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İşbirliği Teklifleri Bülteninde, çeşitli ülkelerdeki firma ve kuruluşlardan TOBB’a gönderilen ticari, mali ve teknik işbirliği teklifleri
duyurulmaktadır. Bu bilgilere www.tobb.org.tr adresinden de ulaşabilmektedir.
Burada yer alan işbirliği teklifleri, kaynak belirtilmesi koşuluyla yayımlanabilir.
Duyurusu yapılan yabancı firmalarla temaslar ve müzakereler konusunda TOBB’un herhangi bir aracılık, tercüme veya danışmanlık
hizmeti bulunmamaktadır.
Bültende yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda TOBB’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
tekliflerin içeriğinden, size değişikliğe uğrayarak ya da geç ulaşmasından sorumlu tutulamaz.

TOBB,

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
A.B.D.
200800214
FİRMA ADI: TRUS, INC.
WORLD TRADE CENTER, 702 WEST STREET,
WILMINGTON, DE 19801 USA
TEL: ++1 (302) 4381394
FAKS:++1 (302) 2946496
e-posta: sultantaskin1@hotmail.com
Çok sayıdaki Amerikan üretici şirketinin temsilcisi olan bir
Türk ticaret ve danışmanlık şirketi; temsil ettiği şirketlerin,
tarımsal mallar ve hammaddeler, tahıllar (buğday, arpa,
mısır, yulaf, çavdar, pirinç vb.), kuru baklagiller (fasulye,
nohut, mercimek vb.), unlu mamuller ile ilgili ürünler, çikolata
ve şekerleme, süt ürünleri, içecekler, sağlıklı ve destekleyici
gıda maddeleri, organik ürünler, et ve kümes hayvanları
etleri, tuz, şeker, palm yağı, zeytinyağı, ayçiçeği yağı, kanola
yağı, biyolojik tabanlı polyol vb. ürünlerini Türk firmalarına
satmak istiyor.

KAZAKiSTAN
200700010
FİRMA ADI: AKIN DANIŞMANLIK
Atatürk Bulvarı No:141 Bulvar Palas A-Blok No:86 06640
Bakanlıklar-ANKARA
TEL: ++90 (312) 4255931
FAKS:++90 (312) 4251260
e-posta: sakula@vizeavrasya.com
Kazakistan ekmeklik buğdayının (dökme 3. sınıf yumuşak
buğday-GTİP no:1001909900 ) Türkiye tek ve tam yetkili
(exclusive) temsilcisi olan firma, akreditif veya şartlı havale
ödeme şekliyle Türkiye limanına uygun şartlarda CIF teslimi
buğday satmak istiyor.
MOĞOLĠSTAN
200800218
FİRMA ADI: Chono Corporation
Office-34, Jamyan Gun Street-12, Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar city
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TEL: ++976 (11) 331518
FAKS:++976 (11) 331517
e-posta: invest@chono.mn
Ulaanbaatar şehrinde etrafı çitle çevrili 5000 hektarlık sulu
tarıma uygun arazisi bulunan tarımsal işletme, sulu buğday
üretimi konusunda işbirliği yapabileceği firmalar arıyor. Söz
konusu işletmenin iş planı mevcut olup toprak analizi ve su
konusunda sondaj çalışmaları mevcuttur.

Kömür, linyit, turba ve kömür esaslı diğer
ürünler
RUSYA
200700008
FİRMA ADI: AKIN DANIŞMANLIK
Atatürk Bulvarı No:141 Bulvar Palas A-Blok No:86 06640
Bakanlıklar-ANKARA
TEL: ++90 (312) 4255931
FAKS:++90 (312) 4251260
e-posta: sakula@vizeavrasya.com
Rusya Federasyonu'nda dünyaca ünlü Kuzbass, Sibirya
kömürü üreticisi bir şirketin Türkiye temsilcisi olan firma; en
az 150.000 ton ve üzerinde SSPK tip kömür ihtiyacı olan
Türk fabrikalarının uzun vadeli kontrat yapabilmelerine
aracılık etmek istemektedir. Firma, 50-300 mm arasında
değişen boyutlarda %4 Nem , %8 Kül, % 0.5 Kükürt ve 6800
Kcal/kg kalori değerinde olan 1.sınıf SSPK tipi kömüre
sahiptir.

Madencilik, taĢ ocağı iĢletme ve diğer ilgili
ürünler
GÜNEY AFRiKA
200800163
FİRMA ADI: NTHATHANE MINING PROJECTS
Johannesburg, South Africa
TEL: ++27 (73) 4009
e-posta: ntthatle@webmail.co.za
Madencilik projeleri konusunda uzmanlaşmış firma, çeşitli
madenler ve madencilik projeleri satmak istediğini bildiriyor.
SURiYE
200800192
FİRMA ADI: Amir Jamal Al Deen
Aleppo / Syria
TEL: ++963 (21) 2275301
FAKS:++963 (21) 2222203
e-posta: amirjamaldeen@hotmail.com
Suriye'de taş ve mermer fabrikası olan firma Türkiye'deki
firmalarla işbirliği yapmak üzere temas kurmak istediğini
bildiriyor.
Firma yetkilisi ile +963 944 244145 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.

Gıda maddeleri ve içecekler
200800215
FİRMA ADI: TRUS, INC.
WORLD TRADE CENTER, 702 WEST STREET,
WILMINGTON, DE 19801 USA
TEL: ++1 (302) 4381394
FAKS:++1 (302) 2946496
e-posta: sultantaskin1@hotmail.com
Çok sayıdaki Amerikan üretici şirketinin temsilcisi olan bir
Türk ticaret ve danışmanlık şirketi; temsil ettiği şirketlerin,
tarımsal mallar ve hammaddeler, tahıllar (buğday, arpa,
mısır, yulaf, çavdar, pirinç vb.), kuru baklagiller (fasulye,
nohut, mercimek vb.), unlu mamuller ile ilgili ürünler, çikolata
ve şekerleme, süt ürünleri, içecekler, sağlıklı ve destekleyici
gıda maddeleri, organik ürünler, et ve kümes hayvanları
etleri, tuz, şeker, palm yağı, zeytinyağı, ayçiçeği yağı, kanola

