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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 

 

HiNDiSTAN 

201400387 

FİRMA ADI: Matrix Tradesources 

209 STARLITE TOWER Y.N.ROAD. INDORE (M.P)INDIA -

452000   

TEL:   +91 (99) 77530008 

e-posta: radhika@matrixtradesources.com 

Yetkili Kişi: Radhika Rathi 

İplik ve kumaş üretimi ve acenteliği yapan firma, aynı 

zamanda pirinç, soya fasulyesi, leblebi gibi ürünlerin 

ticaretini yaptıklarını, bu alanda faaliyet gösteren Türk 

firmalarla bağlantı kurmak istediklerini bildiriyor. 

 

Gıda maddeleri ve içecekler 

 

TUNUS 

201400377 

FİRMA ADI: ADEL&ADEL International Trading 

Siège social 8 avenue Fathel Ben Achour 5160 ELJEM   



TEL:   +216 (98 ) 280 095  

FAKS:+216 (73) 631 529 

e-posta: expimpadeleadel14@gmail.com 

Yetkili Kişi: HAFSA Adel 

Firma Tunus’tan zeytinyağı ve hurma ihracatının yanı sıra 

Afrika ülkeleri pazarlarına Türk ürünlerinin ihracatını yapmak 

üzere Türk firmalarıyla işbirliği yapmak istediğini bildiriyor. 

Söz konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret 

Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir. 

 

TÜRKMENiSTAN 

201400389 

FİRMA ADI: SALKYN 

TEL:   +993 (558) 6 41 36 

FAKS:+993 (65) 60 06 72 

e-posta: osman72tm@gmail.com 

Yetkili Kişi: Osman Seyidov/ Import Manager 

Süt ve et işleme departmanları bulunan firma aynı zamanda 

Avrupa ve Asya ülkelerinden gıda ithal ettiklerini ve bu 

ürünleri Türkmenistan’da satış ağına sunduklarını bildiriyor.  

Türk firmalarıyla da işbirliği yapmaya başlayan firma, iş 

hacimlerini artırmak üzere Türkmenistan’da dağıtımını 

yapabilecekleri gıda ürünleri ve ev tipi cihaz üreticileriyle 

bağlantı kurmak istediklerini bildiriyor. 

 

Tekstil ve tekstil malzemeleri 

 

HiNDiSTAN 

201400386 

FİRMA ADI: Matrix Tradesources 

209 STARLITE TOWER Y.N.ROAD. INDORE (M.P)INDIA -

452000   

TEL:   +91 (99) 77530008 

e-posta: radhika@matrixtradesources.com 

Yetkili Kişi: Radhika Rathi 

İplik ve kumaş üretimi ve acenteliği yapan firma, aynı 

zamanda pirinç, soya fasulyesi, leblebi gibi ürünlerin 

ticaretini yaptıklarını, bu alanda faaliyet gösteren Türk 

firmalarla bağlantı kurmak istediklerini bildiriyor. 

 

ROMANYA 

201400359 

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. 

 

TUNUS 

201400362 

FİRMA ADI: MEDITERRANEAN INDUSTRIAL GROUP 

TEL:   +216 (74 ) 831 666 

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. 

 

201400399 

FİRMA ADI: EL MADINA GROUP 

Cyberparc KAIROUAN 3131   

TEL:   +216 (77) 284 000 / 52 77 

FAKS:+216 (77) 284 500 

e-posta: elmedinaart@gmail.com 

Yetkili Kişi: Nader LOBBIRI 

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından adı 

geçen firmanın kumaş geri dönüşüm projesi konusunda 

işbirliği yapmak istediği bildirilmiştir. 



Elbise ve ayakkabı 

 

LiTVANYA 

201400368 

FİRMA ADI: URPEJA 

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 şeklinde 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. 

 

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. 

 

Kağıt hamurundan ve kağıttan mamul ürünler 

 

TUNUS 

201400370 

FİRMA ADI: TOUS CUP 

 5 Rue Hbib Bourguiba Ennadhour Zaghouane 1160    

TEL:   +216 (21) 306 211 

e-posta: baligh.daoud@mew.com.tn  

Yetkili Kişi: DAOUD Baligh 

Firma kağıt/karton bardak imalatında kullanılan kaplanmış 

kağıt ve karton almak istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif 

Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 

aracılığıyla iletilmiştir. 

