/PERU

Gıda maddeleri ve içecekler

TEL: +51 (1) 654 59 16
e-posta: ac_wizard@hotmail.com
Yetkili Kişi: BAHADIR CERI
Danışmanlık hizmeti veren bir Türk vatandaşımız, maden ve
enerji sektörü ile ilgili yatırım yapmak isteyen Türk firma, iş
adamları ve girişimcilere yönelik çok çeşitli proje ve yatırım
olanakları sunmakta olup firmalar için pazar araştırması,
oryantasyon ve proje danışmanlığı üstlenebileceklerini
bildiriyor.

TUNUS

ARJANTiN
201400329
FİRMA ADI: Mamuschka SRL
TEL: +54 (294) 442 3294
e-posta: matiascarzalo@mamuschka.com
Yetkili Kişi: Mr. Juan Carlos Carzalo, Matías Carzalo
Firma, fındık, antep fıstığı gibi ürünler ithal etmek istediğini
bildiriyor. Söz konusu talep Birliğimize T.C. Buenos Aires
Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimiz vasıtasıyla iletilmiştir.

201400347
FİRMA ADI: NEWEST TECHNOLOGY TEST
Terre boudan cité okba Kairouan 3129
TEL: +216 (77) 285 200
FAKS:+216 (77) 281 330
e-posta: ntt.louhichinaoufel@topnet.tn
Yetkili Kişi: LOUHICHI
Firma alüminyum, bakır, pirinç, pom plastik ve dijital freze
satmak istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize T.C.
Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir.

Madencilik, taş ocağı işletme ve diğer ilgili
ürünler

201400330
FİRMA ADI: Bavosi Alimentos
Alsina 418/20 (1702) Ciudad de Buenos Aires, Argentina
TEL: +54 (11 ) 4653 5911
e-posta: mbavosi@bavosi.com.ar
Yetkili Kişi: Mr. Matías J. Bavosi
Firma, kuru kayısı, kuru incir, hurma, fındık ve kebere ithal
etmek istediğini bildiriyor. Söz konusu talep Birliğimize T.C.
Buenos Aires Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimiz vasıtasıyla
iletilmiştir.

HiNDiSTAN
201400328

KARADAĞ

FİRMA ADI: SRS ENTERPRISES

201400336

UNIT No 1, PLOT No. AH-1 WALBHAT ROAD GOREGAON
(E) MAH MUMBAI India

FİRMA ADI: Premia DOO
TEL: +382 (69) 310000
e-posta: mrvaljevicd@t-com.me
Yetkili Kişi: Bay Danilo Mrvaljeviç
T.C. Podgoritsa Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan
bir yazıda, Karadağ’ın Kotor Beldesinde lüks daireler yapıpsatan ‘Premia’ DOO şirketinin yeni projesi için Türkiye’den
5000 m2’lik traverten taşı (GTİP numarası: 6802910090)
satın almak istediği bildirilmektedir.

TEL: +91 (981) 9312887
e-posta: srsdenterprises@gmail.com
Yetkili Kişi: SANJAY PAGARIA
Firma, soğuk sıkılarak elde edilen fındık yağı ve fındık
satmak istediğini bildiriyor.

PERU

e-posta: emna.sellami@aai-wipy.com

201400351

Yetkili Kişi: Emna SELLAMI

FİRMA ADI: GERENTE COMERCIAL CORPORACION
FABAROC

Firma dokusuz kumaş satmak istediğini bildiriyor. Söz
konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret
Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir.

Jr. Arequipa 310-202 STA. Patricia II Etapa La Molina
Lima/PERU
TEL: +51 (1) 654 59 16

201400362

e-posta: ac_wizard@hotmail.com

FİRMA ADI: MEDITERRANEAN INDUSTRIAL GROUP

Yetkili Kişi: BAHADIR CERI

TEL: +216 (74 ) 831 666

Danışmanlık hizmeti veren bir Türk vatandaşımız, kinua ,
maca , kiwicha , chia, gibi tahıl bazlı ürünlerin yanında,
kahve, kakao, avakado, mango , kuşkonmaz, muz ve birçok
tropik meyve ile yakon, yuca ve tatlı patates, gibi çok çeşitli
sebzeler, mısır, kuru gıda, bakliyat , mor mısır suyu
konsantresi ve çeşitli türlerde bitmiş gıda maddeleri ile deniz
ürünleri (konserveler , dondurulmuş ürünler , balık yağı ve
unu) ve Peru'nun içimi kolay, yerel bir içkisi olan ve saf
damıtılmış üzümden elde edilen Pisco’nun satışı için Türk
firmalarla temas kurmak istiyor.