yağı, biyolojik tabanlı polyol vb. ürünlerini Türk firmalarına
satmak istiyor.
BEYAZ RUSYA
200800176
FİRMA ADI: Bakun Dimitriy Yureviç
TEL: ++375 (29) 666 45 22
FAKS:++375 (29) 577 86 86
e-posta: BAKUN_DY@TUT.BY
Firma, Türkiye’den vinç, hammadde (kimya, metalürji, kâğıt
ve gıda sanayi için) ve propilen (big beg) almak istediğini
bildiriyor.
GÜNEY AFRiKA
200800153
FİRMA ADI: UNIWINES (PTY) LTD
e-posta: louis@uniwines.co.za
Firma, şarap satmak istediğini bildiriyor.
200800159
FİRMA ADI: TRADEKHELB (PTY) LTD
Briardene, Durban, South Africa
TEL: ++27 (31) 579 1224
FAKS:++27 (31) 579 1226
e-posta: afdesai@impactdisplay.co.za
Firma, kimyasal katkı maddesi, yiyecek maddeleri,
kozmetikler satmak istediğini ayrıca, dayanıklı tüketici malları
almak istediğini bildiriyor.
iNGiLTERE
200800206
FİRMA ADI: THE BRITISH CHAMBER OF COMMERCE OF
TURKEY – BCCT
Meşrutiyet Cad. No: 18 Aslı Han Kat: 6, 34435 Galatasaray /
İstanbul
TEL: ++90 (212) 249 0420
FAKS:++90 (212) 252 5551
e-posta: edaakalin@bcct.org.tr
İngiliz bir firma, Türkiye’deki kozmetik & tuvalet malzemeleri
ile gıda toptancı firmaları ve aynı zamanda indirimli
perakendeciler (discount retailers) ile temas kurmak istiyor.
MAKEDONYA CUMHURiYETi
200800180
FİRMA ADI: NAFIS KURTIS
e-posta: nafis_hbs@hotmail.com
Makedonya'da bol miktarda elma yetiştiren ve ayrıca sanayi
bölgesinde 5300m2 arsası üzerinde 800m2 de kapalı alanı
bulunan firma, buraya bir fabrika kurarak elma konsantresi
üretmek istiyor. Firma, bu fabrikayı inşa edebilmek için Türk
firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor.
MOĞOLĠSTAN
200800209
FİRMA ADI: Ulziit Dadal Farm
Sambuu street 211238, Ulaanbaatar
TEL: ++976 (9) 1198907
FAKS:++976 (11) 324620
e-posta: contact@mongolchamber.mn
200 kadar büyükbaş hayvan çiftliği bulunan firma, Moğolistan
pazarı için sütten kazein üreten firmalarla işbirliği yapmak
istediğini bildiriyor.
200800210
FİRMA ADI: Gantamga Co., Ltd
Ulaanbaatar Mongolia
TEL: ++976 (11) 91610346
FAKS:++976 (11) 324620
e-posta: contact@mongolchamber.mn
Moğolistan'da yetişen şifalı bitkilerden çay üreten firma, bu
ürünlerini satmak istediğini bildiriyor. Söz konusu çaylar,
Moğolistan'da
geleneksel
tedavi
yönteminde
kullanılmaktadır.
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NiJERYA
200800181
FİRMA ADI: AGYOOK NIGERIA LTD
101 Hospital Rd ,GPO BOX 2758 or 1127ABA ABIA STATE
NIGERIA
TEL: ++234 (808) 1146146
e-posta: omekwa@yahoo.com
Firma, hazır koton erkek tişörtleri, erkek takım elbiseleri,
bayan kıyafetleri, bayan çantaları, erkek el çantaları, erkek
deri kemerler, spor yürüyüş kıyafetleri, deri ayakkabılar, iç
giyim, ilaç, tıbbi yiyecek ve içecek, çekilmiş süt/ sıvı süt ve
endüstriyel şeker almak istediğini bildirmektedir.
PAKiSTAN
200800190
FİRMA ADI: Herbion Pakistan (Pvt)Ltd.
Karachi, Pakistan
TEL: ++92 (21) 111503111
FAKS:++92 (21) 5044263
e-posta: mujeeb.puri@herbion.com
Bitkisel ürün üreticisi olan firma, bu ürünleriyle Türkiye
pazarına birlikte girebileceği firmalar arıyor.
SURiYE
200800193
FİRMA ADI: Morek Co.
Damascus / Syria
TEL: ++963 (11) 3718100
FAKS:++963 (11) 3718100
e-posta: info@pistachio-aleppo.com
Şam fıstığı (taze veya kavrulmuş, tuzlu, tuzsuz) üreticisi olan
firma, nakliyeci firmalarla, fıstık üreticisi ve ambalajlaması
yapan firmalarla, fıstık üretiminde kullanılan gübre üreticisi
firmalarla ve fıstık üzerine araştırma ve geliştirme yapan
firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor.
200800220
FİRMA ADI: TAIBA FOR FOOD INDUSTRY
DAMASCUS SYRIA
TEL: ++96 ( 311) 672 99 921
FAKS:++96 ( 311) 672 99 920
e-posta: taibaco@mail.sy; taiba_company2007@yahoo.com
Öğle yemekleri için tavuk ve sığır etinden konserve yemek
üreticisi olan firma, bu ürünlerin hammaddelerini üreten
aşağıdaki özelliklere sahip firmalarla temas kurmak istediğini
bildiriyor: 1-Konserve et kesmek için makineler (kesiciler,
otoklav gibi) 2- Baharatçılar 3- Teneke kutu satıcıları.
TÜRKiYE
200800207
FİRMA ADI: 3A GRUP İTHALAT, İHRACAT, SANAYİ VE
TİCARET LTD. ŞTİ.
467. Sokak No:5/4 (Arjantin İ.Ö.Okulu Bitişiği) Çukurambar /
Ankara ANKARA
TEL: ++90 (312) 285 73 70
FAKS:++90 (312) 285 87 70
e-posta: info@meyvecipsi.com
İthalatçı firma; katkı maddesi, koruyucu madde, şeker ve yağ
içermeyen, % 100 doğal, sağlıklı, lezzetli ve gevrek ELMA
CİPSLERİ için iller bazında dağıtım ve pazarlama
yapabilecek firmalar / bayiler arıyor. Dağıtım ve pazarlama
konusunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti firmalarının da
başvurabilecekleri bildirilmiştir. Firma yetkilisi ile 0 (532) 614
50 10 numaralı cep telefonundan da irtibat kurulabilir.

Tekstil ve tekstil malzemeleri
PAKiSTAN
200800151
FİRMA ADI: AJMERI TEXTILES
Karachi / Pakistan

e-posta: Ajmeri_tex@Yahoo.com
Deniz, yüz, banyo ve mutfak havluları, masa örtüsü, sarı toz
bezi gibi ev tekstili ürünlerinin üreticisi olan firma; bu
ürünlerin yanı sıra Pakistan'dan pamuk ipliği, kot kumaşı gibi
ağarmış kumaşlar ihraç ettiklerini ve bu ürünleri satmak
istediğini bildiriyor.
200800219
FİRMA ADI: ULBRICHT’S PAKISTAN (PVT) LTD
B- 57 Estate Avenue, S. I. T. E.Karachi, Pakistan.
TEL: ++92 (21) 2575182-83
FAKS:++92 (21) 2586270
e-posta: iftekharulbricht@cyber.net.pk
İhram ve diğer havlu çeşitleri, ham bez (Gre Cloth), mamul
bez, dokuma ev ürünleri üreticisi olan firma, bu ürünlerini
satmak üzere ithalatçı ve bayilerle temas kurmak istediğini
bildiriyor. Firma yetkilisi ile +92 322-3225233 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.

