EKİM 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
FRANSA
201700234-- Alım

Kayıt Tarihi: 11.10.2017
Firma Adı: Biobag France
Adres: 1, rue Aristide Briand 94250 Gentilly - FRANCE, ,
Yetkili Kişi: Aytuğ Bozağaoğlu
Tel: +33.63.7406443; Faks:.. ; e-mail: aytug.bozagaoglu@gmail.com ; web:
Fransa’da yerleşik bir yurttaşımız olan Aytuğ Bozağaoğlu, Paris’te sebze-meyve ticareti ile uğraşan bir
Fransız müşterisi adına, Türkiye’deki sebze-meyve üreticileri / tedarikçileriyle bağlantı kurmak istediğini
bildirmiştir. Yurttaşımız, müşterisinin Paris’in merkez Rungis Sebze-Meyve Hali’nin en köklü firmalarından
olduğunu, 60 yıldır bu işle uğraştıklarını, tek başına günde Paris’e 5 tır meyve/sebze gönderdiklerini,
ürünleri temin ettikleri İtalya ve Fas’a alternatif olarak Rungis-Türkiye hattını kurmak istediklerini yani
sürekli çalışabilecekleri bir Türk firması aradıklarını belirtmiştir. Firmanın, Türkiye’de mevsimi olan
domates, biber, kabak, patlıcan, limon, portakal ve mandalinadan oluşan bir talep listesi ilettiğini ve
anlaşmaya göre sevkiyatın hemen başlatılabileceği bildirilmiş olup, bu ürünlerin farklı ölçülerde olan bütün
kalibrelerinin kendilerine ve müşterilerine uygun olduğu belirtilmiştir. İlgilenen firmalarımızın, fiyat listelerini,
ürünlerin ve ambalajların resimlerini ve sevkiyatın kalkış yeri ile kaç günde Rungis Uluslararası Pazarına
gelebileceğini Aytuğ Bozağaoğlu’na bildirmeleri istenmektedir.

İSRAiL
201700230-- Alım

Kayıt Tarihi: 02.10.2017
Firma Adı: TRES PEZOS LTD. (Member of Federation of Israeli Chambers of Commerce)
Adres: FEDERATION OF ISRAELI CHAMBERS OF COMMERCE 84 Hahashmonaim St. Tel Aviv
67132, Israel, ,
Yetkili Kişi: Naama Myers / Business Development Executive - International Relations Division
Tel: +972.3.5631017; Faks:+972.3.5619027 ; email: naamam@chamber.org.il ; web: www.chamber.org.il
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İsrail Ticaret Odaları Federasyonu tarafından, üyeleri olan Tres Pezos Ltd, Şirketinin, taze tarım ürünleri
ve glütensiz gıda maddeleri üreticileri ve tedarikçileri ile işbirliği yapmak istediği bildirilmiştir. 1994 yılında
kurulan ve sağlıklı gıda ürünleri ithalatı konusunda uzmanlaştığı belirtilen Şirketin; Latin Amerika, Avrupa,
Asya ve daha pek çok ülkeden hammadde ve gıda ürünleri ithal ettiği ve İsrail’de sahibi bulunduğu yaklaşık
700 m2’lik fabrikada Meksika mutfağı ürünleri ve diğer gıda ürünlerini ürettiği belirtilmektedir. Tres Pezos
Ltd, Şirketinin ilk etapta en az 1.2 ton taze jalapeno biberi ithal etmek istediği ve daha sonra da GMP
sertifikası ve Koşer belgesi bulunan, glütensiz ürünler (örneğin: mısır unu, yulaf unu, pirinç unu, tapyoka
unu, badem unu, kinoa unu, sorgum unu, tatlı patates unu, tef unu vb.) üreticileri ve ihracatçıları ile temas
kurmak istediği belirtilmiştir.

201700263-- Alım

Kayıt Tarihi: 30.10.2017
Firma Adı: Tekoa Farms
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Noa Vasl / Import and Procurement Director
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: noa@tekoafarms.co.il ; web: www.tekoafarms.co.il
İhracatçılarımızla yabancı firmaların satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ve
1–3 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan “İhracat Haftası
2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu üyesi 17 firmanın temsilcilerinin katılacağı ve ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Meyve ve sebzelerin yetiştirilmesi, satışı ve ithalatı alanında
çalışan Tekoa Farms firmasının da benzersiz, kaliteli meyve ve sebzeler (unique, high quality fruits and
vegetables) almak amacıyla “İhracat Haftası 2017” etkinliğine katılacağı bildirilmiştir. Etkinlik kapsamında
Tekoa Farms firmasının temsilcisiyle görüşmek isteyen firmaların http://www.ihracathaftasi.com/#register2
adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir. İlgilenen ve herhangi bir soru veya açıklama almak isteyen
firma yetkililerinin, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Uluslararası İlişkiler Bölümü Direktörü olup, bu
etkinlikte de İsrail Heyetinin Liderliğini yapacak olan Bay Ze'ev Lavie ile (zeevl@chamber.org.il) e-posta
adresinden iletişim kurabilecekleri belirtilmiştir.

201700270-- Alım

Kayıt Tarihi: 30.10.2017
Firma Adı: Easyline Ltd
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Chayim Fishel Plevinsky / CEO
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: haim@easyline.co.il ; web: www.easyline.co.il
İhracatçılarımızla yabancı firmaların satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ve
1–3 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan “İhracat Haftası
2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu üyesi 17 firmanın temsilcilerinin katılacağı ve ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Gıda katkı maddeleri alanında çalışan Easyline Ltd firmasının
da kimyasallar, kurutulmuş meyveler, tahıllar, taze meyve ve sebzeler vb. [Chemicals, dried fruits, grains,
fresh fruits and vegetables, and more (described in the form)] almak amacıyla “İhracat Haftası 2017”
etkinliğine katılacağı bildirilmiştir. Etkinlik kapsamında Easyline Ltd firmasının temsilcisiyle görüşmek
isteyen firmaların http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir.
İlgilenen ve herhangi bir soru veya açıklama almak isteyen firma yetkililerinin, İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu Uluslararası İlişkiler Bölümü Direktörü olup, bu etkinlikte de İsrail Heyetinin Liderliğini
yapacak olan Bay Ze'ev Lavie ile (zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri
belirtilmiştir.
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Kömür, linyit, turba ve kömür esaslı diğer ürünler
ENDONEZYA
201700273-- Satım

Kayıt Tarihi: 31.10.2017
Firma Adı: EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA – ANKARA
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Fahmi Aris Innayah / Minister Counselor
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: fahmi.innayah@kemlu.go.id ; web:
Endonezya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, briket odun kömürü üreticisi / tedarikçisi olan bir
Endonezya Şirketinin ürünlerini Türkiye’ye satmak istediği bildirilmiştir. Kömürlerin, % 10 ila % 100
oranında Hindistan cevizi kabuğu içerdiği belirtilmiştir. Söz konusu Şirketle bağlantı kurmak isteyen Türk
firmalarının, ithalatçı firma olduklarını kanıtlayan şirket belgeleriyle birlikte Endonezya’nın Ankara
Büyükelçiliği’ne başvurmaları gerekmektedir.
Metal cevherleri
KOSOVA
201700232-- Satım

Kayıt Tarihi: 05.10.2017
Firma Adı: KEMAL NAZIM
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Kemal Nazım
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: kemalnazimmk@gmail.com ; web:
TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında her yıl düzenlenen etkinliklerden birisine
Makedonya’dan katılan iş adamı Kemal Nazım, Birliğimize başvurarak, Makedonya, Kosova ve
Türkiye’den ortaklarıyla, Kosova’nın Shtime Bölgesi’nde demir cevheri madeni ocağı işletmeye
başladıklarını bildirmiştir. Ocaktaki hematıt demir cevheri rezervinin 1 milyon ton olduğunu ve aylık üretim
kapasitesinin 10.000 ton (10mm - 35mm arası granülasyon) olduğunu belirten Kemal Nazım, Türkiye’den
demir cevheri ticaretiyle veya işletmesiyle ilgilenen şirketlerle temasa geçmek istediklerini bildirmiştir.
201700233-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 05.10.2017
Firma Adı: KEMAL NAZIM
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Kemal Nazım
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: kemalnazimmk@gmail.com ; web:
TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında her yıl düzenlenen etkinliklerden birisine
Makedonya’dan katılan iş adamı Kemal Nazım, Birliğimize başvurarak, Makedonya, Kosova ve
Türkiye’den ortaklarıyla, Kosova’nın Shtime Bölgesi’nde demir cevheri madeni ocağı işletmeye
başladıklarını bildirmiştir. Ocaktaki hematıt demir cevheri rezervinin 1 milyon ton olduğunu ve aylık üretim
kapasitesinin 10.000 ton (10mm - 35mm arası granülasyon) olduğunu belirten Kemal Nazım, Türkiye’den
demir cevheri ticaretiyle veya işletmesiyle ilgilenen şirketlerle temasa geçmek istediklerini bildirmiştir.
Gıda maddeleri ve içecekler
ENDONEZYA
201700274-- Satım

