TEMMUZ 2017
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
RUSYA
201700181-- İşbirliği
Kayıt Tarihi: 02.08.2017
Firma Adı: LIBERTY Limited Liability Company
Adres: Office 4-12, Dekabristov st. 56, Achinsk, Krasnoyarskiy kray, Russian Federation 662150, ,
Yetkili Kişi: Konovalenko Vyacheslav Vasilyevich / CEO
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: iambosowski@gmail.com ; web: libertyrussia.com
Rusya‘nın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Temsilciliği tarafından; tarımsal sanayi kompleksleri yapan buna ek
olarak, kimya sanayi, ağaç işleri endüstrisi ve kâğıt hamuru ve kâğıt işletmelerini direkt acenteliğini yapan
LIBERTY Ltd. şirketinin, Hayvan yemi için hububat, tohum ve tahıl, et ve et ürünleri, süt ürünleri, yumurta,
yemeklik yağlar ve katı yağlar, şeker, çikolata ve şekerleme, un, makarna, tohum, kereste, gübreler ve
tarım kimyasal maddeleri, endüstriyel kimyasallar, kâğıt ve karton, plastik ve kauçuk, gıda maddeleri
(mantar, bal, fındık, yağ, çilek) toplanması ve tedarikini yaptığı ve ihracat amacıyla güvenilir ortak aradığı
bildirilmiştir.

UKRAYNA
201700180-- İşbirliği
Kayıt Tarihi: 02.08.2017
Firma Adı: Stojaniv Peat Briquetting Plant Ltd.
Adres: Stojaniv, Radekhiv district, Lviv region, Ukraine, 80220, ,
Yetkili Kişi: Oleg Pokhodenko / Manager
Tel: +380.50.321 51 80; Faks:+380.56.372 64 75 ; e-mail: office@torfdom.com ;web: www.torfdom.com
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Ukrayna‘nın Ankara Büyükelçiliği tarafından; Ukrayna, limanları üzerinden Avrupa, Asya ya da Afrika'ya
ihraç amacıyla çıkarılan turba hacminde artış, öğütülmüş turbanın ihracatı için farklı kaplarda paketlenmesi,
tarım için kompost, alt tabaka ve turba karışımlarının üretimi ve ürünlerin farklı kutulara paketlenmesi,
tarımda ve teknik sıvılarda kullanılan humik bileşiklerin ekstraktlarının (humik ve fulvik asitlerin potasyum
ve sodyum tuzları) üretimini, sıvı ve granül organo-mineral gübrelerin humatları bazında üretim, mantar
üretimi için bir kapak tabakası (örtü tabakası) üretimi, yakacak turba briket veya pelet üretimi için teknolojik
bir hat inşaatı vb. projeleri için yatırımcılar aradığı bildirilmiştir.
201700186-- Satım
Kayıt Tarihi: 08.08.2017
Firma Adı: Clover Groupe
Adres: Ukraine, Lviv, Kulparkivska str., 130А/24, 79021, ,
Yetkili Kişi: Juriy Magirovsky
Tel: +380.632.867323; Faks:.. ; e-mail: clover.groupe@gmail.com ; web:http://clover-groupe.com
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Clover Groupe Şirketinin, darı, buğday, arpa, kolza tohumları,
bezelye, ayçiçeği tohumu, buğday, yulaf, çavdar, ayçiçeği yağı, kolza yağı, soya fasulyesi, şeker, buğday
unu, süt tozu, ayçiçeği balı, çam tomruğu, meşe kereste, pellet vb. ürünlerini ülkemize de satmak istediği
bildirilmiştir.
201700192-- Satım
Kayıt Tarihi: 08.08.2017
Firma Adı: KRUPYANIY TIK LLC
Adres: 11, Inzheneriv av., Kropyvnytsky, 25014 Ukraine, ,
Yetkili Kişi: Sokolenko Sergii / Head of Marketing and Sales Department
Tel: +380.522.35 90 50; Faks:+380.522.35 90 50 ; email:tradeinvestkr@gmail.com ; web: http://khlibodar.com.ua
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından darı, bezelye, buğday, arpa, mısır gevreği ve buğday unu vb.
ürünler ihracatı yapan KRUPYANIY TIK LLC Şirketinin ürünlerini [HCDCS (Harmonized commodity
description and coding system) Kodu: 11031990 – millet, 07131090 - polished peas, 11031190 - wheat
groats, 11031930 - peeled barley, 11031930 - pearl barley, 11031390 - corn grits (groats), 11010015 wheat flour] ülkemize de satmak istediği bildirilmiştir.
Ormancılık ve tomruk endüstrisi ürünleri
UKRAYNA
201700187-- Satım
Kayıt Tarihi: 08.08.2017
Firma Adı: Clover Groupe
Adres: Ukraine, Lviv, Kulparkivska str., 130А/24, 79021, ,
Yetkili Kişi: Juriy Magirovsky
Tel: +380.632.867323; Faks:.. ; e-mail: clover.groupe@gmail.com ; web:http://clover-groupe.com
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Clover Groupe Şirketinin, darı, buğday, arpa, kolza tohumları,
bezelye, ayçiçeği tohumu, buğday, yulaf, çavdar, ayçiçeği yağı, kolza yağı, soya fasulyesi, şeker, buğday
unu, süt tozu, ayçiçeği balı, çam tomruğu, meşe kereste, pellet vb. ürünlerini ülkemize de satmak istediği
bildirilmiştir.