FAKS:+216 (74 ) 831 655
e-posta: foued.benamor@mig.com.tn
Yetkili Kişi: Foued BEN AMOR
Firma, TIR çadırı/brandası satın almak istediğini bildiriyor.
Söz konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret
Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir.

Elbise ve ayakkabı
Tekstil ve tekstil malzemeleri
KARADAĞ
ROMANYA
201400331
201400359

FİRMA ADI: Zoran Zlokovi’

FİRMA ADI: NATURA CONSTRUCT SRL
TEL: +382 (31) 680 026
TEL: +40 (72) 3232474
FAKS:+382 (31) 680 025
e-posta: naturasrl2014@gmail.com
e-posta: z.zlokovic@asybijela.com
Yetkili Kişi: MURAT SEVIGEN
Romanya’nın Bükreş iline bağlı Afumat ilçesinde bulunan
firma, bu bölgede kiralık işyerlerinin olduğundan bahisle,
Türkiye’den tekstil imalatçıları, ayakkabı imalatçıları ve
otomotiv sektöründe bulunan iş adamları ile görüşüp küçük
bir sanayi bölgesi yapmak istediklerini bildiriyor.

Yetkili Kişi: Bay Zoran Zlokovi’
Karadağ’da yeni açılacak bir mağaza için bayan, erkek ve
çocuk
kıyafetleri satın alınacağı bildirilmektedir. Söz konusu teklif,
T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla
Birliğimize gönderilmiştir.

TUNUS
201400350

LiTVANYA

FİRMA ADI: AA INDUSTRIES

201400368

TEL: +216 (71) 963 009

FİRMA ADI: URPEJA

FAKS:+216 (71) 963 034

Gedimino pr. 31, LT-01104, Vilnius, LITHUANIA

TEL: +370 (686) 64034
Yetkili Kişi: Aleksandras Avdejevas /Store Owner / Director
Firma, Türkiye’deki firmaların hazır giyim ürünlerini franchise
(isim hakkı) sistemiyle Litvanya’da satmak istediklerini
bildiriyor. 15 yıldır bu alanda faaliyet gösteren firma, bayan
bluz, süveter, pantolon, etek, elbise, ceket gibi klasik, seçkin,
resmi tarzlarda kıyafetleri tercih ettiğini aynı zamanda
Litvanya’da mağaza açmak isteyen Türk firmalara yardımcı
olabileceklerini de bildiriyor.

Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve
yapay elyaflar
ÇiN
201400332
FİRMA ADI: TianYi International Co.Ltd.
R3101, East Tower, The Ninth Zhongshan No.2 Xinglin
Street, ZhongShan District, Dalian, China
TEL: +86 (411) 8255 6619

ROMANYA
201400358
FİRMA ADI: NATURA CONSTRUCT SRL
TEL: +40 (72) 3232474
e-posta: naturasrl2014@gmail.com
Yetkili Kişi: MURAT SEVIGEN
Romanya’nın Bükreş iline bağlı Afumat ilçesinde bulunan
firma, bu bölgede kiralık işyerlerinin olduğundan bahisle,
Türkiye’den tekstil imalatçıları, ayakkabı imalatçıları ve
otomotiv sektöründe bulunan iş adamları ile görüşüp küçük
bir sanayi bölgesi yapmak istediklerini bildiriyor.