Kayıt Tarihi: 31.10.2017
Firma Adı: EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA – ANKARA
Adres: , ,
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Yetkili Kişi: Fahmi Aris Innayah / Minister Counselor
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: fahmi.innayah@kemlu.go.id ; web:
Endonezya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, kurutulmuş, kıyılmış Hindistan cevizi üreticisi / tedarikçisi
olan bir Endonezya Şirketinin ürünlerini Türkiye’ye satmak istediği bildirilmiştir. Hindistan cevizinin, yüksek,
orta ve az yağlı niteliklerde olduğu belirtilmiştir. Söz konusu Şirketle bağlantı kurmak isteyen Türk
firmalarının, ithalatçı firma olduklarını kanıtlayan şirket belgeleriyle birlikte Endonezya’nın Ankara
Büyükelçiliği’ne başvurmaları gerekmektedir.
FRANSA
201700235-- Alım

Kayıt Tarihi: 11.10.2017
Firma Adı: Biobag France
Adres: 1, rue Aristide Briand 94250 Gentilly - FRANCE, ,
Yetkili Kişi: Aytuğ Bozağaoğlu
Tel: +33.63.7406443; Faks:.. ; e-mail: aytug.bozagaoglu@gmail.com ; web:
Fransa’da yerleşik bir yurttaşımız olan Aytuğ Bozağaoğlu, Paris’te sebze-meyve ticareti ile uğraşan bir
Fransız müşterisi adına, Türkiye’deki sebze-meyve üreticileri / tedarikçileriyle bağlantı kurmak istediğini
bildirmiştir. Yurttaşımız, müşterisinin Paris’in merkez Rungis Sebze-Meyve Hali’nin en köklü firmalarından
olduğunu, 60 yıldır bu işle uğraştıklarını, tek başına günde Paris’e 5 tır meyve/sebze gönderdiklerini,
ürünleri temin ettikleri İtalya ve Fas’a alternatif olarak Rungis-Türkiye hattını kurmak istediklerini yani
sürekli çalışabilecekleri bir Türk firması aradıklarını belirtmiştir. Firmanın, Türkiye’de mevsimi olan
domates, biber, kabak, patlıcan, limon, portakal ve mandalinadan oluşan bir talep listesi ilettiğini ve
anlaşmaya göre sevkiyatın hemen başlatılabileceği bildirilmiş olup, bu ürünlerin farklı ölçülerde olan bütün
kalibrelerinin kendilerine ve müşterilerine uygun olduğu belirtilmiştir. İlgilenen firmalarımızın, fiyat listelerini,
ürünlerin ve ambalajların resimlerini ve sevkiyatın kalkış yeri ile kaç günde Rungis Uluslararası Pazarına
gelebileceğini Aytuğ Bozağaoğlu’na bildirmeleri istenmektedir.
İSRAiL
201700231-- Alım

Kayıt Tarihi: 02.10.2017
Firma Adı: TRES PEZOS LTD. (Member of Federation of Israeli Chambers of Commerce)
Adres: FEDERATION OF ISRAELI CHAMBERS OF COMMERCE 84 Hahashmonaim St. Tel Aviv
67132, Israel, ,
Yetkili Kişi: Naama Myers / Business Development Executive - International Relations Division
Tel: +972.3.5631017; Faks:+972.3.5619027 ; email: naamam@chamber.org.il ; web: www.chamber.org.il
İsrail Ticaret Odaları Federasyonu tarafından, üyeleri olan Tres Pezos Ltd, Şirketinin, taze tarım ürünleri
ve glütensiz gıda maddeleri üreticileri ve tedarikçileri ile işbirliği yapmak istediği bildirilmiştir. 1994 yılında
kurulan ve sağlıklı gıda ürünleri ithalatı konusunda uzmanlaştığı belirtilen Şirketin; Latin Amerika, Avrupa,
Asya ve daha pek çok ülkeden hammadde ve gıda ürünleri ithal ettiği ve İsrail’de sahibi bulunduğu yaklaşık
700 m2’lik fabrikada Meksika mutfağı ürünleri ve diğer gıda ürünlerini ürettiği belirtilmektedir. Tres Pezos
Ltd, Şirketinin ilk etapta en az 1.2 ton taze jalapeno biberi ithal etmek istediği ve daha sonra da GMP
sertifikası ve Koşer belgesi bulunan, glütensiz ürünler (örneğin: mısır unu, yulaf unu, pirinç unu, tapyoka
unu, badem unu, kinoa unu, sorgum unu, tatlı patates unu, tef unu vb.) üreticileri ve ihracatçıları ile temas
kurmak istediği belirtilmiştir.
201700250-- Alım

Kayıt Tarihi: 27.10.2017
Firma Adı: Ice leko Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: 1) Evgeny Glozman / Owner, 2) Boris Plodisty / Sales Manager
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: glozmane@gmail.com ; web:
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İhracatçılarımız ile yabancı satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla, 1–3 Kasım 2017 tarihleri
arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen “İhracat Haftası 2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu üyelerinden de 17 firmanın temsilcilerinin katılım sağlayacağı ve ikili iş görüşmeleri
gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Dondurulmuş gıda ürünleri ve dondurma alanında çalışan Ice leko Ltd.
firmasının da dondurma, kek, meyve, sebze vs. (Ice-cream, fruits, vegetables, cakes and so on) almak
amacıyla “İhracat Haftası 2017” etkinliğine katılacağı bildirilmiştir. Etkinlik kapsamında Ice leko Ltd.
firmasının temsilcisiyle görüşmek isteyen firmaların http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden
kayıt yapmaları gerekmektedir. İlgilenen ve herhangi bir soru veya açıklama almak isteyen firma
yetkililerinin, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Uluslararası İlişkiler Bölümü Direktörü olan ve bu etkinliğe
de İsrail Heyeti Lideri olarak katılacak olan Bay Ze'ev Lavie ile (zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden
iletişim kurabilecekleri belirtilmiştir.
201700252-- Alım

Kayıt Tarihi: 27.10.2017
Firma Adı: Junior Sweets
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Abraham-Haim Schlussel / CEO
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: avi@j-s.co.il ; web: wwwj-s.co.il
İhracatçılarımızla yabancı firmaların satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ve
1–3 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan “İhracat Haftası
2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu üyesi 17 firmanın temsilcilerinin katılacağı ve ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Gıda maddeleri ithalatçısı ve distribütörü olan Junior Sweets
firmasının da tatlı çeşitleri ve şekerlemeler, maden suyu ve zeytinyağı (Candies and Sweets, mineral water,
olive oil) almak amacıyla “İhracat Haftası 2017” etkinliğine katılacağı bildirilmiştir. Etkinlik kapsamında
Junior
Sweets
firmasının
temsilcisiyle
görüşmek
isteyen
firmaların
http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir. İlgilenen ve herhangi
bir soru veya açıklama almak isteyen firma yetkililerinin, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Uluslararası
İlişkiler Bölümü Direktörü olup, bu etkinlikte de İsrail Heyetinin Liderliğini yapacak olan Bay Ze'ev Lavie ile
(zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri belirtilmiştir.
201700269-- Alım

Kayıt Tarihi: 30.10.2017
Firma Adı: Yavne Group
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Jacky Shloush / Import-Export Manager
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: jacky.shloush@kns-go.com ; web: www.yavne-pickles.co.il
İhracatçılarımızla yabancı firmaların satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ve
1–3 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan “İhracat Haftası
2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu üyesi 17 firmanın temsilcilerinin katılacağı ve ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Gıda endüstrisi alanında çalışan Yavne Group firmasının da
konserve gıda ürünleri (All food canned products) almak amacıyla “İhracat Haftası 2017” etkinliğine
katılacağı bildirilmiştir. Etkinlik kapsamında Yavne Group firmasının temsilcisiyle görüşmek isteyen
firmaların http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir. İlgilenen ve
herhangi bir soru veya açıklama almak isteyen firma yetkililerinin, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu
Uluslararası İlişkiler Bölümü Direktörü olup, bu etkinlikte de İsrail Heyetinin Liderliğini yapacak olan Bay
Ze'ev Lavie ile (zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri belirtilmiştir.
201700271-- Alım