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Gıda maddeleri ve içecekler
KAZAKİSTAN
201700172-- Satım
Kayıt Tarihi: 18.07.2017
Firma Adı: Sagun Kazakhstan LLP
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Fazylbek Absattaruly
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: fazylbek@gmail.com ; web:
Gıda endüstrisi ve ilaç endüstrisinde kullanılmak üzere (şekerleme ürünleri üretimi, çeşitli yiyecekler ve
bebek maması katkı maddeleri, ilaç üretimi) kabak, sarımsak, soğan, havuç, lahana, elma, portakal, şeftali,
limon vb. sebze ve meyve tozları üreten şirketin, ürünlerini ülkemize de satmak istediği bildirilmiştir.
Ürünlerin Güney Kazakistan’da % 100 doğal ortamda yetiştirilen sebze ve meyvelerden üretildiği, kimyasal
madde içermediği, genetiğiyle oynanmadığı, sebze ve meyvedeki minerallerin % 98 oranında korunduğu
ve fiyatlarının Çin ürünlerinden daha ucuz olduğu belirtilmiştir.
RUSYA
201700182-- İşbirliği
Kayıt Tarihi: 02.08.2017
Firma Adı: LIBERTY Limited Liability Company
Adres: Office 4-12, Dekabristov st. 56, Achinsk, Krasnoyarskiy kray, Russian Federation 662150, ,
Yetkili Kişi: Konovalenko Vyacheslav Vasilyevich / CEO
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: iambosowski@gmail.com ; web: libertyrussia.com
Rusya‘nın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Temsilciliği tarafından; tarımsal sanayi kompleksleri yapan buna ek
olarak, kimya sanayi, ağaç işleri endüstrisi ve kağıt hamuru ve kağıt işletmelerini direkt acenteliğini yapan
LIBERTY Ltd. şirketinin, Hayvan yemi için hububat, tohum ve tahıl, et ve et ürünleri, süt ürünleri, yumurta,
yemeklik yağlar ve katı yağlar, şeker, çikolata ve şekerleme, un, makarna, tohum, kereste, gübreler ve
tarım kimyasal maddeleri, endüstriyel kimyasallar, kağıt ve karton, plastik ve kauçuk, gıda maddeleri
(mantar, bal, fındık, yağ, çilek) toplanması ve tedarikini yaptığı ve ihracat amacıyla güvenilir ortak aradığı
bildirilmiştir.
UKRAYNA
201700163-- Satım
Kayıt Tarihi: 11.07.2017
Firma Adı: JAY-GROUP Limited Liability Company
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Anna Garkusha
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: anna.garkusha@jaygp.com ; web: www.jaygp.com
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından JAY-GROUP LLC firmasının ülkemize ayçiçeği yağı, tahıl
çeşitleri (arpa, mısır, yulaf), buğday unu, gıda ürünleri vb. tarım ürünleri satmak istediği bildirilmiştir
(Harmonized Commodity Description and Coding System - HDCS No: ayçiçeği yağı - 151219, buğday unu
- 110100, tahıllar - 100410, arpa - 100390, mısır - 100510, soya fasulyesi yağı - 150790, yulaf - 100490).
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201700168-- Satım
Kayıt Tarihi: 14.07.2017
Firma Adı: ASCANIA PACK LLC
Adres: 41-B, Boryspilske shosse str., Kyiv, 02121, Ukraine, ,
Yetkili Kişi: Olga Stadnyk / Head of Export Department
Tel: +380.67.243 57 07; Faks:.. ; e-mail: oms@askania-pack.com.ua ; web:www.askania-pack.com.ua
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından ASCANIA PACK LLC firmasının ülkemize dökme ve 250 gr /
400 gr’lık kavanoz ve plastik ambalajlarda bal ve porsiyon paketli gıda ürünleri (bal, reçel, sos çeşitleri)
satmak istediği bildirilmiştir (Harmonized Commodity Description and Coding System - HDCS No:
0409000000, 2007993300, 2007003500, 2007993900, 2007993900, 2007993100, 2007911000).
201700188-- Satım
Kayıt Tarihi: 08.08.2017
Firma Adı: Clover Groupe
Adres: Ukraine, Lviv, Kulparkivska str., 130А/24, 79021, ,
Yetkili Kişi: Juriy Magirovsky
Tel: +380.632.867323; Faks:.. ; e-mail: clover.groupe@gmail.com ; web:http://clover-groupe.com
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Clover Groupe Şirketinin, darı, buğday, arpa, kolza tohumları,
bezelye, ayçiçeği tohumu, buğday, yulaf, çavdar, ayçiçeği yağı, kolza yağı, soya fasulyesi, şeker, buğday
unu, süt tozu, ayçiçeği balı, çam tomruğu, meşe kereste, pellet vb. ürünlerini ülkemize de satmak istediği
bildirilmiştir.