FAKS:+86 (411) 8256 0488
Yetkili Kişi: Wei Zhang (Ocean)
T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden
alınan bir yazıda, bir firmanın özellikle Amonyum Perklorat
ürünleri için kullanılan, Perklorat kesme ağzı ( perchlorate
cutting adge ) teknolojisi sağladığını belirterek, ülkemizdeki
amonyak perklorat imalatçılarının fabrikalarında iyileştirme
ve yenileme hizmeti sunmaya hazır oldukları belirtilmekte ve
ilgilenen firmalar ile iletişime geçmeyi talep ettikleri
bildirilmektedir.

YEMEN
201400355

Petrol ürünleri ve yakıtlar

FİRMA ADI: AL-MOHDAR COMMERCIAL GROUP LTD.
Hodeidah, Yemen
TEL: +967 (3) 200794

TUNUS
FAKS:+967 (3) 226795
201400364
e-posta: almohdar62@hotmail.com
FİRMA ADI: Société SUD LUBRIFIANT
Yetkili Kişi: Ahmed Hussein almohdar/general manager
Cité UV 4 bloc 64 menzah 6 Tunis
TEL: +216 (53) 078 844

Yemen’de büyük bir ilaç ve farmasötik mamuller ithalatçısı
olan firma Almanya’da beraber üretim yapmak üzere Türk
firmalarla işbirliği yapmak istediklerini bildiriyor.

e-posta: soussiatarek@gmail.com
Yetkili Kişi: Tarek SOUSSIA
Firma, geri dönüştürülmüş madeni yağ alımı satın almak
istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus
Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir.

Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler

TUNUS
201400348
FİRMA ADI: NEWEST TECHNOLOGY TEST
Terre boudan cité okba Kairouan 3129

TEL: +216 (77) 285 200

TUNUS

FAKS:+216 (77) 281 330

201400363

e-posta: ntt.louhichinaoufel@topnet.tn

FİRMA ADI: SOSIETE MK DISTRIBUTION

Yetkili Kişi: LOUHICHI

22 AVENU DE LA MECQUE A F H 1 8000 NABEUL

Firma alüminyum, bakır, pirinç, pom plastik ve dijital freze
satmak istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize T.C.
Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir.

TEL: +216 (53 ) 743 332
e-posta: ali.ksibi@hotmail.fr
Yetkili Kişi: Ali KSIBI

Ana metaller ve ilgili ürünler

Firma, alüminyum rulo satın almak istediğini bildiriyor. Söz
konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret
Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir.

KENYA
201400365

Mamul ürün ve malzemeler

FİRMA ADI: KISIMA MINERALS
Macalder Lane Migori City - KENYA

ALMANYA

TEL: +254 (717) 967323

201300066

e-posta: sales@kisimaminerals.com

FİRMA ADI: PolyStone Green Technologie

Kongo’da bazı yerel maden firmaların temsilciliğini yapan
Kenya’lı firma, elmas ve altın tozu satmak istediklerini
bildiriyor. Firma bu alanda faaliyet gösteren ve ürünlerini
Türkiye’de satabilecek satış temsilcileri, acente, broker ve
kuruluşlarla bağlantı kurmak istediklerini bildiriyor.

TEL: +49 (152) 539 75 330

TATARiSTAN
201400333
FİRMA ADI: MAGNOLIA
423808, Republic of Tatarstan Naberezhnye Chelny, p/o box
50 Academician Rubanenko Boulevard, h. 12, p. 2.
TEL: +7 ((800) 100-29-12
FAKS:+7 ((855) 53-43-20
e-posta: office@magnol.ru
Alüminyum pres döküm, sert döküm ve kum döküm alanında
faaliyet gösteren ve enerji tasarruflu LED ampul üreticisi olan
MAGNOLIA adlı firmanın ürünlerini ülkemize de satmak
istediği bildirilmiştir. Söz konusu teklif Birliğimize, Rusya
Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği aracılığıyla iletilmiş
olup, ilgilenen kuruluşların iletişim bilgileri verilen Temsilciliğe
başvurmaları gerekmektedir.