Kayıt Tarihi: 30.10.2017
Firma Adı: Easyline Ltd
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Chayim Fishel Plevinsky / CEO
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: haim@easyline.co.il ; web: www.easyline.co.il
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İhracatçılarımızla yabancı firmaların satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ve
1–3 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan “İhracat Haftası
2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu üyesi 17 firmanın temsilcilerinin katılacağı ve ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Gıda katkı maddeleri alanında çalışan Easyline Ltd firmasının
da kimyasallar, kurutulmuş meyveler, tahıllar, taze meyve ve sebzeler vb. [Chemicals, dried fruits, grains,
fresh fruits and vegetables, and more (described in the form)] almak amacıyla “İhracat Haftası 2017”
etkinliğine katılacağı bildirilmiştir. Etkinlik kapsamında Easyline Ltd firmasının temsilcisiyle görüşmek
isteyen firmaların http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir.
İlgilenen ve herhangi bir soru veya açıklama almak isteyen firma yetkililerinin, İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu Uluslararası İlişkiler Bölümü Direktörü olup, bu etkinlikte de İsrail Heyetinin Liderliğini
yapacak olan Bay Ze'ev Lavie ile (zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri
belirtilmiştir.
RUSYA
201700279-- Satım

Kayıt Tarihi: 01.11.2017
Firma Adı: Cheeseberry Trading House LLC
Adres: 356241, Russia, Stavropol Territory, Mikhaylovsk, 51/3 Nikonova Street, ,
Yetkili Kişi: Alexander Zobnin
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: zobnin@cheeseberry.ru ; web: www.cheeseberry.ru
Rusya Ticaret Temsilciliği tarafından, yiyecek ve içecek sektöründe hizmet veren kuruluşlar (HoReCa) ile
perakendecilere yönelik dondurulmuş tatlılar ve soğutulmuş yazlık krem peynirler üreten firmanın yeni
pazarlara girmeyi planladığı ve ürünlerinin ülkemizdeki satışı için uzun vadeli bir ortak, ithalatçı / dağıtıcı
aradığı bildirilmiştir. Firmanın dondurulmuş peynir keki, dondurulmuş kek ve soğutulmuş yazlık krem
peynirler ürettiği KSA. HACCP, ISO, Helal ve GFSI sertifikalarının bulunduğu belirtilmiştir.
SLOVENYA
201700148-- Satım

Kayıt Tarihi: 18.10.2017
Firma Adı: FEJSAL İMERİ
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Fejsal imeri
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: fejsal81@hotmail.com ; web:
Slovenya’dan Birliğimize başvuran Fejsal İmeri, soğuk sıkılmış kaliteli kabak çekirdeği yağı ve ceviz yağı
ile kara üvez meyve suyu ürettiklerini ve ürünlerini Türkiye’ye satmak istediklerini bildirmiştir. Türkçe bilen
Fejsal İmeri, kabak çekirdeği yağının prostat hastalarına şifa olduğunu belirtmiştir.

Tekstil ve tekstil malzemeleri
BANGLADEŞ
201700280-- Satım

Kayıt Tarihi: 01.11.2017
Firma Adı: BINACA EXPORT INTL
Adres: Dhaka,Bangladesh, ,
Yetkili Kişi: Majbur Rahman / Managing Director
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: binacabd@gmail.com ; web:
Jüt ve jüt ürünler (jüt, jüt iplik/sicim/halat/bant/çuval bezi/halı tabanı/jüt çuval ve torba) ihracatçısı firmanın,
ürünlerini cazip fiyatlarla ülkemize de satmak istediği bildirilmiştir.
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İSRAiL
201700267-- Alım

Kayıt Tarihi: 30.10.2017
Firma Adı: UNI-Q G.U.Y Design & Import Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ruti Kayzman / Import Manager
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: ruti@uni-q.biz ; web:
İhracatçılarımızla yabancı firmaların satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ve
1–3 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan “İhracat Haftası
2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu üyesi 17 firmanın temsilcilerinin katılacağı ve ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Giysiler ve endüstriyel tekstil ürünleri ithalatı alanında çalışan
UNI-Q G.U.Y Design & Import Ltd. firmasının da havlular, peçeteler ve kıyafetler (towels, maps, napkins,
clothes) almak amacıyla “İhracat Haftası 2017” etkinliğine katılacağı bildirilmiştir. Etkinlik kapsamında UNIQ G.U.Y Design & Import Ltd. firmasının temsilcisiyle görüşmek isteyen firmaların
http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir. İlgilenen ve herhangi
bir soru veya açıklama almak isteyen firma yetkililerinin, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Uluslararası
İlişkiler Bölümü Direktörü olup, bu etkinlikte de İsrail Heyetinin Liderliğini yapacak olan Bay Ze'ev Lavie ile
(zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri belirtilmiştir.
ZAMBiA
201700239-- Alım

Kayıt Tarihi: 17.10.2017
Firma Adı: MUKAMBA INVESTMENTS LTD
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Mr. Simon Sakala / Projects Consultant
Tel: +260.977.771 885; Faks:.. ; e-mail: ssakala@mukamba.co.zm ; web:
T.C. Lusaka Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir iletide; Zambiya'da yerleşik MUKAMBA
INVESTMENTS LTD isimli firmanın yakın zamanda başladığı bir konaklama tesisi inşaatı için Türkiye’den
yapı malzemeleri (zemin kaplamaları, ahşap kapı/çerçeve, yer ısıtması, güneş enerjili ısıtma ve
ışıklandırma sistemi, ışıklandırma ürünleri), iç/dış mobilya ürünleri ve tekstil ürünleri (kilim, halı, perde vb.)
ithal etmek istediği bildirilmektedir. Yazıda ayrıca, ilgi duyan firmalarımızın söz konusu Firma Müdürüyle
de (Mr. Emmanuel Kasali Mwape / Managing Director) +260 969 663 142; +260 954 627 494 numaralı
telefonlar ve e-posta yoluyla (kmwape@mukamba.co.zm) temas kurabilecekleri belirtilmektedir.
Elbise ve ayakkabı
İSRAiL
201700268-- Alım

Kayıt Tarihi: 30.10.2017
Firma Adı: UNI-Q G.U.Y Design & Import Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ruti Kayzman / Import Manager
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: ruti@uni-q.biz ; web:
İhracatçılarımızla yabancı firmaların satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ve
1–3 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan “İhracat Haftası
2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu üyesi 17 firmanın temsilcilerinin katılacağı ve ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Giysiler ve endüstriyel tekstil ürünleri ithalatı alanında çalışan
UNI-Q G.U.Y Design & Import Ltd. firmasının da havlular, peçeteler ve kıyafetler (towels, maps, napkins,
clothes) almak amacıyla “İhracat Haftası 2017” etkinliğine katılacağı bildirilmiştir. Etkinlik kapsamında UNIQ G.U.Y Design & Import Ltd. firmasının temsilcisiyle görüşmek isteyen firmaların
http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir. İlgilenen ve herhangi
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bir soru veya açıklama almak isteyen firma yetkililerinin, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Uluslararası
İlişkiler Bölümü Direktörü olup, bu etkinlikte de İsrail Heyetinin Liderliğini yapacak olan Bay Ze'ev Lavie ile
(zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri belirtilmiştir.
Ahşap, ahşap ürünler, mantar ürünleri, sepetçilik malzemeleri ve hasır işleri
ENDONEZYA
201700276-- Satım

Kayıt Tarihi: 31.10.2017
Firma Adı: EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA – ANKARA
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Fahmi Aris Innayah / Minister Counselor
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: fahmi.innayah@kemlu.go.id ; web:
Endonezya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, MDF, SDF, HSF, Bare core (tutkal ile soğuk pres ile
birleştirilmiş masif ahşap plaka) ve parke gibi işlenmiş ahşap ürünler üreticisi / tedarikçisi olan bir
Endonezya Şirketinin ürünlerini Türkiye’ye satmak istediği bildirilmiştir. Söz konusu Şirketle bağlantı
kurmak isteyen Türk firmalarının, ithalatçı firma olduklarını kanıtlayan şirket belgeleriyle birlikte
Endonezya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne başvurmaları gerekmektedir.
Kağıt hamurundan ve kağıttan mamul ürünler
İSRAiL
201700249-- Alım