201700190-- Satım
Kayıt Tarihi: 08.08.2017
Firma Adı: Milk Word LLC
Adres: V.Lipkovskogo Str.,45 , Kiev, Ukraine, 03049, ,
Yetkili Kişi:
Tel: +380.67.708 49 24; Faks:+380.67.218 1877 ; e-mail: stk555@ukr.net ; web:www.slavne.com
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, GDO’suz şekerli yoğunlaştırılmış süt ve GDO’suz konserve
edilmiş et ürünleri üreticisi olan Milk Word LLC Şirketinin ürünlerini ülkemize de satmak istediği bildirilmiştir.
201700193-- Satım
Kayıt Tarihi: 08.08.2017
Firma Adı: KRUPYANIY TIK LLC
Adres: 11, Inzheneriv av., Kropyvnytsky, 25014 Ukraine, ,
Yetkili Kişi: Sokolenko Sergii / Head of Marketing and Sales Department
Tel: +380.522.35 90 50; Faks:+380.522.35 90 50 ; email:tradeinvestkr@gmail.com ; web: http://khlibodar.com.ua
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından darı, bezelye, buğday, arpa, mısır gevreği ve buğday unu vb.
ürünler ihracatı yapan KRUPYANIY TIK LLC Şirketinin ürünlerini [HCDCS (Harmonized commodity
description and coding system) Kodu: 11031990 – millet, 07131090 - polished peas, 11031190 - wheat
groats, 11031930 - peeled barley, 11031930 - pearl barley, 11031390 - corn grits (groats), 11010015 wheat flour] ülkemize de satmak istediği bildirilmiştir.
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Tekstil ve tekstil malzemeleri
İTALYA
201700169-- İşbirliği
Kayıt Tarihi: 14.07.2017
Firma Adı: SC PRINT SRL
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Serena Kovacs
Tel: +39.059.664844; Faks:+39.059.566469 ; e-mail: commerciale@scprint.it ;web: www.scprint.it
İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından, kıyafetler için etiket ve ambalaj üreticisi olan SC PRINT SRL
firmasının Türkiye’de tekstil sektöründeki üreticiler ile bağlantı kurmak istediği bildirilmiştir.
Deri ve deri mamulleri
YUNANİSTAN
201700159-- Alım
Kayıt Tarihi: 04.07.2017
Firma Adı: MODEL LINE
Adres: parasiyou 16 Gulcine 69100, GREECE, ,
Yetkili Kişi: Cevat Demir
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: modelshoes@hotmail.com ; web:
TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında her yıl düzenlenen etkinliklerden birisine
Yunanistan’dan katılan iş adamı Cevat Demir, Yunanistan’dan kendisine 10 model klasik merdane
ayakkabı talebinde bulunulduğunu ve söz konusu talebi Türkiye'den temin ederek karşılamak istediğini
bildirmiştir. Cevat Demir, 5 yıl devamlı ayni model ayakkabılar istenildiğini ifade etmiştir. Ayakkabıda aranan
özellikler şunlardır: 1- deri antik, 2- numaralar 40-45 olarak (3 numara daha ilave edebilme), 4- fiyatı 35-40
TL arası, 5- Aylık sipariş miktarı yaklaşık 1000 çift.
Kağıt hamurundan ve kağıttan mamul ürünler
RUSYA
201700183-- İşbirliği
Kayıt Tarihi: 02.08.2017
Firma Adı: LIBERTY Limited Liability Company
Adres: Office 4-12, Dekabristov st. 56, Achinsk, Krasnoyarskiy kray, Russian Federation 662150, ,
Yetkili Kişi: Konovalenko Vyacheslav Vasilyevich / CEO
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: iambosowski@gmail.com ; web: libertyrussia.com
Rusya‘nın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Temsilciliği tarafından; tarımsal sanayi kompleksleri yapan buna ek
olarak, kimya sanayi, ağaç işleri endüstrisi ve kağıt hamuru ve kağıt işletmelerini direkt acenteliğini yapan
LIBERTY Ltd. şirketinin, Hayvan yemi için hububat, tohum ve tahıl, et ve et ürünleri, süt ürünleri, yumurta,
yemeklik yağlar ve katı yağlar, şeker, çikolata ve şekerleme, un, makarna, tohum, kereste, gübreler ve
tarım kimyasal maddeleri, endüstriyel kimyasallar, kağıt ve karton, plastik ve kauçuk, gıda maddeleri
(mantar, bal, fındık, yağ, çilek) toplanması ve tedarikini yaptığı ve ihracat amacıyla güvenilir ortak aradığı
bildirilmiştir.
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Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve yapay elyaflar
KAZAKİSTAN
201700173-- Satım
Kayıt Tarihi: 18.07.2017
Firma Adı: Sagun Kazakhstan LLP
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Fazylbek Absattaruly
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: fazylbek@gmail.com ; web:
Gıda endüstrisi ve ilaç endüstrisinde kullanılmak üzere (şekerleme ürünleri üretimi, çeşitli yiyecekler ve
bebek maması katkı maddeleri, ilaç üretimi) kabak, sarımsak, soğan, havuç, lahana, elma, portakal, şeftali,
limon vb. sebze ve meyve tozları üreten şirketin, ürünlerini ülkemize de satmak istediği bildirilmiştir.