 

201400373 

FİRMA ADI: 3 M NEGOCE  International Trade 

Imm. Georges Karam, Route touristique 4089 Port El 

Kantaoui, Sousse   

TEL:   +216 (73) 277 054  

e-posta: 3m.negoce@gmail.com 

Yetkili Kişi: Mouez OUESLATY 

Firma kağıt, özellikle A4 formatı almak istediğini bildiriyor. 

Söz konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret 

Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir. 

 

Petrol ürünleri ve yakıtlar 

 

TUNUS 

201400364 

FİRMA ADI: Société SUD LUBRIFIANT 

Cité UV 4 bloc 64 menzah 6 Tunis   

TEL:   +216 (53) 078 844 

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. 

 

 

 

 

 

 



Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve 

yapay elyaflar 

 

TUNUS 

201400384 

FİRMA ADI: DIAL 

Avenue  de  La  Perle  du  Sahel - 4051  Sousse  - Tunisie   

TEL:   +216  (97) 138000 

e-posta: dialetvacances@topnet.tn 

Yetkili Kişi: MELAYAH  MOHAMED 

Firma ilaç endüstrisinde yatırım yapmak,  Türk ilaç 

imalatçılarının dağıtımını sağlamak ve ilaç fabrikası 

kurulumu için teknik işbirliği /ortaklık yapmak üzere Türk 

firmalarıyla işbirliği yapmak istediğini bildiriyor. Söz konusu 

teklif Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 

aracılığıyla iletilmiştir. 

 

Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler 

 

TUNUS 

201400382 

FİRMA ADI: TUS - Tunisian United Solutions 

176 rue de chypre Sahloul I Sousse 4054.   

TEL:   +216 (94) 647 451 

FAKS:+216 (73 ) 369 882 

e-posta: memmih@tus.com.tn 

Yetkili Kişi: Hammouda MEMMI  

Firma PVC döşeme kanalı - Ağ kablosu ‘Koaksiyel kablo - 

VRLA batarya‘ alarm sistemleri ve aksesuarları almak 

istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus 

Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir. 

 

 

 

 

Metalik olmayan diğer ürünler 

 

RUSYA 

201400394 

FİRMA ADI: NEVZ KERAMİKS 

TEL:   +7 (383 ) 225 82 75 

e-posta: development@nevz.ru 

Yetkili Kişi: Anna Startseva/ Deputy Head of Marketing and 

Development department 

Isı iletimi substratı, kesme valfleri, dirim seramikleri 

(biyoseramik) gibi seramik bloktan ürün üreticisi olan NEVZ 

KERAMİKS adlı firmanın ürünlerini ülkemize de satmak 

istediği bildirilmiştir. Söz konusu teklif Birliğimize, Rusya 

Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği aracılığıyla iletilmiş 

olup, ilgilenen kuruluşların iletişim bilgileri Temsilciliğe de 

başvurabilecekleri belirtilmektedir. 

 

TUNUS 

201400397 

FİRMA ADI: BOURGO TRADE & DEVELOPPMENT 

B3, Centre Iceberg, Rue de La Feuille d'Erable, Lac II, 1053 

Tunis, Tunisie   

TEL:   +216 (71) 669 150 / 70 03 

FAKS:+216 (71) 669 151 

e-posta: achat@bourgotrade.com 

Yetkili Kişi: Lassaad BEN ABID 

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından adı 

geçen firmanın cam şişe almak istediği bildirilmiştir. 

 

Ana metaller ve ilgili ürünler 

 

KENYA 

201400365 

FİRMA ADI: KISIMA MINERALS 

Macalder Lane Migori City - KENYA   

TEL:   +254 (717) 967323  



e-posta: sales@kisimaminerals.com 

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. 

 

RUSYA 

201400391 

FİRMA ADI: LASAR 

Atatürk Bulvarı, No.106, Kavaklıdere / ANKARA   

TEL:   +90 (312) 4254690 

FAKS:+90 (312) 4252090 

e-posta: rustradeturk@yandex.ru 

Hafif çelik yapı (LSTC) tasarımcısı ve üreticisi olan firma, 

kapı profili, metal hasır (PVL) çelik şerit gibi ürünler ürettiğini 

ve haddelenmiş metal satışı yaptıklarını bildiriyor. Firma 

ürünlerini satmak üzere Hafif çelik yapı (LSTC) teknolojilerini 

uygulayan yapı firmalarıyla ve metal ürün satışı yapan 

firmalarla bağlantı kurmak istediğini bildiriyor. Söz konusu 

teklif Birliğimize, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret 

Temsilciliği aracılığıyla iletilmiş olup, ilgilenen kuruluşların 

iletişim bilgileri verilen Temsilciliğe başvurmaları 

gerekmektedir. 