Kayıt Tarihi: 27.10.2017
Firma Adı: Gliley Shoolamit Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ofer Segal / CEO
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: gliley-shoolamit@012.net.il ; web: www.gliley-shoolamit.co.il
İhracatçılarımız ile yabancı satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla, 1–3 Kasım 2017 tarihleri
arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen “İhracat Haftası 2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu üyelerinden de 17 firmanın temsilcilerinin katılım sağlayacağı ve ikili iş görüşmeleri
gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Çıkartma (Sticker) distribütörlüğü yapan Gliley Shoolamit Ltd. firmasının da
termal kâğıt, kağıt ve basılı çıkartma (Thermal paper, Paper manufacturers, Print stickers) almak amacıyla
“İhracat Haftası 2017” etkinliğine katılacağı bildirilmiştir. Etkinlik kapsamında Gliley Shoolamit Ltd.
firmasının temsilcisiyle görüşmek isteyen firmaların http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden
kayıt yapmaları gerekmektedir. İlgilenen ve herhangi bir soru veya açıklama almak isteyen firma
yetkililerinin, İsrail Heyeti Sorumlusu ve İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Uluslararası İlişkiler Bölümü
Direktörü olan Bay Ze'ev Lavie ile (zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri
belirtilmiştir.
201700253-- Alım

Kayıt Tarihi: 27.10.2017
Firma Adı: Lemada Light Industries Ltd
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Micha Hertzano / CEO
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: micha@rummikub.com ; web: www.KodKod.com
İhracatçılarımızla yabancı firmaların satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ve
1–3 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan “İhracat Haftası
2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu üyesi 17 firmanın temsilcilerinin katılacağı ve ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Oyuncaklar ve oyunlar üreticisi, ithalat ve ihracatçısı olan
Lemada Light Industries Ltd firmasının da hammadde, kağıt, karton, plastik malzeme kartonları, teneke
kutular, makine, oyunlar ve oyuncaklar (Raw Materials, paper, cardboard, plastic mater cartons, tin boxes,
machinery, games and Toys) almak amacıyla “İhracat Haftası 2017” etkinliğine katılacağı bildirilmiştir.
Etkinlik kapsamında Lemada Light Industries Ltd firmasının temsilcisiyle görüşmek isteyen firmaların
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http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir. İlgilenen ve herhangi
bir soru veya açıklama almak isteyen firma yetkililerinin, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Uluslararası
İlişkiler Bölümü Direktörü olup, bu etkinlikte de İsrail Heyetinin Liderliğini yapacak olan Bay Ze'ev Lavie ile
(zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri belirtilmiştir.
Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve yapay elyaflar
İSRAiL
201700247-- Alım

Kayıt Tarihi: 27.10.2017
Firma Adı: Gilco Pharm Ltd
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Gil Tagger / Managing Director
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: gilt@gilcopharm.com ; web: www.gilcopharm.com
İhracatçılarımız ile yabancı satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla, 1–3 Kasım 2017 tarihleri
arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen “İhracat Haftası 2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu üyelerinden de 17 firmanın temsilcilerinin katılım sağlayacağı ve ikili iş görüşmeleri
gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Sağlık / kozmetik / gıda katlıları ve tıbbi cihazlar alanında çalışan Gilco
Pharm Ltd firmasının da tıbbi cihazlar ve kozmetik ürünleri (Medical devices and cosmetics) almak
amacıyla “İhracat Haftası 2017” etkinliğine katılacağı bildirilmiştir. Etkinlik kapsamında Gilco Pharm Ltd
firmasının temsilcisiyle görüşmek isteyen firmaların http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden
kayıt yapmaları gerekmektedir. İlgilenen ve herhangi bir soru veya açıklama almak isteyen firma
yetkililerinin, İsrail Heyeti Sorumlusu ve İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Uluslararası İlişkiler Bölümü
Direktörü olan Bay Ze'ev Lavie ile (zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri
belirtilmiştir.
201700265-- Alım

Kayıt Tarihi: 30.10.2017
Firma Adı: Trima
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Azgad Dor / Business Development Manager
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: dor_a@trima.co.il ; web: www.trima.co.il
İhracatçılarımızla yabancı firmaların satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ve
1–3 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan “İhracat Haftası
2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu üyesi 17 firmanın temsilcilerinin katılacağı ve ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmiştir. İlaçlar, ilaçlı gıda takviyeleri, ilaçlı kozmetikler ve tıbbi cihazlar
(tüketici odaklı) alanında çalışan Trima firmasının da eczane odaklı ürünler, eczane satış odaklı kozmetik
ürünler, gıda takviyeleri, evde kullanılan tıbbi cihazlar almak amacıyla “İhracat Haftası 2017” etkinliğine
katılacağı bildirilmiştir. Etkinlik kapsamında Trima firmasının temsilcisiyle görüşmek isteyen firmaların
http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir. İlgilenen ve herhangi
bir soru veya açıklama almak isteyen firma yetkililerinin, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Uluslararası
İlişkiler Bölümü Direktörü olup, bu etkinlikte de İsrail Heyetinin Liderliğini yapacak olan Bay Ze'ev Lavie ile
(zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri belirtilmiştir.
201700272-- Alım

Kayıt Tarihi: 30.10.2017
Firma Adı: Easyline Ltd
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Chayim Fishel Plevinsky / CEO
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: haim@easyline.co.il ; web: www.easyline.co.il
İhracatçılarımızla yabancı firmaların satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ve
1–3 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan “İhracat Haftası
2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu üyesi 17 firmanın temsilcilerinin katılacağı ve ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Gıda katkı maddeleri alanında çalışan Easyline Ltd firmasının
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da kimyasallar, kurutulmuş meyveler, tahıllar, taze meyve ve sebzeler vb. [Chemicals, dried fruits, grains,
fresh fruits and vegetables, and more (described in the form)] almak amacıyla “İhracat Haftası 2017”
etkinliğine katılacağı bildirilmiştir. Etkinlik kapsamında Easyline Ltd firmasının temsilcisiyle görüşmek
isteyen firmaların http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir.
İlgilenen ve herhangi bir soru veya açıklama almak isteyen firma yetkililerinin, İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu Uluslararası İlişkiler Bölümü Direktörü olup, bu etkinlikte de İsrail Heyetinin Liderliğini
yapacak olan Bay Ze'ev Lavie ile (zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri
belirtilmiştir.

MEKSiKA
201700282-- Satım

Kayıt Tarihi: 01.11.2017
Firma Adı: Camen Mexico
Adres: Leyes de Reforma #1195, Col. Leyes de Reforma, C.P. 09310, Iztapalapa, México D. F., ,
Yetkili Kişi: Nurhan Korkut
Tel: +52.155.67874849; Faks:.. ; e-mail: nurhan@camen-q.com ; web: www.camen-q.com
İlaç, gıda ve elektronik gibi çok çeşitli endüstrilerde kullanılan ambalajlar için kurutucu maddeler üreten
CAMEN adlı şirketin Asya ve Orta Doğu Bölgesi Satış Sorumlusu olan yurttaşımız Nurhan Korkut, nem,
koku ve korozyon kontrolü için çözümler sunabildiklerini ve ürünlerini Türkiye piyasasına da sunmak
istediklerini bildirmiştir.

UKRAYNA
201700277-- Satım

Kayıt Tarihi: 31.10.2017
Firma Adı: UKRSPIRT / EXPORT DEPARTMENT
Adres: 1 Borisa Hrinchenka Str., Kyiv, 01001, Ukraine, ,
Yetkili Kişi:
Tel: +380.44.279 0379; Faks:+380.44.279 8434 ; email: export@ukrspirt.com ; web: www.ukrspirt.com/
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanlığına bağlı bir
devlet işletmesi olup, çeşitli tiplerde etil alkol üreten UKRSPIRT’in ürünlerini ülkemize de ihraç etmek
istediği bildirilmiştir.

Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler
BOSNA HERSEK
201700243-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 17.10.2017
Firma Adı: AM-ISKRA DOO KAKANJ
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Amar Museljic / Yönetici
Tel: +387.62.384363; Faks:.. ; e-mail: amar.museljic@gmail.com ; web:
Bosna Hersek’te Kakanj şehri İşadamları Derneği tarafından, LED aydınlatma üretiminde faaliyet gösteren
ve Balkanlar'da ilk LED ampul üretimini gerçekleştiren AM-ISKRA DOO KAKANJ firmasının, Türkiye’de
plastik enjeksiyon yapan ve konutlarda kullanılan LED ampulleri üreten bir Türk şirketi ile işbirliği anlaşması
yapmak istediği bildirilmiştir.
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Metalik olmayan diğer ürünler
İSRAiL
201700261-- Alım

Kayıt Tarihi: 27.10.2017
Firma Adı: Nyga Quality Products Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: David Swirsky / Chairman
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: david@nyga.co.il ; web: www.nyga.co.il
İhracatçılarımızla yabancı firmaların satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ve
1–3 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan “İhracat Haftası
2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu üyesi 17 firmanın temsilcilerinin katılacağı ve ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Banyo ve mutfaklar için sıhhi malzemeler alanında çalışan
Nyga Quality Products Ltd. firmasının da mutfak ve banyolar için eviye, lavabo, musluk, batarya vb. sıhhi
malzemeler almak amacıyla “İhracat Haftası 2017” etkinliğine katılacağı bildirilmiştir. Etkinlik kapsamında
Nyga
Quality
Products
Ltd.
firmasının
temsilcisiyle
görüşmek
isteyen
firmaların
http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir. İlgilenen ve herhangi
bir soru veya açıklama almak isteyen firma yetkililerinin, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Uluslararası
İlişkiler Bölümü Direktörü olup, bu etkinlikte de İsrail Heyetinin Liderliğini yapacak olan Bay Ze'ev Lavie ile
(zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri belirtilmiştir.
Ana metaller ve ilgili ürünler
İSRAiL
201700258-- Alım

Kayıt Tarihi: 27.10.2017
Firma Adı: Luski Giora Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Smadar Luski / CEO
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: dluskiltd@gmail.com ; web: www.luski.co.ilwww.luski.co.il
İhracatçılarımızla yabancı firmaların satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ve
1–3 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan “İhracat Haftası
2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu üyesi 17 firmanın temsilcilerinin katılacağı ve ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Çelik ve diğer metaller alanında çalışan Luski Giora Ltd.
firmasının da galvanizli siyah sac (Black sheets' Galvanized) almak amacıyla “İhracat Haftası 2017”
etkinliğine katılacağı bildirilmiştir. Etkinlik kapsamında Luski Giora Ltd. firmasının temsilcisiyle görüşmek
isteyen firmaların http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir.
İlgilenen ve herhangi bir soru veya açıklama almak isteyen firma yetkililerinin, İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu Uluslararası İlişkiler Bölümü Direktörü olup, bu etkinlikte de İsrail Heyetinin Liderliğini
yapacak olan Bay Ze'ev Lavie ile (zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri
belirtilmiştir.
Mamul ürün ve malzemeler
A.B.D.
201700281-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 01.11.2017
Firma Adı: Anatolia Group Limited Partnership
Adres: 640 E. Michigan St. #B121 46202 Indianapolis, IN, ,
Yetkili Kişi: Arif Uğur
Tel: +1.317.556-3777; Faks:.. ; e-mail: arif.ugur@gmail.com ; web:
Amerika’da yerleşik yurttaşımız Arif Uğur, Indianapolis, IN merkezli “Anatolia Group Limited Partnership”
ticaret unvanına sahip ve 2015 yılından bu yana devlet müteahhidi (Government Contractor) olarak faaliyet
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gösteren şirketine finansal ortak aradığını bildirmiştir. Söz konusu Şirketin geçmiş 2 yılda toplam 780.000
Dolar iş bitirmesi bulunduğu ve geçmiş iş bitirme bilgilerine aşağıdaki linkten ulaşılabildiği belirtilmiştir.
http://government-contractors.insidegov.com/l/741695/Anatolia-Group-Limited-Partnership
İSRAiL
201700245-- Alım

Kayıt Tarihi: 27.10.2017
Firma Adı: AZROM
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Meytal Machfud / Purchasing and Logistics Manager
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: meytal@azrom.com ; web: www.azrom.com
İhracatçılarımız ile yabancı satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla, 1–3 Kasım 2017 tarihleri
arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen “İhracat Haftası 2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu üyelerinden de 17 firmanın temsilcilerinin katılım sağlayacağı ve ikili iş görüşmeleri
gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Seraların tasarım, mühendislik ve üretimi alanında çalışan AZROM
firmasının da seralarda kullanılan iskelet sistemleri/elemanları, soğutma-ısıtma-sulama sistemleri vb.
(Structure for greenhouse, cooling system, heating system, irrigation, etc.) almak amacıyla “İhracat Haftası
2017” etkinliğine katılacağı bildirilmiştir. Etkinlik kapsamında AZROM firmasının temsilcisiyle görüşmek
isteyen firmaların http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir.
İlgilenen ve herhangi bir soru veya açıklama almak isteyen firma yetkililerinin, İsrail Heyeti Sorumlusu ve
İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Uluslararası İlişkiler Bölümü Direktörü olan Bay Ze'ev Lavie ile
(zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri belirtilmiştir.
201700254-- Alım

Kayıt Tarihi: 27.10.2017
Firma Adı: Lemada Light Industries Ltd
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Micha Hertzano / CEO
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: micha@rummikub.com ; web: www.KodKod.com
İhracatçılarımızla yabancı firmaların satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ve
1–3 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan “İhracat Haftası
2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu üyesi 17 firmanın temsilcilerinin katılacağı ve ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Oyuncaklar ve oyunlar üreticisi, ithalat ve ihracatçısı olan
Lemada Light Industries Ltd firmasının da hammadde, kağıt, karton, plastik malzeme kartonları, teneke
kutular, makine, oyunlar ve oyuncaklar (Raw Materials, paper, cardboard, plastic mater cartons, tin boxes,
machinery, games and Toys) almak amacıyla “İhracat Haftası 2017” etkinliğine katılacağı bildirilmiştir.
Etkinlik kapsamında Lemada Light Industries Ltd firmasının temsilcisiyle görüşmek isteyen firmaların
http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir. İlgilenen ve herhangi
bir soru veya açıklama almak isteyen firma yetkililerinin, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Uluslararası
İlişkiler Bölümü Direktörü olup, bu etkinlikte de İsrail Heyetinin Liderliğini yapacak olan Bay Ze'ev Lavie ile
(zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri belirtilmiştir.
201700259-- Alım

Kayıt Tarihi: 27.10.2017
Firma Adı: Nirometal Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Moshe Ben Ishay / CEO
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: moshe@nirometal.com ; web: www.nirometal.co.il
İhracatçılarımızla yabancı firmaların satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ve
1–3 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan “İhracat Haftası
2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu üyesi 17 firmanın temsilcilerinin katılacağı ve ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Sanayi tipi mutfak ekipmanları alanında çalışan Nirometal Ltd.
firmasının da paslanmaz çelik mutfak eşyaları ve pişiriciler (stainless steel kitchen products, cooking
products) almak amacıyla “İhracat Haftası 2017” etkinliğine katılacağı bildirilmiştir. Etkinlik kapsamında
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Nirometal
Ltd.
firmasının
temsilcisiyle
görüşmek
isteyen
firmaların
http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir. İlgilenen ve herhangi
bir soru veya açıklama almak isteyen firma yetkililerinin, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Uluslararası
İlişkiler Bölümü Direktörü olup, bu etkinlikte de İsrail Heyetinin Liderliğini yapacak olan Bay Ze'ev Lavie ile
(zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri belirtilmiştir.
201700262-- Alım

Kayıt Tarihi: 27.10.2017
Firma Adı: Nyga Quality Products Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: David Swirsky / Chairman
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: david@nyga.co.il ; web: www.nyga.co.il
İhracatçılarımızla yabancı firmaların satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ve
1–3 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan “İhracat Haftası
2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu üyesi 17 firmanın temsilcilerinin katılacağı ve ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Banyo ve mutfaklar için sıhhi malzemeler alanında çalışan
Nyga Quality Products Ltd. firmasının da mutfak ve banyolar için eviye, lavabo, musluk, batarya vb. sıhhi
malzemeler almak amacıyla “İhracat Haftası 2017” etkinliğine katılacağı bildirilmiştir. Etkinlik kapsamında
Nyga
Quality
Products
Ltd.
firmasının
temsilcisiyle
görüşmek
isteyen
firmaların
http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir. İlgilenen ve herhangi
bir soru veya açıklama almak isteyen firma yetkililerinin, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Uluslararası
İlişkiler Bölümü Direktörü olup, bu etkinlikte de İsrail Heyetinin Liderliğini yapacak olan Bay Ze'ev Lavie ile
(zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri belirtilmiştir.
ZAMBiA
201700240-- Alım