Ürünlerin Güney Kazakistan’da % 100 doğal ortamda yetiştirilen sebze ve meyvelerden üretildiği, kimyasal
madde içermediği, genetiğiyle oynanmadığı, sebze ve meyvedeki minerallerin % 98 oranında korunduğu
ve fiyatlarının Çin ürünlerinden daha ucuz olduğu belirtilmiştir.
201700174-- İşbirliği
Kayıt Tarihi: 20.07.2017
Firma Adı: AlFerPlast
Adres: Almaty / Kazakhstan, ,
Yetkili Kişi: Almas Toxanov / Director
Tel: +7.727.232 63 63; Faks:+7.727.232 63 34 ; e-mail: atoxanov@nomadex.kz ;web: www.nomadex.kz
Kazakistan Almatı’da devlet desteği alınarak çeşitli HDPE bidon (10 litreye kadar) ve şişeler üretmek için
kurulan enjeksiyon şişirme hattı ile silikon ve akrilik yapıştırıcı malzemeler üretmek için kurulan karıştırıcı
ve dolum tesisini işletecek bir ortak yatırımcı arandığı bildirilmiştir. Her iki üretim tesisinin makine ve
donanımının da Türkiye’den satın alındığı belirtilmiştir.
RUSYA
201700184-- İşbirliği
Kayıt Tarihi: 02.08.2017
Firma Adı: LIBERTY Limited Liability Company
Adres: Office 4-12, Dekabristov st. 56, Achinsk, Krasnoyarskiy kray, Russian Federation 662150, ,
Yetkili Kişi: Konovalenko Vyacheslav Vasilyevich / CEO
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: iambosowski@gmail.com ; web: libertyrussia.com
Rusya‘nın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Temsilciliği tarafından; tarımsal sanayi kompleksleri yapan buna ek
olarak, kimya sanayi, ağaç işleri endüstrisi ve kağıt hamuru ve kağıt işletmelerini direkt acenteliğini yapan
LIBERTY Ltd. şirketinin, Hayvan yemi için hububat, tohum ve tahıl, et ve et ürünleri, süt ürünleri, yumurta,
yemeklik yağlar ve katı yağlar, şeker, çikolata ve şekerleme, un, makarna, tohum, kereste, gübreler ve
tarım kimyasal maddeleri, endüstriyel kimyasallar, kağıt ve karton, plastik ve kauçuk, gıda maddeleri
(mantar, bal, fındık, yağ, çilek) toplanması ve tedarikini yaptığı ve ihracat amacıyla güvenilir ortak aradığı
bildirilmiştir.
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UKRAYNA
201700191-- Satım
Kayıt Tarihi: 08.08.2017
Firma Adı: POLTAVSKI BISHOFIT LLC
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Bessonova Alina
Tel: +380.66.1101480; Faks:.. ; e-mail: poltavski.bishofit@gmail.com ; web:https://poltavskijbishofit.prom.ua
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, insanlar için cildi korumak, iyileştirmek veya güzel görünmek
için kullanılan tıbbi kozmetik ürünler ve hayvanlar için hijyenik ürünler üreten POLTAVSKI BISHOFIT LLC
Şirketinin ürünlerini ülkemize de satmak istediği bildirilmiştir.
Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler
KAZAKİSTAN
201700175-- İşbirliği
Kayıt Tarihi: 20.07.2017
Firma Adı: AlFerPlast
Adres: Almaty / Kazakhstan, ,
Yetkili Kişi: Almas Toxanov / Director
Tel: +7.727.232 63 63; Faks:+7.727.232 63 34 ; e-mail: atoxanov@nomadex.kz ;web: www.nomadex.kz
Kazakistan Almatı’da devlet desteği alınarak çeşitli HDPE bidon (10 litreye kadar) ve şişeler üretmek için
kurulan enjeksiyon şişirme hattı ile silikon ve akrilik yapıştırıcı malzemeler üretmek için kurulan karıştırıcı
ve dolum tesisini işletecek bir ortak yatırımcı arandığı bildirilmiştir. Her iki üretim tesisinin makine ve
donanımının da Türkiye’den satın alındığı belirtilmiştir.
RUSYA
201700185-- İşbirliği
Kayıt Tarihi: 02.08.2017
Firma Adı: LIBERTY Limited Liability Company
Adres: Office 4-12, Dekabristov st. 56, Achinsk, Krasnoyarskiy kray, Russian Federation 662150, ,
Yetkili Kişi: Konovalenko Vyacheslav Vasilyevich / CEO
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: iambosowski@gmail.com ; web: libertyrussia.com
Rusya‘nın Ankara Büyükelçiliği Ticaret Temsilciliği tarafından; tarımsal sanayi kompleksleri yapan buna ek
olarak, kimya sanayi, ağaç işleri endüstrisi ve kağıt hamuru ve kağıt işletmelerini direkt acenteliğini yapan
LIBERTY Ltd. şirketinin, Hayvan yemi için hububat, tohum ve tahıl, et ve et ürünleri, süt ürünleri, yumurta,
yemeklik yağlar ve katı yağlar, şeker, çikolata ve şekerleme, un, makarna, tohum, kereste, gübreler ve
tarım kimyasal maddeleri, endüstriyel kimyasallar, kağıt ve karton, plastik ve kauçuk, gıda maddeleri
(mantar, bal, fındık, yağ, çilek) toplanması ve tedarikini yaptığı ve ihracat amacıyla güvenilir ortak aradığı
bildirilmiştir.