Elbise ve ayakkabı
BULGARiSTAN
200800202
FİRMA ADI: SIKRA
Bulgaria, Gabrovo, Blv. “Treti mart” 9
TEL: ++359 ( 6) 6820669
e-posta: sikra@mbox.contact.bg
Dikiş endüstrisi üzerine uzmanlaşmış olan firma,
Bulgaristan'da çocuk ve kadın giysileri üretimi için ortak
aradığını bildiriyor. Firma, bu faaliyet için gerekli tüm
donanım, depo ve işyeri, kesim ve modelleme bölümleri,
uzman, teknisyen ve tasarımcılarının bulunduğunu ifade
etmektedir. Firma yetkilisi ile +359878734584 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.
GÜNEY AFRiKA
200800160
FİRMA ADI: MASIYIPHE
Randburg, South Africa
TEL: ++27 (83) 390 1509
e-posta: heengiwe@masiyiphe.co.za
Firma, tekstil ürünleri ithalatı konusunda danışmanlık hizmeti
vermek istediğini bildiriyor.
200800161
FİRMA ADI: FASHION DESIGING
Vanderbijlpark, South Africa
TEL: ++27 (16) 988 0155
FAKS:++27 (86) 612 9033
e-posta: shintshile@vut.ac.za
Firma tekstil ürünleri satın almak istediğini bildiriyor.
200800162
FİRMA ADI: RAMSIA TRADING CC
Rondebult, South Africa
TEL: ++27 (11) 862 3322
FAKS:++27 (11) 865 144 5301
e-posta: ramsiatrading@gmail.com
Firma tekstil ürünleri ve deri ceket satın almak istediğini
bildiriyor.
MOĞOLĠSTAN
200800213
FİRMA ADI: Ekhogen Co., ltd
Bayanzurkh district 15 horoo , 5-126
TEL: ++976 (99) 051399
FAKS:++976 (11) 451623
e-posta: contact@mongolchamber.mn
Yerli ve yabancı marka giyimi konusunda faaliyet gösteren
firma, Oshkosh, Baby Gap, Okaidi gibi çocuk giyim
markalarını almak üzere firmalarla temas kurmak istediklerini
bildiriyor.
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NiJERYA
200800182
FİRMA ADI: AGYOOK NIGERIA LTD
101 Hospital Rd ,GPO BOX 2758 or 1127ABA ABIA STATE
NIGERIA
TEL: ++234 (808) 1146146
e-posta: omekwa@yahoo.com
Firma, hazır koton erkek tişörtleri, erkek takım elbiseleri,
bayan kıyafetleri, bayan çantaları, erkek el çantaları, erkek
deri kemerler, spor yürüyüş kıyafetleri, deri ayakkabılar, iç
giyim, ilaç, tıbbi yiyecek ve içecek, çekilmiş süt/ sıvı süt ve
endüstriyel şeker almak istediğini bildirmektedir.

Deri ve deri mamulleri
PAKiSTAN
200800128
FİRMA ADI: Hassan Leather Indus
P.O.Box 2030,Sialkot Pakistan
TEL: ++92 (52) 4586304
FAKS:++92 (52) 4588777
e-posta: hli@skt.comsats.net.pk
Firma, deri giysi, eşya, eldiven ve deri kaynak giysileri, spor
eşyaları, giysileri ithalatçıları ile temas kurmak istediğini
bildiriyor. Firma yetkilisi ile +92 0300 4138584 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.

AhĢap, ahĢap ürünler, mantar ürünleri,
sepetçilik malzemeleri ve hasır iĢleri
A.B.D.
200800188
FİRMA ADI: Ike Trading Co. Ltd
8905 S.W. NIMBUS AVE., | Suite 475A| BEAVERTON
OREGON 97008 | U.S.A.
TEL: ++503 (643) 6688
FAKS:++503 (641) 7335
e-posta: souraya@iketrading.com
Sert ağaçtan (kızıl meşe, beyaz meşe, ceviz ağacı, sert akça
ağaç, kayın ağacı ve kiraz gibi) kereste, kontrplak, kaplama,
döşemelik ve kütük üreticisi olan firma; sert ağaç kerestesi,
ağaç gövdesi ve döşemelik almak isteyen Türk firmalarıyla
temas kurmak istediğini bildiriyor.

Kağıt hamurundan ve kağıttan mamul ürünler
BEYAZ RUSYA
200800175
FİRMA ADI: Bakun Dimitriy Yureviç
TEL: ++375 (29) 666 45 22
FAKS:++375 (29) 577 86 86
e-posta: BAKUN_DY@TUT.BY
Firma, Türkiye’den vinç, hammadde (kimya, metalürji, kâğıt
ve gıda sanayi için) ve propilen (big beg) almak istediğini
bildiriyor.

Petrol ürünleri ve yakıtlar
A.B.D.
200800216
FİRMA ADI: TRUS, INC.
WORLD TRADE CENTER, 702 WEST STREET,
WILMINGTON, DE 19801 USA
TEL: ++1 (302) 4381394
FAKS:++1 (302) 2946496
e-posta: sultantaskin1@hotmail.com
Çok sayıdaki Amerikan üretici şirketinin temsilcisi olan bir
Türk ticaret ve danışmanlık şirketi; temsil ettiği şirketlerin