Kayıt Tarihi: 17.10.2017
Firma Adı: MUKAMBA INVESTMENTS LTD
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Mr. Simon Sakala / Projects Consultant
Tel: +260.977.771 885; Faks:.. ; e-mail: ssakala@mukamba.co.zm ; web:
T.C. Lusaka Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir iletide; Zambiya'da yerleşik MUKAMBA
INVESTMENTS LTD isimli firmanın yakın zamanda başladığı bir konaklama tesisi inşaatı için Türkiye’den
yapı malzemeleri (zemin kaplamaları, ahşap kapı/çerçeve, yer ısıtması, güneş enerjili ısıtma ve
ışıklandırma sistemi, ışıklandırma ürünleri), iç/dış mobilya ürünleri ve tekstil ürünleri (kilim, halı, perde vb.)
ithal etmek istediği bildirilmektedir. Yazıda ayrıca, ilgi duyan firmalarımızın söz konusu Firma Müdürüyle
de (Mr. Emmanuel Kasali Mwape / Managing Director) +260 969 663 142; +260 954 627 494 numaralı
telefonlar ve e-posta yoluyla (kmwape@mukamba.co.zm) temas kurabilecekleri belirtilmektedir.
Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve ilgili ürünler
IRAK
201700236-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 11.10.2017
Firma Adı: ALİ ISAM
Adres: , ,
Yetkili Kişi: ali isam yahya al-faris
Tel: +964.770.1631282 WhatsAp; Faks:.. ; e-mail: ali75f@gmail.com ; web:
Doktora çalışması için Türkiye'de bulunan Iraklı bir mühendis, Türkiye’de ortaklar aramaktadır. Mühendis,
rüzgar enerjisi uygulamaları için modelleme, simülasyon ve sistem geliştirme konusunda uzmanlaşmış
olup, rüzgar türbinlerinde önemli tecrübeye sahiptir. Potansiyel ortaklarla Türkiye’nin turistik adaları
etrafında rüzgâr enerjisi de üreten offshore turistik eğlence kompleksleri uygulamak istemektedir. Proje,
temel olarak Japon bilim adamları tarafından geliştirilen Wind Lens Projesine dayanmaktadır. Wind Lens
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türbinleri ile geleneksel rüzgâr türbinlerine göre daha fazla enerji elde edilebilmektedir. Üstelik bu tür rüzgâr
enerjisi projesinin maliyeti çok rekabetçidir. Proje ortakları; ticari anlaşmalar, üretim anlaşmaları ve
geliştirme çalışmaları ve teknik işbirliği anlaşmaları için aranmaktadır. Üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve
rüzgâr enerjisi alanında çalışan şirketler potansiyel ortaklar olabilir.
İSRAiL
201700246-- Alım

Kayıt Tarihi: 27.10.2017
Firma Adı: AZROM
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Meytal Machfud / Purchasing and Logistics Manager
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: meytal@azrom.com ; web: www.azrom.com
İhracatçılarımız ile yabancı satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla, 1–3 Kasım 2017 tarihleri
arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen “İhracat Haftası 2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu üyelerinden de 17 firmanın temsilcilerinin katılım sağlayacağı ve ikili iş görüşmeleri
gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Seraların tasarım, mühendislik ve üretimi alanında çalışan AZROM
firmasının da seralarda kullanılan iskelet sistemleri/elemanları, soğutma-ısıtma-sulama sistemleri vb.
(Structure for greenhouse, cooling system, heating system, irrigation, etc.) almak amacıyla “İhracat Haftası
2017” etkinliğine katılacağı bildirilmiştir. Etkinlik kapsamında AZROM firmasının temsilcisiyle görüşmek
isteyen firmaların http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir.
İlgilenen ve herhangi bir soru veya açıklama almak isteyen firma yetkililerinin, İsrail Heyeti Sorumlusu ve
İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Uluslararası İlişkiler Bölümü Direktörü olan Bay Ze'ev Lavie ile
(zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri belirtilmiştir.
201700251-- Alım

Kayıt Tarihi: 27.10.2017
Firma Adı: Kviscal Services Co. Ltd
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Dan Zelezniak / CEO
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: kviscal@kviscal.co.il ; web: www.kviscal.co.il
İhracatçılarımız ile yabancı satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla, 1–3 Kasım 2017 tarihleri
arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen “İhracat Haftası 2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu üyelerinden de 17 firmanın temsilcilerinin katılım sağlayacağı ve ikili iş görüşmeleri
gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Çamaşırhane donanımlarının ithalatı ve satışı alanında çalışan Kviscal
Services Co. Ltd firmasının da sanayi tipi çamaşır makineleri ve sanayi tipi çamaşır kurutma makineleri
(Industrial laundry washers, dryers, etc.) almak amacıyla “İhracat Haftası 2017” etkinliğine katılacağı
bildirilmiştir. Etkinlik kapsamında Kviscal Services Co. Ltd. firmasının temsilcisiyle görüşmek isteyen
firmaların http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir. İlgilenen ve
herhangi bir soru veya açıklama almak isteyen firma yetkililerinin, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu
Uluslararası İlişkiler Bölümü Direktörü olan ve bu etkinliğe de İsrail Heyeti Lideri olarak katılacak olan Bay
Ze'ev Lavie ile (zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri belirtilmiştir.
201700255-- Alım

Kayıt Tarihi: 27.10.2017
Firma Adı: Lemada Light Industries Ltd
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Micha Hertzano / CEO
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: micha@rummikub.com ; web: www.KodKod.com
İhracatçılarımızla yabancı firmaların satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ve
1–3 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan “İhracat Haftası
2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu üyesi 17 firmanın temsilcilerinin katılacağı ve ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Oyuncaklar ve oyunlar üreticisi, ithalat ve ihracatçısı olan
Lemada Light Industries Ltd firmasının da hammadde, kağıt, karton, plastik malzeme kartonları, teneke
kutular, makine, oyunlar ve oyuncaklar (Raw Materials, paper, cardboard, plastic mater cartons, tin boxes,
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machinery, games and Toys) almak amacıyla “İhracat Haftası 2017” etkinliğine katılacağı bildirilmiştir.
Etkinlik kapsamında Lemada Light Industries Ltd firmasının temsilcisiyle görüşmek isteyen firmaların
http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir. İlgilenen ve herhangi
bir soru veya açıklama almak isteyen firma yetkililerinin, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Uluslararası
İlişkiler Bölümü Direktörü olup, bu etkinlikte de İsrail Heyetinin Liderliğini yapacak olan Bay Ze'ev Lavie ile
(zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri belirtilmiştir.
201700260-- Alım

Kayıt Tarihi: 27.10.2017
Firma Adı: Nirometal Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Moshe Ben Ishay / CEO
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: moshe@nirometal.com ; web: www.nirometal.co.il
İhracatçılarımızla yabancı firmaların satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ve
1–3 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan “İhracat Haftası
2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu üyesi 17 firmanın temsilcilerinin katılacağı ve ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Sanayi tipi mutfak ekipmanları alanında çalışan Nirometal Ltd.
firmasının da paslanmaz çelik mutfak eşyaları ve pişiriciler (stainless steel kitchen products, cooking
products) almak amacıyla “İhracat Haftası 2017” etkinliğine katılacağı bildirilmiştir. Etkinlik kapsamında
Nirometal
Ltd.
firmasının
temsilcisiyle
görüşmek
isteyen
firmaların
http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir. İlgilenen ve herhangi
bir soru veya açıklama almak isteyen firma yetkililerinin, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Uluslararası
İlişkiler Bölümü Direktörü olup, bu etkinlikte de İsrail Heyetinin Liderliğini yapacak olan Bay Ze'ev Lavie ile
(zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri belirtilmiştir.
Elektriksel makineler, düzenekler, donanımlar ve tüketim malzemeleri
BOSNA HERSEK
201700244-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 17.10.2017
Firma Adı: AM-ISKRA DOO KAKANJ
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Amar Museljic / Yönetici
Tel: +387.62.384363; Faks:.. ; e-mail: amar.museljic@gmail.com ; web:
Bosna Hersek’te Kakanj şehri İşadamları Derneği tarafından, LED aydınlatma üretiminde faaliyet gösteren
ve Balkanlar'da ilk LED ampul üretimini gerçekleştiren AM-ISKRA DOO KAKANJ firmasının, Türkiye’de
plastik enjeksiyon yapan ve konutlarda kullanılan LED ampulleri üreten Türk şirketi ile işbirliği anlaşması
yapmak istediği bildirilmiştir.
ZAMBiA
201700241-- Alım