 

TUNUS 

201400363 

FİRMA ADI: SOSIETE MK DISTRIBUTION 

22 AVENU DE LA MECQUE A F H 1 8000 NABEUL   

TEL:   +216 (53 ) 743 332 

e-posta: ali.ksibi@hotmail.fr 

Yetkili Kişi: Ali KSIBI 

Firma, alüminyum rulo satın almak istediğini bildiriyor. Söz 

konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret 

Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir. 

 

 

 

 

Mamul ürün ve malzemeler 

ALMANYA 

201300066 

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. 

 

TUNUS 

201400378 

FİRMA ADI: STE FAM 

RTE DE TENIOUR KM 4.5 IMM VENISE 1 MAGASIN M1  

*3041* SFAX TUNISIE   

TEL:   +216 (74) 437 230 

FAKS:+216 (74 ) 437 218 

e-posta: commercial@fam.com.tn 

Yetkili Kişi: Lotfi LAJMI 



Firma mobilya ve kapı aksesuarları almak istediğini bildiriyor. 

Söz konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret 

Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir. 

 

201400380 

FİRMA ADI: EL KANAOUET 

ZONE INDUSTRUELLE  ENFIDHA   

TEL:   +216  (73) 25 00 77  

FAKS:+216  (73) 250 428 

e-posta: Elkanaouet-usine@gnet.tn 

Yetkili Kişi: MEHREZ  JALEL 

Firma prefabrik (beton) almak istediğini bildiriyor. Söz 

konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret 

Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir. 

 

201400383 

FİRMA ADI: SOCIETE  POTERIE  GHOZZI 

Rue marais 5050 Moknine TUNISIE   

TEL:   +216 (55) 644 877 

FAKS:+216 (73) 471 470 

e-posta: poterie_ghozzi@yahoo.fr 

Yetkili Kişi: LOTFI  GHOZZI 

Firma bahçe dekorasyonu saksı almak istediğini bildiriyor. 

Söz konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret 

Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir. 

 

Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve 

ilgili ürünler 

 

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 

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. 

 

HiNDiSTAN 

201400367 

FİRMA ADI: HFCL GROUP 

PLOT NO-38,SEC-32 GURGAON-122001 HARYANA, 

INDIA   

TEL:   +91 (124) 6139107 

FAKS:+91 (124) 4310050 

e-posta: kuldeep.kohli@hfcl.com 

Yetkili Kişi: KULDEEP KUMAR KOHLI/ GROUP 

EXECUTIVE DIRECTOR 

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. 

 

 

RUSYA 

201400392 



FİRMA ADI: SİGNAL 

413110, Russian Federation, Saratov region, Engels city, 

Dalnaya street,5’.   

TEL:   +7 ((845) 52-55-55 

e-posta: info@ezotsignal.ru 

Ev tipi ve endüstriyel tip doğalgaz ve endüstriyel gaz 

cihazları üreticisi olan firma Türkiye’de ortaklık yapabileceği 

firmalarla bağlantı kurmak istediğini bildiriyor. Söz konusu 

teklif Birliğimize, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret 

Temsilciliği aracılığıyla iletilmiş olup, ilgilenen kuruluşların 

iletişim bilgileri verilen Temsilciliğe de başvurabilecekleri 

belirtilmektedir. 

 

201400393 

FİRMA ADI: Forteza 

Atatürk Bulvarı, No.106, Kavaklıdere / ANKARA   

TEL:   +90 (312) 4254690 

FAKS:+90 (312) 4252090 

e-posta: rustradeturk@yandex.ru 

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden 

Birliğimize gönderilen bir yazıda, çevre güvenlik sistemleri 

teçhizatı üreten ‘Forteza’ firmasının Türkiye ile işbirliği 

yapmak istediği bildirilmiştir. Temsilcilik yazısında, 

ilgilenenlerin kendilerine de başvurabilecekleri 

belirtilmektedir. 

 

TUNUS 

201400361 

FİRMA ADI: UNITED IMPORT EXPORT COMPANY 

Av. Hédi Ouali 8050 Hammamet BP 219   

TEL:   +216 (72) 266 566 

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. 

 

201400371 

FİRMA ADI: LA COLOMBE 

16 Rue Ohod Cité Aboukacem Chabbi La Mornaguia 1110 

Manouba   

TEL:   +216  (70) 688 204 

e-posta: hasnaamir@yahoo.fr 

Yetkili Kişi: Hasna REKİK 

Firma halı (düğümlü dokuma) üretim tesisi ve halı yıkama 

ünitesi almak istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize 

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla 

iletilmiştir. 