ürün çeşitlerinden yağlama yağları ve makine yağları (oil and
lubricants), biyoyakıt (biofuels), madeni yağlar, enerji ve gaz
(power and gas), soya bazlı mumlar (soy based candle
waxes) vb. için Türk firmaları ile distribütörlük anlaşmaları
yapmak istiyor.
MISIR
200800199
FİRMA ADI: Middle East And Oil Refinery ( Midor )
22 Badiye Street , Masr el Jadida – cairo- Egypt
TEL: ++20 ( 2) 2 414 29 45
e-posta: hnour@midor.com.eg
Botagaz, benzin, kibrit, uçak yakıtı ve solar üzerine çalışan
firma, bu ürünlerini satmak üzere Türk firmalarıyla beraber
çalışmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Mısır Ticaret
Müsteşarlığı tarafından iletilmiştir. Firma yetkilisi ile +20 12
7328 717 numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve
yapay elyaflar
A.B.D.
200800217
FİRMA ADI: TRUS, INC.
WORLD TRADE CENTER, 702 WEST STREET,
WILMINGTON, DE 19801 USA
TEL: ++1 (302) 4381394
FAKS:++1 (302) 2946496
e-posta: sultantaskin1@hotmail.com
Çok sayıdaki Amerikan üretici şirketinin temsilcisi olan bir
Türk ticaret ve danışmanlık şirketi; temsil ettiği şirketlerin
eczacılık ürünleri (Pharmaceutical), buz çözücü kimyasal
maddeler ve yüzey kaplama maddeleri (deicing products and
surface overlays), mayalama ürünleri (fermentation solution),
tekstüre çözümleri ve reoloji düzenleyiciler (texturizing
solutions and reology modifiers), üre (urea) vb. için Türk
firmaları ile distribütörlük anlaşmaları yapmak istiyor.
200800223
FİRMA ADI: Nano Yüksek Teknoloji Arge, Eğitim Yazılım ve
Danışmanlık (Concern Nanoindustry, Rusya FederasyonuTürkiye Exclusive Temsilciliği)
Atatürk Bulvarı No:141 Bulvar Palas A-Blok No:86
Bakanlıklar, 06640,ANKARA
TEL: ++90 (312) 4255931
FAKS:++90 (312) 4251260
e-posta: info@nano-arge.com.tr
ABD, Rusya ve İsrail patentli nano teknolojik hazır ürünlerin
Türkiye temsilciliğini yürüten firma, ithal edeceği yeni nesil
ileri teknoloji cilt bakım ürünlerini (dermo kozmetik) Türkiye
pazarına sunmak için tanıtım, dağıtım ve satışını yapacak iş
ortağı aramaktadır.
Firma, insanoğlu tarafından üretilmiş kimyasal ilaçların
yerine, biyolojik bilgi transferinin onarılması yoluyla
organizmanın fonksiyonel dengesinin ve kendini iyileştirme
işlemlerinin (self-healing processes) arttırılmasının mümkün
olduğunu belirtmektedir. Ürün, insan vücudunda var olan
maddeleri (ingredients) temin ederek vücuda yardımcı
olmaktadır. Firma, insanlar için yapılabilecek en iyi şey biraz
da olsa ama gerçek olarak yaşlanma sürecini yavaşlatmak
olduğunu vurgulamaktadır.
Firma, bayanlar ve erkekler için geliştirilmiş ürünlerinin
sadece erken yaşlanmayı önlemediğini, aynı zamanda akne
(sivilce) ve akne izlerine, yağlı ve kuru ciltlere karşı etkili, cilt
elastikiyetini sağlamaya yardımcı olduğunu, oksijen
kullanımını arttırarak daha sağlıklı ve genç görünen cildi
ortaya çıkardığını ifade etmektedir.
Firma, cilt bakım ürünleri teknoloji serilerinin, onarma etkileri
ile insan vücudunda doğal olarak mevcut olan kendini
iyileştirme işlemlerini (self-healing processes) aktif hale
getirebilen ilk ve tek nano esaslı cilt bakım sistemi olduğunu
ve bunun nano parçalara değil, daha sofistike, daha gelişmiş

4

ve insan vücudu için daha natürel yaklaşıma dayandığını
söylemektedir. Firma bu yaklaşımı, nano (10-9; bir gramın
milyarda biri) ve pico (10-12; bir gramın trilyonda biri)
boyutlarda – İnsan hücrelerinin normal fonksiyonu için tam
olarak gerekli oranda biyolojik olarak aktif olan maddelerin
kullanılmasına dayalı olması şeklinde açıklamaktadır.
Bir başka deyişle firma dışarıdan hiçbir etkene ihtiyaç
duymaksızın insan vücudunda zaten var olan inaktif hücreleri
aktive etmek suretiyle ve ayrıca her bir insan için ayrı üretilen
tamamen kişiye özel ürün geliştirme teknolojisine sahip ABD
patentli dünyadaki ilk ve tek dermo kozmetik cilt-bakım
ürünlerine sahip olduğunu ifade etmektedir.

teknolojisi
Nanoteknolojiyi
Türkiye’ye
taşıyarak
işletmelerimizin hizmetine sunmak istiyor. Firma, patentli
hazır ticari ürünleri ve ar-ge çalışmalarıyla; tarımdan sağlığa,
makine sanayinden elektroniğe, bilgisayardan ilaç sektörüne,
otomotivden kozmetiğe kadar akla gelebilecek her türlü
sektörde
faaliyet
gösteren
Türk
sanayicilerini
nanoteknolojinin sunduğu rekabet avantajlarıyla buluşturmak
istiyor.
Firma, ürünlere anti-bakteriyel/anti-mikrobik/hijyen özellik
kazandıran dezenfektan niteliğindeki izooktan ve su bazlı
nano gümüş solüsyonu üreticilerimizin hizmetine sunmak
istiyor.

BEYAZ RUSYA
200800173
FİRMA ADI: Bakun Dimitriy Yureviç
TEL: ++375 (29) 666 45 22
FAKS:++375 (29) 577 86 86
e-posta: BAKUN_DY@TUT.BY
Firma, Türkiye’den vinç, hammadde (kimya, metalürji, kâğıt
ve gıda sanayi için) ve propilen (big beg) almak istediğini
bildiriyor.

200501938
FİRMA ADI: Nano Yüksek Teknoloji Arge, Eğitim Yazılım ve
Danışmanlık (Concern Nanoindustry, Rusya FederasyonuTürkiye Exclusive Temsilciliği)
Atatürk Bulvarı No:141 Bulvar Palas A-Blok No:86
Bakanlıklar 06640 ANKARA
TEL: ++90 (312) 4255931
FAKS:++90 (312) 4251260
e-posta: info@nano-arge.com.tr
Rusya Federasyonu’nda yerleşik “Concern NanoIndustry”
firmasının Türkiye’deki tek temsilcisi olan firma,
Nanoteknolojiyi
Türkiye’ye
taşıyarak
işletmelerimizin
hizmetine sunmak istiyor.
Firma dışarıdan hiçbir etkene ihtiyaç duymaksızın insan
vücudunda zaten var olan inaktif hücreleri aktive etmek
suretiyle ve ayrıca tamamen kişiye özel ürün geliştirme
teknolojisine sahip ABD patentli dünyadaki ilk ve tek dermo
kozmetik cilt-bakım ürünlerinin tanıtım, dağıtım ve satışını
yapacak iş ortağı aramaktadır.
Firma ayrıca anti bakteriyel, mikropsuz, kokuya duyarlı /
deodorant (parfüm) özellikli tekstil kumaşının ve başta yara
ve sargı bezi olmak üzere yeni nesil tıbbi tekstil ürünlerinin
tanıtım, dağıtım ve satışını yapacak iş ortağı aramaktadır.