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SIRBİSTAN
201600311-- Satım
Kayıt Tarihi: 20.07.2017
Firma Adı: STEEL IMPEX doo.
Adres: aerodramska 3 kraljevo / Serbia, ,
Yetkili Kişi: Abdullah Erçakallı
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: petline@steelimpex.rs ; web: www.steelimpexdoo.com
Kurulduğu 2008 yılından bu yana renkli metal ve metal hurda toplama, ayrıştırma işiyle faaliyette olan ve
2016 yılında plastik atıkların geri dönüşümü için PET şişe toplama, balyalama, kırma, PET kütük toplama
ve kırma, preform toplama, HDPE toplama ve kırma işine de başlayan firmanın; PET çapak, PET kütük
çapak ve HDPE çapak satışı için Türkiye’deki elyaf üreticileri ve boya kimya sanayicileri bağlantı kurmak
istediği bildirilmiştir.
Ana metaller ve ilgili ürünler
İTALYA
201700170-- İşbirliği
Kayıt Tarihi: 14.07.2017
Firma Adı: ALFAQUADRI SPA
Adres: , ,
Yetkili Kişi:
Tel: +39.02.90626833; Faks:+39.02.90626845 ; email: m.zaniboni@alfaquadri.it; web: www.alfaquadri.it
İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından, endüstriyel düşük ve orta gerilim için pano tasarımı, üretimi ve
tedariği alanında çalışan ALFAQUADRI SPA firmasının biçimlendirilmiş, şekilli bakır üreticileri ile bağlantı
kurmak istediği bildirilmiştir.
Mamul ürün ve malzemeler
BULGARİSTAN
201700166-- Satım
Kayıt Tarihi: 11.07.2017
Firma Adı: MADLOCK
Adres: 12 “Sveti Dimitar Basarbovski”Str. 7001 Rousse, Bulgaria, ,
Yetkili Kişi:
Tel: +359.82.823736; Faks:+359.82.823888 ; e-mail: office@madlock.net ; web:www.madlock.net
Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçiliği, Ticari ve Ekonomik İlişkiler Ofisi tarafından, POS ekranları ve metal
ürünlerinin üretiminde 20 yılı aşkın tecrübeye sahip bir Bulgar şirketi olduğu ifade edilen MADLOCK
Şirketinin ürünlerini ülkemize de satmak istediği bildirilmiştir. Dünyaca ünlü çok uluslu şirketlerle iş ortaklığı
bulunan şirketin, ürün teşhir alanları, büyük mağaza rafları, kasiyer masa ekranları, asalak standlar
(parasite displays) vb. geniş bir yelpazede metal raflar üretmek için gerekli tüm donanıma sahip olduğu
belirtilmiştir.
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HİNDİSTAN
201700160-- Satım
Kayıt Tarihi: 06.07.2017
Firma Adı: BALAJI DIAMOND TOOLS
Adres: 1121, Trichy Road, Coimbatore - 641 045. India, ,
Yetkili Kişi: B. Praveen Kumarr / CEO
Tel: +91.422.2311422; Faks:.. ; e-mail: balajibdt@gmail.com ; web:www.balajidiamondtools.com
Endüstriyel uygulamalarda kullanılan elmaslı kesme, taşlama ve delme aletleri ve aksesuarları (HSN Code:
68042110) üreticisi olan firmanın ürünlerinin ülkemizde de satışını yapabilecek dağıtıcılar, bayiler aradığı
bildirilmiştir.
UKRAYNA
201700178-- İşbirliği
Kayıt Tarihi: 27.07.2017
Firma Adı: SHAHTA SVYATO-POKROVSKAYA №3 OOO
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Zagoruiko Alexander Anatolievich
Tel: +380.954.221911 (Mob/Vib; Faks:.. ; e-mail: minesnab@gmail.com ; web:
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, SHAHTA SVYATO-POKROVSKAYA №3 OOO Şirketinin
aşağıda belirtilen transformatör ve elektrik motorları kasaları ile bunlarla ilgili parçaları ve diğer
donanımlarını 2018 yılına kadar üretebilecek Türk firmaları aradığı bildirilmiştir. İstekli firmaların bu
ürünlerin üretimine karar verebilmelerine yardımcı olabilecek ayrıntılı olmayan teknik belgelerin
https://drive.google.com/drive/folders/0BwiiMtpnsu2xN0szY1IybnU2MFU?usp=sharing adresinde yer
aldığı ve olumlu karar verenlere tam bir belge seti verileceği belirtilmiştir. (On the product of ВСТП -1000:
- case ЕААЯ.301134.027СБ - 10 pieces; - case ЕААЯ.301134. 025СБ - 10 pieces; - cover of ВН
ЕААЯ.301255.001СБ - 10 pcs; - cover of НН ЕААЯ.301255.006СБ - 10 pcs; By product ВКДВ_250: ПИЖЦ.301311.200-01 - 70 pcs; On the product ЭКВД_4 - 180: - case of the terminal box
ЕААЯ.301146.074 - 20 pcs; - stand ЕААЯ.301311.068-01 - 20 pcs;).
Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve ilgili ürünler
ALMANYA
201700176-- Satım
Kayıt Tarihi: 21.07.2017
Firma Adı: Globecore GmbH
Adres: Edewechter Landstraße 173, Oldenburg-Eversten, Germany, 26131, ,
Yetkili Kişi: Jane Doroshenko / Sales Manager
Tel: +49.421.36583207; Faks:.. ; email: uservice@globecore.de ; web:https://oilregeneration.globecore.com/
Rüzgâr türbinlerinin dişli kutularının düzenli aralıklarla yağının değiştirilebilmesi için mobil ekipmanlar
geliştiren Globecore GmbH Şirketinin, söz konusu ekipmanlarının Türkiye pazarında daha iyi tanınmasını
istediği
bildirilmiştir.
Ekipmanın
arazideki
kullanımına
ait
tanıtım
filminin, https://www.youtube.com/watch?v=CgTELrQCJfA&t=8s Youtube video paylaşım platformuna
yüklendiği belirtilmiştir. Şirketin, trafoların kullanılmış yağını arıtıp yeniden kullanılabilir hale getirmek için
ürettiği donanımların yer aldığı kataloğu incelemek için tıklayınız.
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HİNDİSTAN
201700161-- Satım
Kayıt Tarihi: 06.07.2017
Firma Adı: BALAJI DIAMOND TOOLS
Adres: 1121, Trichy Road, Coimbatore - 641 045. India, ,
Yetkili Kişi: B. Praveen Kumarr / CEO
Tel: +91.422.2311422; Faks:.. ; e-mail: balajibdt@gmail.com ; web:www.balajidiamondtools.com
Endüstriyel uygulamalarda kullanılan elmaslı kesme, taşlama ve delme aletleri ve aksesuarları (HSN Code:
68042110) üreticisi olan firmanın ürünlerinin ülkemizde de satışını yapabilecek dağıtıcılar, bayiler aradığı
bildirilmiştir.
İSVİÇRE
201500132-- İşbirliği
Kayıt Tarihi: 21.07.2017
Firma Adı: GREEN POWER SWISS AG
Adres: Green Power Swiss AG, Säntingsstr.16, CH-8280 Kreuzlingen , ,
Yetkili Kişi: Yakup Yenisu
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: yakup.yenisu@greenpowerswissag.ch ; web:www.greenpowerswissag.ch
Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren İsviçreli firma, Türkiye’de projeye bağlı aşağıdaki teklifleri
sunmak istemektedir; güneş enerjisi santrali, rüzgâr enerjisi santrali, ürün/ donanım tedariki,
yatırımcılar/ortaklar, özel yatırımcı grupları, fonlar ve panel üreticileri. Yakup Yenisu ile Türkiye’de
bulunduğu zamanlarda +90-553-156 0218 No.lu telefonla da temas kurulabilir.
İTALYA
201700171-- İşbirliği
Kayıt Tarihi: 14.07.2017
Firma Adı: ROSSI REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE SAS
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Paolo Rossi
Tel: +39.0185.321368; Faks:+39.0185.592985 ; e-mail: info@rossi1985.it ; web:www.rossi1985.it
İtalyan Ticaret Odası Derneği tarafından, endüstriyel mutfak donanımları ticareti ile uğraşan ROSSI
REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE SAS firmasının endüstriyel mutfak donanımları üreticileri ile bağlantı
kurmak istediği bildirilmiştir.
UKRAYNA
201700189-- Satım
Kayıt Tarihi: 08.08.2017
Firma Adı: DNEPROENERGOSTAL LTD.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Kruglov Sergey
Tel: +380.61.2849339; Faks:+380.61.2849336 ; e-mail: destal@ukr.net ; web:http://destal.net
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Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, havalandırma ve gazdan arıtma donanımları ile bunların
yedek parçalarının satıcısı olan DNEPROENERGOSTAL LTD. Şirketinin mamullerini ülkemize de satmak
istediği bildirilmiştir.

Ofis ve bilgisayar makine, ekipman ve parçaları
RUSYA
201700164-- Alım
Kayıt Tarihi: 11.07.2017
Firma Adı: Sima Land Company
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Katrina / Head of the Business Development Indian Department from Sima Land Company
Tel: +91.971.7203774; Faks:.. ; e-mail: Ekaterina.tissen086@gmail.com ; web:www.sima-land.ru
Rusya, Hindistan, Çin, Tayland ve Avrupa'daki en büyük toptan satış firmalarından birisi olduğu ifade edilen
firmanın, Ülkemizden kırtasiye ürünleri ve diş bakım ürünleri (diş macunu ve diş fırçası) almak için söz
konusu ürünlerin üreticileriyle bağlantı kurmak istediği ve Ağustos 2017’de bir heyetle Türkiye’de
bulunacakları bildirilmiştir. Ürünlerinin çoğunu çevrimiçi mağazalarda (www.sima-land.ru ve
www.luazon.com) satıldığı bildirilen firmanın daha önce Yeni Delhi’deki Türk Ticaret Müşavirimizin
yönlendirmesiyle Ülkemizden başka ürünler tedarik etmeyi sürdürdüğü belirtilmiştir.