 

201400379 

FİRMA ADI: Huilerie Raouf Ellouze 

BP 80- merkez Walli- 3093 Sfax  - Tunisie   

TEL:   +216 (53) 512 816  

FAKS:+216 (74) 296 111 

e-posta:  domaine.chograne@gmail.com 

Yetkili Kişi: Raouf Ellouze 

Firma zeytin ve zeytinyağı imalatı için makine ve ekipman 

almak istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize T.C. 

Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir. 

 

201400385 

FİRMA ADI: ALEXANDRE EXPORT COMPANY  

17, Rue Hedi Saidi ‘ Denden ‘ Manouba 2011 - Tunisia   

TEL:   +216  (71 ) 607 980  

FAKS:+216 (98) 317 232 

e-posta: alexandreexport@outlook.com  

Yetkili Kişi: Skander CHAKROUN 

Firma ham yün pres makinası ve yıkama ünitesi almak 

istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus 

Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir. 

 

TÜRKMENiSTAN 

201400390 

FİRMA ADI: SALKYN 



TEL:   +993 (558) 6 41 36 

FAKS:+993 (65) 60 06 72 

e-posta: osman72tm@gmail.com 

Yetkili Kişi: Osman Seyidov/ Import Manager 

Süt ve et işleme departmanları bulunan firma aynı zamanda 

Avrupa ve Asya ülkelerinden gıda ithal ettiklerini ve bu 

ürünleri Türkmenistan’da satış ağına sunduklarını bildiriyor.  

Türk firmalarıyla da işbirliği yapmaya başlayan firma, iş 

hacimlerini artırmak üzere Türkmenistan’da dağıtımını 

yapabilecekleri gıda ürünleri ve ev tipi cihaz üreticileriyle 

bağlantı kurmak istediklerini bildiriyor. 

 

Elektriksel makineler, düzenekler, 

donanımlar ve tüketim malzemeleri 

 

HiNDiSTAN 

201400366 

FİRMA ADI: HFCL GROUP 

PLOT NO-38,SEC-32 GURGAON-122001 HARYANA, 

INDIA   

TEL:   +91 (124) 6139107 

FAKS:+91 (124) 4310050 

e-posta: kuldeep.kohli@hfcl.com 

Yetkili Kişi: KULDEEP KUMAR KOHLI/ GROUP 

EXECUTIVE DIRECTOR 

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 

201400375 

FİRMA ADI: SOTECA ELECTRIC SARL 

Rocade Km 4 entre Teniour et Kaied Mohamed 3041  Sfax - 

Tunisie   

TEL:   +216 (74) 660 360 

FAKS:+216 (74) 660 374 

e-posta: sofien.bouassida@soteca.com.tn 

Yetkili Kişi: Mr Khaled HAKIM 

Firma elektrik ve kablo tesisatı, trafo ekipmanları, almak 

istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus 

Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir. 

 

201400381 

FİRMA ADI: TUS - Tunisian United Solutions 

176 rue de chypre Sahloul I Sousse 4054.   

TEL:   +216 (94) 647 451 

FAKS:+216 (73 ) 369 882 

e-posta: memmih@tus.com.tn 

Yetkili Kişi: Hammouda MEMMI  

Firma PVC döşeme kanalı - Ağ kablosu ‘ Koaksiyel kablo - 

VRLA batarya ‘ alarm sistemleri ve aksesuarları almak 

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 

 

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. 

 

201400395 

FİRMA ADI: NEVZ KERAMİKS 



TEL:   +7 (383 ) 225 82 75 

e-posta: development@nevz.ru 

Yetkili Kişi: Anna Startseva/ Deputy Head of Marketing and 

Development department 

Isı iletimi substratı, kesme valfleri, dirim seramikleri 

(biyoseramik) gibi seramik bloktan ürün üreticisi olan NEVZ 

KERAMİKS adlı firmanın ürünlerini ülkemize de satmak 

istediği bildirilmiştir. Söz konusu teklif Birliğimize, Rusya 

Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği aracılığıyla iletilmiş 

olup, ilgilenen kuruluşların iletişim bilgileri Temsilciliğe de 

başvurabilecekleri belirtilmektedir. 

 

201400396 

FİRMA ADI: MONITOR 

344068, Russia, Rostov-on-Don, str. Krasnokursantskaya, 

104A.   