e-posta: yakup.yenisu@gmx.de
Yetkili Kişi: Yakup Yenisu
Çok çeşitli alanlarda kullanılabilen plastik ürünler üretim
tesisleri kuran firma, söz konusu tesisleri Türkiye’de
kurdurmak isteyen firmalarla bağlantı kurmak istediğini
bildirmiştir. Firma, kuracağı komple üretim tesisindeki üretim
sürecinden geçirilen plastik hammaddeleri (PE/PP) ile
kumun karıştırılmasından çok çeşitli inşaat malzemesi
üretilebildiğini
bildirmiştir.
Firma,
ürünün
ağırlık
tasarrufundan dolayı, yüksek derecede dengeli olup, çok
aşırı hava koşullarına dayanıklılık özelliğine sahip olduğunu
ve betonla da karşılaştırıldığında daha çok özelliklere sahip
olduğunu belirtmiştir. Ürünün bildirilen özellikleri: Beton ve
taştan 3 kat daha fazla aşınmaya dayanıklıdır, aşırı
zorlanmalarda kırılmaya dayanıklıdır, yüksek ısı yalıtımı
sağlamaktadır, plastikten daha esnek ve betondan daha
sağlamdır, yağ, asit, ürin geçirmemektedir, çok uzun
ömürlüdür, yeniden kullanılabilir (çöpe atılmaz), işlenebilir
(biçme, kesme, delme, kaynak, yapıştırma, vb.), aynı amaç
için üretilmiş diğer ürünlere göre % 10 - % 25 daha hafiftir,
UV dayanıklıdır, su almaz, don tutmaz (kaldırım taşları -7°C
_ -8°C’ye 'ye kadar donmaz). Kullanım alanları: İnşaat
sektöründe A’dan Z'ye kadar her alan için üretimi ve
kullanımı olanaklıdır. Tuğla yapılabilir, kimya endüstrisinde
atıkların saklanması için giydirici yapılabilir, demiryollarında
rayların altına döşenen travers yapılabilir, binalara rutubet
yalıtımı yapılabilir, zırhla kaplama yapılabilir, çatılara güneş
enerjisine uygun tabakalandırılmış kiremitler yapılabilir.

Tesisin, deprem bölgesi olan Türkiye için çok büyük önem
taşıdığı vurgulanmıştır. Firma, tesisin üretim lisansıyla birlikte
alınması gerektiğini belirtmiştir.

Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve
ilgili ürünler

sektöründe A’dan Z'ye kadar her alan için üretimi ve
kullanımı olanaklıdır. Tuğla yapılabilir, kimya endüstrisinde
atıkların saklanması için giydirici yapılabilir, demiryollarında
rayların altına döşenen travers yapılabilir, binalara rutubet
yalıtımı yapılabilir, zırhla kaplama yapılabilir, çatılara güneş
enerjisine uygun tabakalandırılmış kiremitler yapılabilir.
Tesisin, deprem bölgesi olan Türkiye için çok büyük önem
taşıdığı vurgulanmıştır. Firma, tesisin üretim lisansıyla birlikte
alınması gerektiğini belirtmiştir.

AFGANiSTAN

201400338

201400354

FİRMA ADI: MSS Mola Solar Systems Ltd. & Co.KG

FİRMA ADI: United Capital Investments Group Logistics

TEL: +49 (203) 4880101-0

TEL: +93 ((0)) 798 101717

FAKS:+49 (203) 4880101-9

e-posta: mstfa.elmi@gmail.com

e-posta: info@mss-germany.de

Yetkili Kişi: Mustafa Elmi/ Chief Executive Officer

Başta güneş fotovoltaik sektörü olmak üzere yenilenebilir
enerji alanında (solar fotovoltaik, termal güneş, rüzgâr, su,
biyokütle, jeotermal) faaliyetleri olduğu belirtilen Alman
şirketinin; Güneş pilleri, invertörler, anahtar teslim enerji
santralleri (paket olarak ya da ayrı) veya müşteri
gereksinimlerine uygun donanımları karşılayabileceği
bildirilmiştir.

Afghanistan'da kotex ve bebek bezi üretmek isteyen firma
Türkiye'den bu ürünleri üreten makine satın almak
istediklerini bildiriyor.