Kayıt Tarihi: 17.10.2017
Firma Adı: MUKAMBA INVESTMENTS LTD
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Mr. Simon Sakala / Projects Consultant
Tel: +260.977.771 885; Faks:.. ; e-mail: ssakala@mukamba.co.zm ; web:
T.C. Lusaka Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir iletide; Zambiya'da yerleşik MUKAMBA
INVESTMENTS LTD isimli firmanın yakın zamanda başladığı bir konaklama tesisi inşaatı için Türkiye’den
yapı malzemeleri (zemin kaplamaları, ahşap kapı/çerçeve, yer ısıtması, güneş enerjili ısıtma ve
ışıklandırma sistemi, ışıklandırma ürünleri), iç/dış mobilya ürünleri ve tekstil ürünleri (kilim, halı, perde vb.)
ithal etmek istediği bildirilmektedir. Yazıda ayrıca, ilgi duyan firmalarımızın söz konusu Firma Müdürüyle
de (Mr. Emmanuel Kasali Mwape / Managing Director) +260 969 663 142; +260 954 627 494 numaralı
telefonlar ve e-posta yoluyla (kmwape@mukamba.co.zm) temas kurabilecekleri belirtilmektedir.
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Optik ve hassas ölçüm aygıtları, saatler, eczacılık ürünleri ve tıbbi tüketim malzemeleri
ENDONEZYA
201700275-- Satım

Kayıt Tarihi: 31.10.2017
Firma Adı: EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA – ANKARA
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Fahmi Aris Innayah / Minister Counselor
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: fahmi.innayah@kemlu.go.id ; web:
Endonezya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, tıbbi amaçlı lateks eldiven üreticisi / tedarikçisi olan bir
Endonezya Şirketinin ürünlerini Türkiye’ye satmak istediği bildirilmiştir. Söz konusu Şirketle bağlantı
kurmak isteyen Türk firmalarının, ithalatçı firma olduklarını kanıtlayan şirket belgeleriyle birlikte
Endonezya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne başvurmaları gerekmektedir.
İSRAiL
201700248-- Alım

Kayıt Tarihi: 27.10.2017
Firma Adı: Gilco Pharm Ltd
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Gil Tagger / Managing Director
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: gilt@gilcopharm.com ; web: www.gilcopharm.com
İhracatçılarımız ile yabancı satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla, 1–3 Kasım 2017 tarihleri
arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen “İhracat Haftası 2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu üyelerinden de 17 firmanın temsilcilerinin katılım sağlayacağı ve ikili iş görüşmeleri
gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Sağlık / kozmetik / gıda katlıları ve tıbbi cihazlar alanında çalışan Gilco
Pharm Ltd firmasının da tıbbi cihazlar ve kozmetik ürünleri (Medical devices and cosmetics) almak
amacıyla “İhracat Haftası 2017” etkinliğine katılacağı bildirilmiştir. Etkinlik kapsamında Gilco Pharm Ltd
firmasının temsilcisiyle görüşmek isteyen firmaların http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden
kayıt yapmaları gerekmektedir. İlgilenen ve herhangi bir soru veya açıklama almak isteyen firma
yetkililerinin, İsrail Heyeti Sorumlusu ve İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Uluslararası İlişkiler Bölümü
Direktörü olan Bay Ze'ev Lavie ile (zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri
belirtilmiştir.
201700264-- Alım

Kayıt Tarihi: 30.10.2017
Firma Adı: Theranostica
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Amnon Hezkiya / CEO
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: amnon@theranostica.biz ; web: www.theranostica.co.il
İhracatçılarımızla yabancı firmaların satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ve
1–3 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan “İhracat Haftası
2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu üyesi 17 firmanın temsilcilerinin katılacağı ve ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmiştir. İnovasyon ve IVD alanında çalışan Theranostica firmasının da
IVD (In-Vitro Diagnostics) vücut dışı tanı gereçleri ve tıbbi cihazlar/aygıtlar almak amacıyla “İhracat Haftası
2017” etkinliğine katılacağı bildirilmiştir. Etkinlik kapsamında Theranostica firmasının temsilcisiyle
görüşmek isteyen firmaların http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden kayıt yapmaları
gerekmektedir. İlgilenen ve herhangi bir soru veya açıklama almak isteyen firma yetkililerinin, İsrail Ticaret
Odaları Federasyonu Uluslararası İlişkiler Bölümü Direktörü olup, bu etkinlikte de İsrail Heyetinin Liderliğini
yapacak olan Bay Ze'ev Lavie ile (zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri
belirtilmiştir.
201700266-- Alım

Kayıt Tarihi: 30.10.2017
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Firma Adı: Trima
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Azgad Dor / Business Development Manager
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: dor_a@trima.co.il ; web: www.trima.co.il
İhracatçılarımızla yabancı firmaların satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ve
1–3 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan “İhracat Haftası
2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu üyesi 17 firmanın temsilcilerinin katılacağı ve ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmiştir. İlaçlar, ilaçlı gıda takviyeleri, ilaçlı kozmetikler ve tıbbi cihazlar
(tüketici odaklı) alanında çalışan Trima firmasının da eczane odaklı ürünler, eczane satış odaklı kozmetik
ürünler, gıda takviyeleri, evde kullanılan tıbbi cihazlar almak amacıyla “İhracat Haftası 2017” etkinliğine
katılacağı bildirilmiştir. Etkinlik kapsamında Trima firmasının temsilcisiyle görüşmek isteyen firmaların
http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir. İlgilenen ve herhangi
bir soru veya açıklama almak isteyen firma yetkililerinin, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Uluslararası
İlişkiler Bölümü Direktörü olup, bu etkinlikte de İsrail Heyetinin Liderliğini yapacak olan Bay Ze'ev Lavie ile
(zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri belirtilmiştir.
Motorlu taşıt, römork ve araç parçaları
UKRAYNA
201700278-- Satım

Kayıt Tarihi: 31.10.2017
Firma Adı: Quadro International OOO
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Alexey Kritsky / Satış Departmanı Başkanı
Tel: +380.95.520 02 99; Faks:.. ; e-mail: 0299@sherp.pro ; web:
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, SHERP adı verilen ve her tür arazide gidebilen (all-terrain)
aracın üreticisi ve temsilcisi olan Quadro International Şirketinin, söz konusu arazi aracının Türkiye'deki
satışın yapabilecek firmalar aradığı bildirilmiştir. Bu arazi taşıtlarının 70 cm'ye kadar kayaları, düşmüş
ağaçları ve diğer engelleri aşabildiği, kolayca bataklıklardan ve derin kar, buz ve sudan geçebildiği
belirtilmiştir.
Mamul ürünler, mobilya, el işleri, özel amaçlı ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri
İSRAiL
201700256-- Alım

Kayıt Tarihi: 27.10.2017
Firma Adı: Lemada Light Industries Ltd
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Micha Hertzano / CEO
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: micha@rummikub.com ; web: www.KodKod.com
İhracatçılarımızla yabancı firmaların satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ve
1–3 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan “İhracat Haftası
2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu üyesi 17 firmanın temsilcilerinin katılacağı ve ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Oyuncaklar ve oyunlar üreticisi, ithalat ve ihracatçısı olan
Lemada Light Industries Ltd firmasının da hammadde, kağıt, karton, plastik malzeme kartonları, teneke
kutular, makine, oyunlar ve oyuncaklar (Raw Materials, paper, cardboard, plastic mater cartons, tin boxes,
machinery, games and Toys) almak amacıyla “İhracat Haftası 2017” etkinliğine katılacağı bildirilmiştir.
Etkinlik kapsamında Lemada Light Industries Ltd firmasının temsilcisiyle görüşmek isteyen firmaların
http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir. İlgilenen ve herhangi
bir soru veya açıklama almak isteyen firma yetkililerinin, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Uluslararası
İlişkiler Bölümü Direktörü olup, bu etkinlikte de İsrail Heyetinin Liderliğini yapacak olan Bay Ze'ev Lavie ile
(zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri belirtilmiştir.
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201700257-- Alım