GÜNEY AFRiKA
200800158
FİRMA ADI: TRADEKHELB (PTY) LTD
Briardene, Durban, South Africa
TEL: ++27 (31) 579 1224
FAKS:++27 (31) 579 1226
e-posta: afdesai@impactdisplay.co.za
Firma, kimyasal katkı maddesi, yiyecek maddeleri,
kozmetikler satmak istediğini ayrıca, dayanıklı tüketici malları
almak istediğini bildiriyor.
iNGiLTERE
200800205
FİRMA ADI: THE BRITISH CHAMBER OF COMMERCE OF
TURKEY – BCCT
Meşrutiyet Cad. No: 18 Aslı Han Kat: 6, 34435 Galatasaray /
İstanbul
TEL: ++90 (212) 249 0420
FAKS:++90 (212) 252 5551
e-posta: edaakalin@bcct.org.tr
İngiliz bir firma, Türkiye’deki kozmetik & tuvalet malzemeleri
ile gıda toptancı firmaları ve aynı zamanda indirimli
perakendeciler (discount retailers) ile temas kurmak istiyor.
KORE CUMHURiYETi
200800145
FİRMA ADI: SESIA
South Korea
TEL: ++82 (10) 9371-1680
e-posta: ohjoy2@naver.com
Firma satın almak üzere, elektronik aletleri temizlemede
kullanılan çözücü DMAc(Dimethylacetamide) maddesi
üreticileriyle ya da tedarikçileriyle temas kurmak istediğini
bildiriyor. Ayrıca firma, söz konusu kimyasalın CAS No.: 12719-5 olduğunu ve en az 500 mt/ay talep edileceğini
belirtmektedir.
RUSYA
200501937
FİRMA ADI: Nano Yüksek Teknoloji Arge, Eğitim Yazılım ve
Danışmanlık (Concern Nanoindustry, Rusya FederasyonuTürkiye Exclusive Temsilciliği)
Atatürk Bulvarı No:141 Bulvar Palas A-Blok No:86
Bakanlıklar 06640 ANKARA
TEL: ++90 (312) 4255931
FAKS:++90 (312) 4251260
e-posta: info@nano-arge.com.tr
Rusya Federasyonu’nda yerleşik “Concern NanoIndustry”
firmasının Türkiye’deki tek temsilcisi olan firma, “Concern
NanoIndustry” firmasının geliştirdiği moleküler üretim

SURiYE
200800194
FİRMA ADI: Morek Co.
Damascus / Syria
TEL: ++963 (11) 3718100
FAKS:++963 (11) 3718100
e-posta: info@pistachio-aleppo.com
Şam fıstığı (taze veya kavrulmuş, tuzlu, tuzsuz) üreticisi olan
firma, nakliyeci firmalarla, fıstık üreticisi ve ambalajlaması
yapan firmalarla, fıstık üretiminde kullanılan gübre üreticisi
firmalarla ve fıstık üzerine araştırma ve geliştirme yapan
firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor.

Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler
LiTVANYA
200800184
FİRMA ADI: Porolita UAB
J. Basanaviciaus g. 127, LT-76129, Siauliai, Lietuva
TEL: ++370 (41) 502503
FAKS:++370 (41) 502504
e-posta: info@norolita.lt
Alışılmış PU süngere göre daha sıkı olan ve yükleme
sırasında deforme olmayan PU sünger üreticisi olan firma,
talep halinde yumuşak ve ofis mobilyaları, araba, bot, uçak
ve tekerlekli sandalye için üretim yapıp standart olmayan
parçalar üretebileceklerini bildirmektedir. Söz konusu talep,
Litvanya Büyükelçiliği tarafından iletilmiştir. Firma yetkilisi ile
+370 687 87648 numaralı cep telefonundan da temas
kurulabilir.
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Metalik olmayan diğer ürünler
BAġKURDĠSTAN CUMHURĠYETĠ
200800185
FİRMA ADI: Tuimazysteklo
452755, S.Ulaev st. 12, Tuimazy city, Republic of
Bashkortostan,
TEL: ++7 (3478) 714-05
FAKS:++7 (3478) 550-22
e-posta: market@tpprb.ru; marketing@tmz-steklo.ru
Tıbbi amaçlı cam ampuller, cam ilaç şişeleri, test ve deney
tüpleri/ kapları, cam laboratuar gereçleri, cam farmakolojik
gereçler üreticisi olan firma, bu ürünleri satmak istediğini
bildiriyor.
EKVATOR
200800203
FİRMA ADI: LISLOP S.A.
TEL: ++593 (09) 8064365
e-posta: importaciones@lislop.com
Porselen, seramik, taş ve taş tuğla ithalatçısı olan firma, Türk
tedarikçileri ve bu ürünlerin fabrikalarıyla temas kurmak
istediğini bildiriyor.
iSPANYA
200800189
FİRMA ADI: GARO GRES
Ctra Castellon-Alcora Km 16,4, 12130 San Juan deMoroCastellom-Spain
TEL: ++34 (964) 701 056
FAKS:++34 (964) 328 396
e-posta: emilio@garogres.com
Zemin ve duvar seramikleri üreticisi olan firma, Türkiye'deki
seramik ithalatçıları, dağıtıcıları ve bayileriyle temas kurmak
istediğini bildiriyor. Firma yetkilisi ile +34 630 149 551
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

Ana metaller ve ilgili ürünler
AVUSTURYA
200800085
FİRMA ADI: CCI Valve Technology GmbH
Lemboeckgasse 63/1/2 A – 1230 Vienna, Austria
TEL: ++43 (1) 869 27 40-156
FAKS:++43 (1) 869 27 40-123
e-posta: juergen.steinmaurer@ccivalve.at
Petrol & gaz ve enerji ile ilgili uygulamalarda kullanılan sert
servis kontrol vanaları imalatçısı olan firma; çelik döküm
(hassas döküm, karbon içinde kum döküm, bütün ağırlık
sınıflarında paslanmaz ve alaşım çelik), dövme demir
(dökümlerle aynı ayarda; 3 tona kadar) ve dökme demir
satıcıları ile işbirliği yapmak ve bu ürünleri satın almak
istediğini bildirmektedir.
CCI is the leading manufacturer of severe service control
valves for oil & gas and power applications. We are looking
for suppliers of steel castings (investment castings; sand
castings in carbon, stainless and alloy steels in all weight
ranges), forgings (same grades as castings; up to 3 t) and
cast iron.
BANGLADEġ
200800152
FİRMA ADI: SHAH HAMEDIA CORPORATION
950, Osman Manjil, Asadgonj Chittagong – Bangladesh
TEL: ++880 (3) 633127187
FAKS:++880 (3) 633127187
e-posta: cttagram@yahoo.com
Firma, bakır tel ve elektrik kablosu satmak istediğini
bildiriyor. Ayrıca, firma yetkilisi ile +880 1 815670340
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.