ALMANYA
201300067
FİRMA ADI: PolyStone Green Technologie
TEL: +49 (152) 539 75 330
e-posta: yakup.yenisu@gmx.de
Yetkili Kişi: Yakup Yenisu
Çok çeşitli alanlarda kullanılabilen plastik ürünler üretim
tesisleri kuran firma, söz konusu tesisleri Türkiye’de
kurdurmak isteyen firmalarla bağlantı kurmak istediğini
bildirmiştir. Firma, kuracağı komple üretim tesisindeki üretim
sürecinden geçirilen plastik hammaddeleri (PE/PP) ile
kumun karıştırılmasından çok çeşitli inşaat malzemesi
üretilebildiğini
bildirmiştir.
Firma,
ürünün
ağırlık
tasarrufundan dolayı, yüksek derecede dengeli olup, çok
aşırı hava koşullarına dayanıklılık özelliğine sahip olduğunu
ve betonla da karşılaştırıldığında daha çok özelliklere sahip
olduğunu belirtmiştir. Ürünün bildirilen özellikleri: Beton ve
taştan 3 kat daha fazla aşınmaya dayanıklıdır, aşırı
zorlanmalarda kırılmaya dayanıklıdır, yüksek ısı yalıtımı
sağlamaktadır, plastikten daha esnek ve betondan daha
sağlamdır, yağ, asit, ürin geçirmemektedir, çok uzun
ömürlüdür, yeniden kullanılabilir (çöpe atılmaz), işlenebilir
(biçme, kesme, delme, kaynak, yapıştırma, vb.), aynı amaç
için üretilmiş diğer ürünlere göre % 10 - % 25 daha hafiftir,
UV dayanıklıdır, su almaz, don tutmaz (kaldırım taşları -7°C
_ -8°C’ye 'ye kadar donmaz). Kullanım alanları: İnşaat

BREZiLYA
201400340
FİRMA ADI: AÇOTECNICA
e-posta: faruk.celik@acotecnica.com.br
Yetkili Kişi: Faruk Çelik / Satış Temsilcisi
Otomotiv sektöründe motor yedek parçaları, turbo charger
valfleri, enerji santrallerinde kullanılan türbinler v.b. üretimi
yaptığı belirtilen Brezilya firmasının Türkiye’de ayni sektörde
çalışan firmalarla işbirliği yapmak istediği ve ayrıca üretimini
yaptığı ürünler ile ilgili talepleri olan firmalarla bağlantı
kurmak istediği bildirilmiştir.

HiNDiSTAN
201400367
FİRMA ADI: HFCL GROUP
PLOT
INDIA

NO-38,SEC-32

TEL: +91 (124) 6139107

GURGAON-122001

HARYANA,

FAKS:+91 (124) 4310050

FAKS:+7 (8639) 277410

e-posta: kuldeep.kohli@hfcl.com

e-posta: ziosab-don@mail.ru

Yetkili Kişi: KULDEEP
EXECUTIVE DIRECTOR

KUMAR

KOHLI/

GROUP

Ordu, donanma, hava kuvvetleri gibi kuruluşlar için elektronik
savaş sistemleri tasarımı, üretimi ve geliştirilmesi konusunda
faaliyet gösteren firma, bu alanda işbirliği yapmak istediğini
bildiriyor. Ayrıntılar için tıklayınız.

Yetkili Kişi: Igor Evtifeyev
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden
Birliğimize gönderilen bir yazıda, 2003 yılında kurulmuş olan
bir elektrik mühendisliği fabrikasının bugüne kadar 56 çeşit
sıcak su kazanı, buhar kazan, gaz türbinleri v.b. ürettiklerini
belirterek, bu alanda beraber üretim yapmak üzere yabancı
firmaları işbirliğine davet ettikleri bildirilmiştir. Temsilcilik
yazısında, ilgilenenlerin kendilerine de başvurabilecekleri
belirtilmektedir.

LiTVANYA
TUNUS
201400337
201400346
FİRMA ADI: UTERNA JSC
FİRMA ADI: SOMABI
LT ‘ 28181, Metalo 9 E , LT - 28217 Utena, Lithuania
TEL: +216 (20) 268 416
TEL: +370 (698) 13112
e-posta: contact.somabi@gmail.com
FAKS:+370 (389) 55820
Yetkili Kişi: Riadh BELLAGHA
e-posta: sales@uterna.lt
100 °C ‘ 1300 °C sıcaklık kapasiteli fırınlar üreten firmanın,
ürünlerini ihraç etmek istediği bildirilmiştir.