TEL:   +7 ((863) 243-61-11 

e-posta: mon@monitor-ltd.ru 

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği’nden 

Birliğimize gönderilen bir yazıda, Teşhis koymada kullanılan 

medikal cihazlar üreten ‘MONITOR’ firmasının Türkiye ile 

işbirliği yapmak istediği bildirilmiştir. Temsilcilik yazısında, 

ilgilenenlerin kendilerine de başvurabilecekleri 

belirtilmektedir. 

 

TUNUS 

201400376 

FİRMA ADI: TOUT PRODUIT PHARMACEUTIQUE 

ROUTE LAFRANE KM 3  3062 SFAX   

TEL:   +216 (74) 261503  

FAKS:+216 (74)  267323 

e-posta: Wafik.derbel@gmail.com 

Yetkili Kişi: WAFIK DERBEL 

Firma tek kullanımlık medikal tekstil ürünleri ( ziyaretçi 

elbisesi, hasta önlüğü, galoş, bone gibi) ve atık kutuları (2 , 3 

ve 5 lt), almak istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif 

Birliğimize T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 

aracılığıyla iletilmiştir. 

 

 

Motorlu taşıt, römork ve araç parçaları 

 

ROMANYA 

201400360 

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. 

 

Mamul ürünler, mobilya, el işleri, özel amaçlı 

ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri 

 

TUNUS 

201400398 

FİRMA ADI: GLOBAL TRADE 

17 av. Farhat Hached Ariana 2080   

TEL:   +216 (71) 719 961 / 98 22 

FAKS:+216 (71) 709 550 

e-posta: akc99@yahoo.fr 

Yetkili Kişi: Ahmed CHEBIL 

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından adı 

geçen firmanın tükenmez kalem almak istediği bildirilmiştir. 

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. 

TUNUS 

201400400 

FİRMA ADI: EL MADINA GROUP 

Cyberparc KAIROUAN 3131   

TEL:   +216 (77) 284 000 / 52 77 

FAKS:+216 (77) 284 500 

e-posta: elmedinaart@gmail.com 

Yetkili Kişi: Nader LOBBIRI 

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından adı 

geçen firmanın kumaş geri dönüşüm projesi konusunda 

işbirliği yapmak istediği bildirilmiştir. 

İnşaat işleri 

TUNUS 

201400372 

FİRMA ADI: COGEPRO 

B. P. 82 A, El Bousten - Sfax 3099 ‘ Tunisie   

TEL:   +216 (74) 223 793  

FAKS:+216 (74) 223 797 

e-posta: k.affes@tunet.tn 

Yetkili Kişi: Khaled AFFES 

Firma Sfaks şehrinde lüks butik otel yapımı için eski evlerin 

restorasyonunda deneyimli partnerle işbirliği yapmak 

istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize T.C. Tunus 

Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir. 

 

Suyolu taşımacılık hizmetleri 

TUNUS 

201400374 

FİRMA ADI: SWYNG LOGISTICS 

23.AV DE LA REBUBLIQUE  BUREAU N°1  4000 SOUSSE 

VILLE   

TEL:   +216 (73) 227828 

FAKS:+216 (73) 227829 

e-posta: c.mehdi@swynglogistics.com 

Yetkili Kişi: MEHDI CHOUCHENE 

Firma Deniz Taşımacılığı alanında Türk firmalarıyla işbirliği 

yapmak istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize T.C. 

Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla iletilmiştir. 

 

Emlakçılık hizmetleri 

 

ROMANYA 

201400357 

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. 



Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme 

konularında hizmetler 

 

BOSNA HERSEK 

201400356 

FİRMA ADI: Vedad Huseinspahiç 

Bosnia and Herzegovina Zenica   

TEL:   +387  (60) 3387272 

e-posta: vedad.spahic@gmail.com             

Yetkili Kişi: Vedad Huseinspahiç 

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. 

 

UKRAYNA 

201400388 

FİRMA ADI: Paritet 

TEL:   +38 (056) 370 28 54 

e-posta: info@paritet-ua.com.ua 

Yetkili Kişi: Vladimir Kirilenko Director / lawyer 

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi olduğunu belirten 

hukuk firması; müvekkillerine hukuki, vergi ve kurumsal 

danışmanlık hizmetlerini sunduğunu ve hizmetlerini Türk 

şirketlerine de sunmak isteğinde olduğunu bildirmiştir. 

Firmanın çalışma alanlarının; şirket kurulumu, ticaret hukuku 

danışmanlığı, uluslararası tahkim gibi konular olduğu 

bildirilmiştir. 

 

 