Elektriksel makineler, düzenekler, donanımlar ve tüketim malzemeleri
UKRAYNA
201700179-- İşbirliği
Kayıt Tarihi: 27.07.2017
Firma Adı: SHAHTA SVYATO-POKROVSKAYA №3 OOO
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Zagoruiko Alexander Anatolievich
Tel: +380.954.221911 (Mob/Vib; Faks:.. ; e-mail: minesnab@gmail.com ; web:
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, SHAHTA SVYATO-POKROVSKAYA №3 OOO Şirketinin
aşağıda belirtilen transformatör ve elektrik motorları kasaları ile bunlarla ilgili parçaları ve diğer
donanımlarını 2018 yılına kadar üretebilecek Türk firmaları aradığı bildirilmiştir. İstekli firmaların bu
ürünlerin üretimine karar verebilmelerine yardımcı olabilecek ayrıntılı olmayan teknik belgelerin
https://drive.google.com/drive/folders/0BwiiMtpnsu2xN0szY1IybnU2MFU?usp=sharing adresinde yer
aldığı ve olumlu karar verenlere tam bir belge seti verileceği belirtilmiştir. (On the product of ВСТП -1000:
- case ЕААЯ.301134.027СБ - 10 pieces; - case ЕААЯ.301134. 025СБ - 10 pieces; - cover of ВН
ЕААЯ.301255.001СБ - 10 pcs; - cover of НН ЕААЯ.301255.006СБ - 10 pcs; By product ВКДВ_250: ПИЖЦ.301311.200-01 - 70 pcs; On the product ЭКВД_4 - 180: - case of the terminal box
ЕААЯ.301146.074 - 20 pcs; - stand ЕААЯ.301311.068-01 - 20 pcs;).
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Mamul ürünler, mobilya, el işleri, özel amaçlı ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri
İRAN
201700162-- İşbirliği
Kayıt Tarihi: 07.07.2017
Firma Adı: M.Mahdavieh Export Co.
Adres: Uromia / IRAN, ,
Yetkili Kişi: Taher Mahdavieh / Managing Director
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: mahdavieh.exportco@gmail.com ; web:
İran’ın Türkiye sınırına komşu şehri Urumiye’de bir deposu bulunan firmanın, Urumiye’de ev mobilyaları
fabrikası yatırımı yapabilecek Türk firmalarıyla ortaklık yapmak istediği bildirilmiştir.
RUSYA
201700165-- Alım
Kayıt Tarihi: 11.07.2017
Firma Adı: Sima Land Company
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Katrina / Head of the Business Development Indian Department from Sima Land Company
Tel: +91.971.7203774; Faks:.. ; e-mail: Ekaterina.tissen086@gmail.com ; web:www.sima-land.ru
Rusya, Hindistan, Çin, Tayland ve Avrupa\'daki en büyük toptan satış firmalarından birisi olduğu ifade
edilen firmanın, Ülkemizden kırtasiye ürünleri ve diş bakım ürünleri (diş macunu ve diş fırçası) almak için
söz konusu ürünlerin üreticileriyle bağlantı kurmak istediği ve Ağustos 2017’de bir heyetle Türkiye’de
bulunacakları bildirilmiştir. Ürünlerinin çoğunu çevrimiçi mağazalarda (www.sima-land.ru ve
www.luazon.com) satıldığı bildirilen firmanın daha önce Yeni Delhi’deki Türk Ticaret Müşavirimizin
yönlendirmesiyle Ülkemizden başka ürünler tedarik etmeyi sürdürdüğü belirtilmiştir.

Geri kazanılmış ikincil hammaddeler
SIRBİSTAN
201600312-- Satım
Kayıt Tarihi: 20.07.2017
Firma Adı: STEEL IMPEX doo.
Adres: aerodramska 3 kraljevo / Serbia, ,
Yetkili Kişi: Abdullah Erçakallı
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: petline@steelimpex.rs ; web: www.steelimpexdoo.com
Kurulduğu 2008 yılından bu yana renkli metal ve metal hurda toplama, ayrıştırma işiyle faaliyette olan ve
2016 yılında plastik atıkların geri dönüşümü için PET şişe toplama, balyalama, kırma, PET kütük toplama
ve kırma, preform toplama, HDPE toplama ve kırma işine de başlayan firmanın; PET çapak, PET kütük
çapak ve HDPE çapak satışı için Türkiye’deki elyaf üreticileri ve boya kimya sanayicileri bağlantı kurmak
istediği bildirilmiştir.