Firma bisküvi üretim hattı (anahtar teslim) satmak istediğini
bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus
Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir.

RUSYA

201400349

201400335

FİRMA ADI: NEWEST TECHNOLOGY TEST

FİRMA ADI: VEST

Terre boudan cité okba Kairouan 3129

400081, Volgograd, Nilskaya Street, 4 «‘»

TEL: +216 (77) 285 200

TEL: +7 ((844) 36-22-66

FAKS:+216 (77) 281 330

e-posta: vestvolgograd@mail.ru

e-posta: ntt.louhichinaoufel@topnet.tn

Isıtma sistemleri alanında faaliyet gösteren Vest firmasının
ürünlerini ülkemize de satmak istediği bildirilmiştir. Söz
konusu teklif Birliğimize, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret
Temsilciliği aracılığıyla iletilmiş olup, ilgilenen kuruluşların
iletişim
bilgileri
verilen
Temsilciliğe
başvurmaları
gerekmektedir.

Yetkili Kişi: LOUHICHI
Firma alüminyum, bakır, pirinç, pom plastik ve dijital freze
satmak istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize T.C.
Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir.

201400361
201400343
FİRMA ADI: UNITED IMPORT EXPORT COMPANY
FİRMA ADI: ZIOSAB-DON
Av. Hédi Ouali 8050 Hammamet BP 219
56, 7th Zavodskaya str., Volgodonsk, Rostov region
TEL: +216 (72) 266 566
TEL: +7 (8639) 277610

gibi yerlerde kullanılan sokak aydınlatma ürünleri üreten
LIGHT-09 firmasının Türkiye ile işbirliği yapmak istediği
bildirilmiştir. Temsilcilik yazısında, ilgilenenlerin kendilerine
de başvurabilecekleri belirtilmektedir.

FAKS:+216 (72) 266 566
e-posta: exportiram@yahoo.fr
Yetkili Kişi: Iram CHOMMAKH
Firma, alüminyum, A4 kağıt kesme makinaları satın almak
istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus
Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir.

TATARiSTAN
201400334
FİRMA ADI: MAGNOLIA

Elektriksel
makineler,
düzenekler,
donanımlar ve tüketim malzemeleri

423808, Republic of Tatarstan Naberezhnye Chelny, p/o box
50 Academician Rubanenko Boulevard, h. 12, p. 2.
TEL: +7 ((800) 100-29-12

HiNDiSTAN

FAKS:+7 ((855) 53-43-20

201400366

e-posta: office@magnol.ru

FİRMA ADI: HFCL GROUP

Alüminyum pres döküm, sert döküm ve kum döküm alanında
faaliyet gösteren ve enerji tasarruflu LED ampul üreticisi olan
MAGNOLIA adlı firmanın ürünlerini ülkemize de satmak
istediği bildirilmiştir. Söz konusu teklif Birliğimize, Rusya
Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği aracılığıyla iletilmiş
olup, ilgilenen kuruluşların iletişim bilgileri verilen Temsilciliğe
başvurmaları gerekmektedir.

PLOT
INDIA

NO-38,SEC-32

GURGAON-122001

HARYANA,

TEL: +91 (124) 6139107
FAKS:+91 (124) 4310050
e-posta: kuldeep.kohli@hfcl.com
Yetkili Kişi: KULDEEP
EXECUTIVE DIRECTOR

KUMAR

KOHLI/

GROUP

Ordu, donanma, hava kuvvetleri gibi kuruluşlar için elektronik
savaş sistemleri tasarımı, üretimi ve geliştirilmesi konusunda
faaliyet gösteren firma, bu alanda işbirliği yapmak istediğini
bildiriyor. Ayrıntılar için tıklayınız.