BEYAZ RUSYA
200800174
FİRMA ADI: Bakun Dimitriy Yureviç
TEL: ++375 (29) 666 45 22
FAKS:++375 (29) 577 86 86
e-posta: BAKUN_DY@TUT.BY
Firma, Türkiye’den vinç, hammadde (kimya, metalürji, kâğıt
ve gıda sanayi için) ve propilen (big beg) almak istediğini
bildiriyor.
ÇiN
200800191
FİRMA ADI: Zhejiang Materials Industry International Co.
Ltd.
445 Kaixuan Road, 310020 Hangzhou, China
TEL: ++86 (571) 87051104
FAKS:++86 (571) 87054550
e-posta: lenny_dong@yahoo.com.cn
Çelik sanayi konusunda uzman olan devlet şirketi, sıcak
çekme bobin&levha çelik, soğuk çekme bobin&levha çelik,
çelik çubuklar ve kütük çelik ithalatçılarıyla temas kurmak
istediğini bildiriyor. Firma yetkilisi ile +86 133 7250 8166
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.
GÜNEY AFRiKA
200800154
FİRMA ADI: CUBIT DISTRIBUTION & SERVICE TRADING
Long Meadow West Business Park, Johannesburg, SA
TEL: ++27 (11) 409 0419
FAKS:++27 (86) 600 6883
e-posta: tumelom@rohlig.co.za
Firma, demir cevheri, manganez cevheri, bakır, teneke ve
alüminyum satmak istediğini bildiriyor.
MISIR
200800226
FİRMA ADI: Engineering Co for Import, Export
14 Gamal Abou El Mahasen Street,Garden City Cairo Egypt
TEL: ++202 (279) 59240
FAKS:++202 (279) 20 372
İnşaat malzemeleri ithalatçısı olan firma, acil olarak 15000
ton inşaat demiri satın almak istediğini bildiriyor. Talep edilen
52 tenörlük inşaat demiri, 12m boyunda ve 8-18mm arasında
çeşitli çaplarda olacaktır. Firma, söz konusu malzemeyle ilgili
her türlü teknik detayın e-mail ortamında, orijinal katalog ve
CD’lerinse, DHL ile gönderilmesini talep ediyor. Söz konusu
inşaat demirinin teknik özellikleri şöyle olacaktır. (Mechanical
properties for deformed high tensile steel Bars: Yield Stress
(FY)= 360 N/mm2, Ultimate Tensile Stress = 520 N/mm2,
Grade= 360/520, Surface of Bars = deformed (Ribbed),
Ratio of Elongation= 12%, Chemical Properties: Chemical
Properties and ratio of all different elements to be
determined according to the production).

Mamul ürün ve malzemeler
ALMANYA
200800187
FİRMA ADI: Würth Industrie Service GmbH & Co.KG
Drillberg 97980 Bad Mergentheim Germany
TEL: ++49 (7931) 91-1502
FAKS:++49 (7931) 91-4295
e-posta: Achim.Schweizer@wuerth-industrie.com
Endüstriyel şirketlerin ihtiyacı olan; vida, dübel, kimyasal
dübel, cıvata, pul, rondela, somun, pim vb. montaj ve
sabitleme malzemeleri ile mobilya ve inşaat sektöründe
kullanılan bağlantı malzemeleri ve aynı zamanda stoklama
ve toplama işlemleri için özel “C-Part-Management-Systems”
sistemleri imalatçısı olan şirket, bu tür mamulleri ülkemizden
de tedarik etmek istiyor. Türkiye’den başvurmak isteyen
imalatçılarda; sıcak ve soğuk dövme parçalar ile el ya da
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makineyle vidalanabilen parçalar imalatı alanında güçlü,
deneyimli ve rekabetçi özelliklere sahip olmaları koşulları
aranmaktadır.
HOLLANDA
200800183
FİRMA ADI: Altrex B.V.
Mindenstraat 7 8028 PK Zwolle P.O. Box 30160 NL 8003 CD
Zwolle , NETHERLANDS
TEL: ++31 (38) 4557733
FAKS:++31 (38) 4557711
e-posta: sales@altrex.com
Merdiven ve yapı iskele sistemleri üreticisi olan firma,
ürünlerini satmak amacıyla; inşaat malzemeleri kiralayan,
inşaat firmalarına malzeme tedarik eden, inşaat malzemeleri
ithalatı ve ihracatı yapan ve inşaat malzemeleri bayii olan
firmalarla temas kurmak istediklerini bildiriyor.
SURiYE
200800197
FİRMA ADI: SAWAS GROUP
Al-Jamilihe Str., Railways buildings No.1290/3, P.O.Box :
11027 ,Aleppo / Syria .
TEL: ++963 (21) 2254756 , 22229
FAKS:++963 (21) 2222946
e-posta: info@trillion-co.com
Ev aletleri üreticisi olan firma, Türkiye'de kıyma makinesi
dağıtımı ve satışı yapan firmalarla temas kurmak istediğini
bildiriyor.
200800225
FİRMA ADI: TAIBA FOR FOOD INDUSTRY
DAMASCUS SYRIA
TEL: ++96 (311) 672 99 921
FAKS:++96 (311) 672 99 920
e-posta: taibaco@mail.sy; taiba_company2007@yahoo.com
Öğle yemekleri için tavuk ve sığır etinden konserve yemek
üreticisi olan firma, bu ürünlerin hammaddelerini üreten
aşağıdaki özelliklere sahip firmalarla temas kurmak istediğini
bildiriyor: 1-Konserve et kesmek için makineler (kesiciler,
otoklav gibi) 2- Baharatçılar 3- Teneke kutu satıcıları.

Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve
ilgili ürünler
ALMANYA
200800167
FİRMA ADI: TD-IHK Türkisch-Deutsche Industrie- und
Handelskammer - Unternehmerverband e.V. - Türk Alman
Ticaret ve Sanayi Odası
Opladener Str. 8 50679 Köln, Germany
TEL: ++49 (221) 540 22 00
FAKS:++49 (221) 540 22 01
e-posta: n.oeztuerk@td-ihk.de
Otomotiv yan sanayicisi olan firma, Türkiye’de bir montaj
fabrikası için İzmir bölgesinde faaliyet gösteren metal işleme
(sac ve çelik) sanayicileri ile temas kurmak istediğini
bildirmektedir. Bu sanayicilerin hizmet profillerinde aranılan
özellikler şöyle belirtilmiştir: Klasik metal işleme (en az 6 mm
ye kadar); üretim hattında pançlama/zımbalama; kırpma
(CNC ile yönetilen otomatlarla sac parçalarının kesilmesi);
metal bükme, kesme ve biçim değiştirme, kaplama (kromsuz
çinko ve kataforez kaplama). Detaylı bilgi edinmek ve söz
konusu şirket ile temasa geçmek isteyen kuruluşların 24764
referans numarasını belirterek Türk Alman Ticaret ve Sanayi
Odası’nın n.oeztuerk@td-ihk.de e-posta adresine veya +49
(221) 540 22 01 no.lu faksına şirket bilgilerini göndermeleri
istenmektedir.