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Elektrik, gaz, nükleer enerji ve yakıtlar, buhar, sıcak su ve diğer enerji kaynakları
ALMANYA
201700177-- Satım
Kayıt Tarihi: 21.07.2017
Firma Adı: Globecore GmbH
Adres: Edewechter Landstraße 173, Oldenburg-Eversten, Germany, 26131, ,
Yetkili Kişi: Jane Doroshenko / Sales Manager
Tel: +49.421.36583207; Faks:.. ; email: uservice@globecore.de ; web:https://oilregeneration.globecore.com/
Rüzgâr türbinlerinin dişli kutularının düzenli aralıklarla yağının değiştirilebilmesi için mobil ekipmanlar
geliştiren Globecore GmbH Şirketinin, söz konusu ekipmanlarının Türkiye pazarında daha iyi tanınmasını
istediği bildirilmiştir. Ekipmanın arazideki kullanımına ait tanıtım
filminin, https://www.youtube.com/watch?v=CgTELrQCJfA&t=8s Youtube video paylaşım platformuna
yüklendiği belirtilmiştir. Şirketin, trafoların kullanılmış yağını arıtıp yeniden kullanılabilir hale getirmek için
ürettiği donanımların yer aldığı kataloğu incelemek için tıklayınız.
İSVİÇRE
201500133-- İşbirliği
Kayıt Tarihi: 21.07.2017
Firma Adı: GREEN POWER SWISS AG
Adres: Green Power Swiss AG, Säntingsstr.16, CH-8280 Kreuzlingen , ,
Yetkili Kişi: Yakup Yenisu
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: yakup.yenisu@greenpowerswissag.ch ; web:www.greenpowerswissag.ch
Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren İsviçreli firma, Türkiye’de projeye bağlı aşağıdaki teklifleri
sunmak istemektedir; güneş enerjisi santrali, rüzgâr enerjisi santrali, ürün/ donanım tedariki,
yatırımcılar/ortaklar, özel yatırımcı grupları, fonlar ve panel üreticileri. Yakup Yenisu ile Türkiye’de
bulunduğu zamanlarda +90-553-156 0218 No.lu telefonla da temas kurulabilir.
Emlakçılık hizmetleri
UKRAYNA
201700167-- Satım
Kayıt Tarihi: 13.07.2017
Firma Adı: EROL VELİİEV
Adres: Kyiv - UKRAINE, ,
Yetkili Kişi: Erol VELİİEV
Tel: +380.99.524 7777; Faks:.. ; e-mail: erol.rustemovich@gmail.com ; web:
Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında TOBB tarafından her yıl düzenlenen etkinliklerden
birisine Kırım’dan katılan girişimci Erol Veliiev tarafından, Kiev’in tam merkezi yerinde yeni yapılmış 4500
M2’lik bir iş merkezinin 5,9 milyon USD bedelle satılmak istendiği bildirilmiştir. İş Merkezinin, nehir içi yat
limanı bulunan Dnipro Nehri kenarında yer aldığı, tapu, imar vb. tüm resmi belgelerinin onaylandığı ve İş
Merkezine ait tanıtım filminin,https://youtu.be/_Q20SWsiYkY video paylaşım platformuna yüklendiği
belirtilmiştir.
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Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme konularında hizmetler
RUSYA
201700158-- İşbirliği
Kayıt Tarihi: 04.07.2017
Firma Adı: Siberian Alliance Group of Compnies
Adres: 35 Volgogradskiy Prospect, 109316 Moscow Russia, ,
Yetkili Kişi: Yakup Salih Avcı / International Projects Director
Tel: +7.495.676488; Faks:.. ; e-mail: ysa@sa-company.com ; web: www.gcsa.ru
1991 yılında kurulan, merkezi Moskova'da bulunan çok yönlü uluslararası bir holding şirketi olduğu ifade
edilen Siberian Alliance Group’un uluslararası işbirliği yapmak isteyen şirketlere hizmetlerini sunmak
istediği bildirilmiştir. Özellikle petrol, gaz, inşaat ve gıda sektörlerinde faaliyetleri bulunan Şirketin Türk
şirketlerinin birçok yabancı şirketler ile stratejik işbirlikleri yaparak hedef pazarlara ulaşmalarına katkı
sağladığı ve bu bağlamda, Rusya pazarına ilgi duyan üretici firmalar, distribütörlük/ bayilik vermek isteyen
firmalar, Rusya’da inşaat, proje ve taahhüt işleri yapmak isteyen firmalar ve enerji sektöründe işbirliği
yapmak isteyen firmalarla irtibat kurmak istediği ve ayrıca Rusya'dan ithalat yapmak isteyen firmalara da
kömür, metal sektörü, kereste, petrol ve gaz türevleri petrol gaz arama ekipmanları sektörlerinde hizmet
verdiği belirtilmiştir. Şirketin Rusya- Türkiye-İngiltere- Almanya- İsviçre – Azerbaycan - ÖzbekistanKazakistan – Belarus ve Gürcistan'da 1- Stratejik Danışmanlık, 2- Kurumsal Yönetim, 3- İş süreçleri
Yönetimi, 4- PR ve İletişim, 5- İnşaat, 6- Proje Yönetimi, 7- Yatırım Yönetimi, 8- Seyahat Endüstrisi, 9- İlaç,
10- Hukuki Hizmetler vererek faaliyetlerine devam ettiği belirtilmiştir.
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