TUNUS
201400345
FİRMA ADI: BROCAP PLUS
BP25B-ZI Henchir Ayed 8070 Korba TUNISIE
TEL: +216 (72) 385 319
FAKS:+216 (72) 385 348

RUSYA
201400344
FİRMA ADI: LIGHT-09
4A, Stroitelnaya str., Kamenolomni, October district, Rostov
region, 346480
TEL: +7 (8636) 22-30-31
FAKS:+7 (8636) 25-80-80
e-posta: elis2000@inbox.ru
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden
Birliğimize gönderilen bir yazıda, şehir ve kırsal
yerleşkelerde, yol, tren yolları, büyük antrepo ve işhanları

e-posta: brocap@gnet.tn
Firma voltaj regülatörleri satmak istediğini bildiriyor. Söz
konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret
Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir.

Optik ve hassas ölçüm aygıtları, saatler,
eczacılık
ürünleri
ve
tıbbi
tüketim
malzemeleri

Yetkili Kişi: MURAT SEVIGEN
Romanya’nın Bükreş iline bağlı Afumat ilçesinde bulunan
firma, bu bölgede kiralık işyerlerinin olduğundan bahisle,
Türkiye’den tekstil imalatçıları, ayakkabı imalatçıları ve
otomotiv sektöründe bulunan iş adamları ile görüşüp küçük
bir sanayi bölgesi yapmak istediklerini bildiriyor.

RUSYA
201400369
FİRMA ADI: FORMA
PO Box 36, Severnaya St., Uglich, Yaroslavl region, Russia
152613
TEL: +7 ((485) 5-68-0
e-posta: formasales5@mail.ru
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden
Birliğimize gönderilen bir yazıda, diş hekimliği alanında
kullanılan malzemeleri üreten ‘Forma’ firmasının Türkiye ile
işbirliği yapmak istediği bildirilmiştir. Temsilcilik yazısında,
ilgilenenlerin
kendilerine
de
başvurabilecekleri
belirtilmektedir.

Motorlu taşıt, römork ve araç parçaları

BREZiLYA
201400341
FİRMA ADI: AÇOTECNICA
e-posta: faruk.celik@acotecnica.com.br
Yetkili Kişi: Faruk Çelik / Satış Temsilcisi
Otomotiv sektöründe motor yedek parçaları, turbocharger
valfleri, enerji santrallerinde kullanılan türbinler ve alloy, ignot
v.b. üretimi yaptığı belirtilen Brezilya firmasının Türkiye’de
ayni sektörde çalışan firmalarla işbirliği yapmak istediği ve
ayrıca üretimini yaptığı ürünler ile ilgili talepleri olan firmalarla
bağlantı kurmak istediği bildirilmiştir.

ROMANYA
201400360
FİRMA ADI: NATURA CONSTRUCT SRL
TEL: +40 (72) 3232474
e-posta: naturasrl2014@gmail.com

Geri kazanılmış ikincil hammaddeler

ALMANYA
201300068
FİRMA ADI: PolyStone Green Technologie
TEL: +49 (152) 539 75 330
e-posta: yakup.yenisu@gmx.de
Yetkili Kişi: Yakup Yenisu
Çok çeşitli alanlarda kullanılabilen plastik ürünler üretim
tesisleri kuran firma, söz konusu tesisleri Türkiye’de
kurdurmak isteyen firmalarla bağlantı kurmak istediğini
bildirmiştir. Firma, kuracağı komple üretim tesisindeki üretim
sürecinden geçirilen plastik hammaddeleri (PE/PP) ile
kumun karıştırılmasından çok çeşitli inşaat malzemesi
üretilebildiğini
bildirmiştir.
Firma,
ürünün
ağırlık
tasarrufundan dolayı, yüksek derecede dengeli olup, çok
aşırı hava koşullarına dayanıklılık özelliğine sahip olduğunu
ve betonla da karşılaştırıldığında daha çok özelliklere sahip
olduğunu belirtmiştir. Ürünün bildirilen özellikleri: Beton ve
taştan 3 kat daha fazla aşınmaya dayanıklıdır, aşırı
zorlanmalarda kırılmaya dayanıklıdır, yüksek ısı yalıtımı
sağlamaktadır, plastikten daha esnek ve betondan daha
sağlamdır, yağ, asit, ürin geçirmemektedir, çok uzun
ömürlüdür, yeniden kullanılabilir (çöpe atılmaz), işlenebilir
(biçme, kesme, delme, kaynak, yapıştırma, vb.), aynı amaç
için üretilmiş diğer ürünlere göre % 10 - % 25 daha hafiftir,
UV dayanıklıdır, su almaz, don tutmaz (kaldırım taşları -7°C
_ -8°C’ye 'ye kadar donmaz). Kullanım alanları: İnşaat
sektöründe A’dan Z'ye kadar her alan için üretimi ve
kullanımı olanaklıdır. Tuğla yapılabilir, kimya endüstrisinde
atıkların saklanması için giydirici yapılabilir, demiryollarında
rayların altına döşenen travers yapılabilir, binalara rutubet
yalıtımı yapılabilir, zırhla kaplama yapılabilir, çatılara güneş
enerjisine uygun tabakalandırılmış kiremitler yapılabilir.
Tesisin, deprem bölgesi olan Türkiye için çok büyük önem
taşıdığı vurgulanmıştır. Firma, tesisin üretim lisansıyla birlikte
alınması gerektiğini belirtmiştir.