Kayıt Tarihi: 27.10.2017
Firma Adı: Lion Playing Cards Co Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ohad Forstner / Manager
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: info@lioncard.co.il ; web: www.lioncard.co.il
İhracatçılarımızla yabancı firmaların satın alma temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenen ve
1–3 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan “İhracat Haftası
2017” etkinliğine, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu üyesi 17 firmanın temsilcilerinin katılacağı ve ikili iş
görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Oyunlar ve hediyelik ürünler alanında çalışan Lion Playing
Cards Co Ltd. firmasının da bu konudaki ürünlerden almak amacıyla “İhracat Haftası 2017” etkinliğine
katılacağı bildirilmiştir. Etkinlik kapsamında Lion Playing Cards Co Ltd. firmasının temsilcisiyle görüşmek
isteyen firmaların http://www.ihracathaftasi.com/#register2 adresinden kayıt yapmaları gerekmektedir.
İlgilenen ve herhangi bir soru veya açıklama almak isteyen firma yetkililerinin, İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu Uluslararası İlişkiler Bölümü Direktörü olup, bu etkinlikte de İsrail Heyetinin Liderliğini
yapacak olan Bay Ze'ev Lavie ile (zeevl@chamber.org.il) e-posta adresinden iletişim kurabilecekleri
belirtilmiştir.
ZAMBiA
201700242-- Alım

Kayıt Tarihi: 17.10.2017
Firma Adı: MUKAMBA INVESTMENTS LTD
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Mr. Simon Sakala / Projects Consultant
Tel: +260.977.771 885; Faks:.. ; e-mail: ssakala@mukamba.co.zm ; web:
T.C. Lusaka Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir iletide; Zambiya'da yerleşik MUKAMBA
INVESTMENTS LTD isimli firmanın yakın zamanda başladığı bir konaklama tesisi inşaatı için Türkiye’den
yapı malzemeleri (zemin kaplamaları, ahşap kapı/çerçeve, yer ısıtması, güneş enerjili ısıtma ve
ışıklandırma sistemi, ışıklandırma ürünleri), iç/dış mobilya ürünleri ve tekstil ürünleri (kilim, halı, perde vb.)
ithal etmek istediği bildirilmektedir. Yazıda ayrıca, ilgi duyan firmalarımızın söz konusu Firma Müdürüyle
de (Mr. Emmanuel Kasali Mwape / Managing Director) +260 969 663 142; +260 954 627 494 numaralı
telefonlar ve e-posta yoluyla (kmwape@mukamba.co.zm) temas kurabilecekleri belirtilmektedir.
Elektrik, gaz, nükleer enerji ve yakıtlar, buhar, sıcak su ve diğer enerji kaynakları
IRAK
201700237-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 11.10.2017
Firma Adı: ALİ ISAM
Adres: , ,
Yetkili Kişi: ali isam yahya al-faris
Tel: +964.770.1631282 WhatsAp; Faks:.. ; e-mail: ali75f@gmail.com ; web:
Doktora çalışması için Türkiye'de bulunan Iraklı bir mühendis, Türkiye’de ortaklar aramaktadır. Mühendis,
rüzgar enerjisi uygulamaları için modelleme, simülasyon ve sistem geliştirme konusunda uzmanlaşmış
olup, rüzgar türbinlerinde önemli tecrübeye sahiptir. Potansiyel ortaklarla Türkiye’nin turistik adaları
etrafında rüzgâr enerjisi de üreten offshore turistik eğlence kompleksleri uygulamak istemektedir. Proje,
temel olarak Japon bilim adamları tarafından geliştirilen Wind Lens Projesine dayanmaktadır. Wind Lens
türbinleri ile geleneksel rüzgâr türbinlerine göre daha fazla enerji elde edilebilmektedir. Üstelik bu tür rüzgâr
enerjisi projesinin maliyeti çok rekabetçidir. Proje ortakları; ticari anlaşmalar, üretim anlaşmaları ve
geliştirme çalışmaları ve teknik işbirliği anlaşmaları için aranmaktadır. Üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve
rüzgâr enerjisi alanında çalışan şirketler potansiyel ortaklar olabilir.
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İnşaat işleri
IRAK
201700238-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 11.10.2017
Firma Adı: ALİ ISAM
Yetkili Kişi: ali isam yahya al-faris
Tel: +964.770.1631282 WhatsAp; Faks:.. ; e-mail: ali75f@gmail.com ; web:
Doktora çalışması için Türkiye'de bulunan Iraklı bir mühendis, Türkiye’de ortaklar aramaktadır. Mühendis,
rüzgar enerjisi uygulamaları için modelleme, simülasyon ve sistem geliştirme konusunda uzmanlaşmış
olup, rüzgar türbinlerinde önemli tecrübeye sahiptir. Potansiyel ortaklarla Türkiye’nin turistik adaları
etrafında rüzgâr enerjisi de üreten offshore turistik eğlence kompleksleri uygulamak istemektedir. Proje,
temel olarak Japon bilim adamları tarafından geliştirilen Wind Lens Projesine dayanmaktadır. Wind Lens
türbinleri ile geleneksel rüzgâr türbinlerine göre daha fazla enerji elde edilebilmektedir. Üstelik bu tür rüzgâr
enerjisi projesinin maliyeti çok rekabetçidir. Proje ortakları; ticari anlaşmalar, üretim anlaşmaları ve
geliştirme çalışmaları ve teknik işbirliği anlaşmaları için aranmaktadır. Üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve
rüzgâr enerjisi alanında çalışan şirketler potansiyel ortaklar olabilir.
Emlakçılık hizmetleri
PAKiSTAN
201700283-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 02.11.2017
Firma Adı: Ghulam Murtaza (GM)
Adres: Smart City, 1 G,Tahiri Plaza, Air Port Road, Gwadar, Pakistan, ,
Yetkili Kişi: Ghulam Murtaza
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: regencypk@yahoo.com ; web:
Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) üzerinde yerleşik bir Pakistan yönetim ve emlak firması, Türk
firmalarını bu yükselen ticaret koridorunda yer almaya davet ediyor. Firma, Çin-Pakistan Ekonomik
Koridorunun bölgedeki en büyük iş, ticaret, turizm ve sanayi merkezi haline geldiğini ve 2018 yılında
faaliyete geçeceği ve Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarının (Duty Free-Shop) bulunacağı belirtilen
en büyük ve derin deniz limanının Avrupa, Körfez, Çin ve arada kalan devletleri birbirine bağlayacak bir
aktarma noktası olacağını ifade etmektedir. Firma, 2004 yılından bu yana Gwadar'da faaliyet gösterdiğini
ve aşağıdaki alanlar için profesyonel hizmetler sunduğunu belirtmiştir: 1) Sanayi, ticaret, konut ve dinlenme
faaliyetleri için gayrimenkul hizmetleri, 2) Firmalara çeşitli alanlarda işbirliği için arabuluculuk hizmetleri, 3)
Şirket kurulumu ve diğer ilgili hizmetler.
Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme konularında hizmetler
PAKiSTAN
201700284-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 02.11.2017
Firma Adı: Ghulam Murtaza (GM)
Adres: Smart City, 1 G,Tahiri Plaza, Air Port Road, Gwadar, Pakistan, ,
Yetkili Kişi: Ghulam Murtaza
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: regencypk@yahoo.com ; web:
Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) üzerinde yerleşik bir Pakistan yönetim ve emlak firması, Türk
firmalarını bu yükselen ticaret koridorunda yer almaya davet ediyor. Firma, Çin-Pakistan Ekonomik
Koridorunun bölgedeki en büyük iş, ticaret, turizm ve sanayi merkezi haline geldiğini ve 2018 yılında
faaliyete geçeceği ve Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalarının (Duty Free-Shop) bulunacağı belirtilen
en büyük ve derin deniz limanının Avrupa, Körfez, Çin ve arada kalan devletleri birbirine bağlayacak bir
aktarma noktası olacağını ifade etmektedir. Firma, 2004 yılından bu yana Gwadar'da faaliyet gösterdiğini
ve aşağıdaki alanlar için profesyonel hizmetler sunduğunu belirtmiştir: 1) Sanayi, ticaret, konut ve dinlenme
faaliyetleri için gayrimenkul hizmetleri, 2) Firmalara çeşitli alanlarda işbirliği için arabuluculuk hizmetleri, 3)
Şirket kurulumu ve diğer ilgili hizmetler.
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