Elektrik, gaz, nükleer enerji ve yakıtlar,
buhar, sıcak su ve diğer enerji kaynakları

TEL: +40 (72) 3232474
e-posta: naturasrl2014@gmail.com
Yetkili Kişi: MURAT SEVIGEN

ALMANYA
201400339
FİRMA ADI: MSS Mola Solar Systems Ltd. & Co.KG

Romanya’nın Bükreş iline bağlı Afumat ilçesinde bulunan
firma, bu bölgede kiralık işyerlerinin olduğundan bahisle,
Türkiye’den tekstil imalatçıları, ayakkabı imalatçıları ve
otomotiv sektöründe bulunan iş adamları ile görüşüp küçük
bir sanayi bölgesi yapmak istediklerini bildiriyor.

TEL: +49 (203) 4880101-0
FAKS:+49 (203) 4880101-9
e-posta: info@mss-germany.de
Başta güneş fotovoltaik sektörü olmak üzere yenilenebilir
enerji alanında (solar fotovoltaik, termal güneş, rüzgâr, su,
biyokütle, jeotermal) faaliyetleri olduğu belirtilen Alman
şirketinin; Güneş pilleri, invertörler, anahtar teslim enerji
santralleri (paket olarak ya da ayrı) veya müşteri
gereksinimlerine uygun donanımları karşılayabileceği
bildirilmiştir.

Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme
konularında hizmetler

BOSNA HERSEK
201400356
FİRMA ADI: Vedad Huseinspahiç
Bosnia and Herzegovina Zenica

PERU

TEL: +387 (60) 3387272

201400352

e-posta: vedad.spahic@gmail.com

FİRMA ADI: GERENTE COMERCIAL CORPORACION
FABAROC

Yetkili Kişi: Vedad Huseinspahiç

Jr. Arequipa 310-202 STA. Patricia II Etapa La Molina
Lima/PERU
TEL: +51 (1) 654 59 16
e-posta: ac_wizard@hotmail.com
Yetkili Kişi: BAHADIR CERI
Danışmanlık hizmeti veren bir Türk vatandaşımız, maden ve
enerji sektörü ile ilgili yatırım yapmak isteyen Türk firma, iş
adamları ve girişimcilere yönelik çok çeşitli proje ve yatırım
olanakları sunmakta olup firmalar için pazar araştırması,
oryantasyon ve proje danışmanlığı üstlenebileceklerini
bildiriyor.

Emlakçılık hizmetleri

ROMANYA
201400357
FİRMA ADI: NATURA CONSTRUCT SRL

Bosna Hersek'te iş yapmak isteyen şirketler ve şahıslara
aracılık, tercümanlık, mihmandarlık, VIP şoförlüğü gibi
hizmetler sunan firma özel ve kamu sektörüne ait şirketler ve
şahıslarla irtibat kurmaya niyetli Türk girişimcilerin
kendileriyle irtibata geçebileceklerini bildiriyor.