200800168
FİRMA ADI: TD-IHK Türkisch-Deutsche Industrie- und
Handelskammer - Unternehmerverband e.V. - Türk Alman
Ticaret ve Sanayi Odası
Opladener Str. 8 50679 Köln, Germany
TEL: ++49 (221) 540 22 00
FAKS:++49 (221) 540 22 01
e-posta: n.oeztuerk@td-ihk.de
Güvenlik tekniği alanında faaliyet gösteren firma, Türkiye’de
ürünlerinin (hareket detektörü, cam kırılma detektörü, yangın
alarm sistemleri vs.) pazarlanması için distribütör aradığını
bildirmektedir. Firma ayrıca, güvenlik alanında faaliyet
gösteren bir firmayla stratejik ortaklık veya OEM-pazarlama
şeklinde işbirliği hedeflendiğini de bildirmiştir. Detaylı bilgi
edinmek ve söz konusu şirket ile temasa geçmek isteyen
kuruluşların 24768 referans numarasını belirterek Türk
Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın n.oeztuerk@td-ihk.de eposta adresine veya +49 (221) 540 22 01 no.lu faksına şirket
bilgilerini göndermeleri istenmektedir.
200800224
FİRMA ADI: Sturm & Lutz GmbH & Co. KG
Wilhelm-Bitter-Platz 5 45659 Recklinghausen GERMANY
TEL: ++49 (2361) 9503311
FAKS:++49 (2361) 9503323
e-posta: gueluen@usedequipment.de
Market, kasap, fırın malzemeleri sektöründe faaliyet
gösteren firmaların donanım ihtiyaçları konusunda
uzmanlaşmış olan ve 15000 m² lik işyeri (depolama,
sergileme alanı, vb.) bulunan firma; her çeşit kullanılmış
veya yeni donanımın (raflar, soğutucular, soğutucu vitrinler,
soğuk hava depoları, soğutma sistemleri, alışveriş arabaları,
para kasaları) sağlanmasını ve kurulumunu garantili olarak
yapabildiğini bildiriyor. Firma yetkilisi Yaşar Gülün ile +49
163 2978806 numaralı cep telefonundan da irtibat kurulabilir.
BANGLADEġ
200800222
FİRMA ADI: Lam Yea Corporation
10/3, Circular Road, Commercial Area, Motijheel, Dhaka1000, Bangladesh
TEL: ++88 (02) 9559009
FAKS:++88 (02) 8315494
e-posta: samantha88@dhaka.net
Firma, 115 set kullanılmış "Tsudakoma ZA 205i Air jet"
dokuma tezgahı satın almak istediğini bildiriyor. Söz konusu
talep, Turkish-American Chamber of Commerce & Industry
(TACCI) tarafından iletilmiştir. Ayrıca, firma yetkilisi ile + 88
01671665684 numaralı cep telefonundan da temas
kurulabilir.
BEYAZ RUSYA
200800172
FİRMA ADI: Bakun Dimitriy Yureviç
TEL: ++375 (29) 666 45 22
FAKS:++375 (29) 577 86 86
e-posta: BAKUN_DY@TUT.BY
Firma, Türkiye’den vinç, hammadde (kimya, metalürji, kâğıt
ve gıda sanayi için) ve propilen (big beg) almak istediğini
bildiriyor.
BOSNA HERSEK
200800177
FİRMA ADI: PLASTEX d.o.o.
Gracanickih gazija b.b. 75320 Gracanica, Bosnia and
Herzegovina
TEL: ++387 (35) 704 890
FAKS:++387 (35) 704 790
e-posta: emit@emit.ba
Firma, aşağıda belirtilen özelliklerde 2 adet makine satmak
üzere Türk firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor.
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1. Baskı Makinesi, tip: istifleme tipi hat dışı basım. Teknik
detaylar: Kategori: flexo basım, üretim: Dornbusch & CO.KG
Krefeld, Germany
Model: 1973, Renk Sayıları:4, Basım genişliği: L-600, Basım
tekrarı:(max): 800, Basım tekrarı: (min): 150, silindir sayısı :
4 parça.
2. Ambalajlamada kullanılan kaynak makinesi: Teknik
detaylar: kategori machine for welding valve sacks, üretim:
Holweg, French, Model: Tip L, Yıl: 1978.
BULGARiSTAN
200800146
FİRMA ADI: M&S Ltd - Russe
¹3, Capitan Raycho Nikolov Str. Ruse, BULGARIA
TEL: ++359 (82) 820516
FAKS:++359 (82) 820518
e-posta: mis.ltd@abv.bg
Her türlü mekanik işlevli torna imalatçısı olan firma, bu
ürünlerini satmak istediğini bildiriyor. Firma, müşterinin
ihtiyacına uygun imalat yapabileceğini de bildiriyor.
ÇEK CUMHURiYETi
200800204
FİRMA ADI: HAKR Company Ltd.
Grounds Adast, building 2, 679 04 Adamov Czech Republic
e-posta: machackova@hakrcompany.cz
Şömine ekipmanları, şömine taşı ve aksesuarları üreticisi
olan ve aynı zamanda şömine aletleri, koruyucular,
genişleme parçaları, baca, kaide, pervaz, duman çıkışları,
dar baca halkaları, şömine ızgara ve kafesleri üreten firma,
bu ürünlerini satmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep,
firmanın danışmanlığını üstlenen CzechTrade İstanbul
Ajansı (Tel: 0 (212) 219 98 47) tarafından iletilmiştir.
DANiMARKA
200800178
FİRMA ADI: SKAKO Industries A/S
Danimarka Büyükelçiliği, Mahatma Gandhi Cad.No: 74
G.O.P. 06700 Ankara
TEL: ++90 (312) 446 6141 dah.13
FAKS:++90 (312) 447 2499
e-posta: tugkoc@um.dk
1963 yılından bu yana beton sanayisinde kullanılan makine
ve
teçhizatın,
beton
santrallerinin
ve
vibrasyon
ekipmanlarının imalatını ve satışını gerçekleştiren firma,
ürünleri içerisinde yer alan kendinden sıkıştırmalı betonu
karıştırmak için tasarlanmış olan APOLLO Beton
Mikserlerinin Türkiye pazarında satışı ile ilgilenebilecek
firmalarla temasa geçmeyi arzu etmektedir.
Firmanın ürün yelpazesi içerisinde; APOLLO Beton Mikseri,
CONFLEX Taşıyıcı Kepçeleri, SKAKOMAT Kontrol
Sistemleri, Modüler Santraller ve Beton Santralleri
bulunmaktadır.
Beton mikserlerinin en belirgin özellikleri şu şekilde
sıralanabilir:
- Kullanım süresi boyunca insan gücüne az ihtiyaç
duyulması,
- Piyasada bulunan ürünlerle karşılaştırıldığında temizleme
süresinin yarı yarıya kısa olması ve % 23 oranında daha hızlı
boşaltım yapabilmesi,
- Alt panında yer alan ve kendi kendini yağlamasını sağlayan
donanımının olması,
- Enerji tüketimini %19 oranında azaltması,
- Bakım ve onarım maliyetlerinin düşük olması,
- Kaplama parçalarının hızlı bir şekilde değiştirilebilmesi ve
bu parçaların ağırlıklarının 25kg.’dan fazla olmaması,
- Mevcut yapılara kolay bir şekilde monte edilebilmesi,
- 170 barlık bir su basıncı ile kendi kendini temizleyebilmesi.
Danimarka firmasının işbirliği yapmayı düşündüğü Türk
firmasında aradığı belli başlı özellikler aşağıdaki gibidir:

• Beton endüstrisi içerisinde aktif olarak faaliyet göstermesi
ve mikserlerin kullanıldığı beton santrallerinin ve/veya ilgili
diğer
ekipmanlarının
imalatını
ya
da
tedarikini
gerçekleştiriyor olması,
• Sektördeki satışlarının ve firmanın güvenilirliğinin tatmin
edici olması,
• Yeterli sayıda satış personelinin bulunması ve firmanın
sektör içerisinde saygın bir yerinin olması
• Hâlihazırda sektör içerisinde etkin bir ürün dağıtım ağına
sahip olması ve bu dağıtım ağının geniş bir bölgeyi
kaplaması beklenmektedir.
• İngilizce veya Almanca dillerinden en az birinin etkin bir
şekilde kullanılıyor olması talep edilmektedir.
• Ayrıca firma bünyesinde satış sonrası hizmet verebilecek
mekanik ve elektrik servis teknisyenlerinin bulunması da
beklenmektedir.
Skako Industries A/S firmasının işbirliği için aradığı
özelliklere haiz olup işbirliği yapmak isteyen firmaların
Büyükelçilik Ticaret Müşaviri Bay Tuğrul Koçulu ile irtibata
geçmeleri istenmektedir.
GÜNEY AFRiKA
200800157
FİRMA ADI: TRADEKHELB (PTY) LTD
Briardene, Durban, South Africa
TEL: ++27 (31) 579 1224
FAKS:++27 (31) 579 1226
e-posta: afdesai@impactdisplay.co.za
Firma, kimyasal katkı maddesi, yiyecek maddeleri,
kozmetikler satmak istediğini ayrıca, dayanıklı tüketici malları
almak istediğini bildiriyor.
iSRAiL
200800133
FİRMA ADI: ELKAT Security Engineering Ltd.
19 Mikve Israel St., Tel Aviv 65115, Israel
TEL: ++972 (3) 5604744
FAKS:++972 (3) 5604745
e-posta: elkat@netvision.co.il
Kurumsal ve bireysel güvenlik ekipmanları, gözetleme
sistemleri ve gözetleme faaliyetleri konusunda uzmanlaşmış
olan firma, bu ürünlerin satışı, danışmanlığı ve eğitimi
konusunda hizmet verdiğini belirtiyor.
RUSYA
200501936
FİRMA ADI: Nano Yüksek Teknoloji Arge, Eğitim Yazılım ve
Danışmanlık (Concern Nanoindustry, Rusya FederasyonuTürkiye Exclusive Temsilciliği)
Atatürk Bulvarı No:141 Bulvar Palas A-Blok No:86
Bakanlıklar 06640 ANKARA
TEL: ++90 (312) 4255931
FAKS:++90 (312) 4251260
e-posta: info@nano-arge.com.tr
Rusya Federasyonu’nda yerleşik “Concern NanoIndustry”
firmasının Türkiye’deki tek temsilcisi olan firma, “Concern
NanoIndustry” firmasının geliştirdiği moleküler üretim
teknolojisi
Nanoteknolojiyi
Türkiye’ye
taşıyarak
işletmelerimizin hizmetine sunmak istiyor.
Firma, patentli hazır ticari ürünleri ve ar-ge çalışmalarıyla;
tarımdan
sağlığa, makine sanayinden
elektroniğe,
bilgisayardan ilaç sektörüne, otomotivden kozmetiğe kadar
akla gelebilecek her türlü sektörde faaliyet gösteren Türk
sanaycilerini nanoteknolojinin sunduğu rekabet avantajlarıyla
buluşturmak istiyor.
Nano ölçekte (metrenin milyarda biri) yapılan atomikmoleküler mühendislik çalışmalarıyla maddenin bilinenden
çok farklı fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri açığa
çıkarılabilmekte, atomlar itilerek birbirinden ayrılıp, istenilen
şekilde yeniden dizilebilmekte ve böylece özel işlevi olan
ürünler ortaya çıkarılabilmektedir. Firma, tüm imalat
sanayiinde, karayolu ve demiryolu taşıt araçlarında ve metal
parçaların birbirine sürtünerek çalıştığı tüm mekanizmalarda
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(rulman, redüktör, pompa, kompresör gibi) kullanılabilen,
yakıt ve enerji tasarrufu sağlayan, sürtünme yüzeyinde
oluşan ısıyı azaltan, titreşim ve sesi azaltan, yağ basıncının
artışını sağlayan, aşınmaya ve sürtünmeye karşı onarıcı ve
yenileyici etkileri olan nanoteknolojik alaşım “STRIBOIL” adlı
patentli ticari ürününü sunmak istiyor.
SURiYE
200800221
FİRMA ADI: TAIBA FOR FOOD INDUSTRY
DAMASCUS SYRIA
TEL: ++96 ( 311) 672 99 921
FAKS:++96 ( 311) 672 99 920
e-posta: taibaco@mail.sy; taiba_company2007@yahoo.com
Öğle yemekleri için tavuk ve sığır etinden konserve yemek
üreticisi olan firma, bu ürünlerin hammaddelerini üreten
aşağıdaki özelliklere sahip firmalarla temas kurmak istediğini
bildiriyor: 1-Konserve et kesmek için makineler (kesiciler,
otoklav gibi) 2- Baharatçılar 3- Teneke kutu satıcıları.
TÜRKiYE
200800083
FİRMA ADI: EMS Makina İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Cevizlidere Mah. 27. Sok. No: 6/2 06520 Balgat - ANKARA
TEL: ++90 (312) 472 39 50 (Pbx)
FAKS:++90 (312) 472 39 52
e-posta: erhanboyvat@emsmakina.com
Şehir katı atıklarının toplanması, depolanması ve bu konuda
yapılacak olan tesisler ile ilgili ekipmanların sağlanması ve
mühendislik hizmetleri veren ve İtalyan Ziliani Carlo S.r.l
Firmasının Türkiye distribütörlüğünü yürütmekte olan firma;
belediyelerin ve özel sektörün çöp taşıma semi treylerleri,
çöp, ambalaj ayıklama tesisleri, ambalaj atıkları balyalama
presleri, hidrolik sıkıştırmalı çöp kasaları, ambalaj atıkları
taşıma konteynerleri ve kancalı yükleyiciler, katı atık
parçalama üniteleri, konteyner yıkama ekipmanı, sert zemin
ıslak-kuru temizleme makineleri, kaldırım süpürgeleri, caddeara sokak süpürgeleri, yaprak-kağıt-pet ve teneke kutu
toplama ekipmanları ile inşaat ekipmanları v.b. ihtiyaçlarına
cevap vermek istediğini bildiriyor.

Radyo, televizyon, iletiĢim,
telekomünikasyon ve ilgili ekipman ve
düzenekler
GÜNEY AFRiKA
200800156
FİRMA ADI: POYNTING ANTENNAS (PTY) LTD
P O Box 76579, Wendywood, 2144, Johannesburg, South
Africa
TEL: ++27 (1) 262 5155
FAKS:++27 (11) 262 5156
e-posta: caroline.vorster@poynting.co.za
Firma, hücresel antenler, RFDI antenler, kablosuz ağlar ve
DF özellikli antenler satmak istediğini bildiriyor.

Optik ve hassas ölçüm aygıtları, saatler,
eczacılık ürünleri ve tıbbi tüketim
malzemeleri
MISIR
200800166
FİRMA ADI: Star
TEL: ++20 ( 2) 38 220 131
FAKS:++20 ( 2) 38 220 131
e-posta: eaelkady_md@yahoo.com
Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında kullanılabilir özel
yorgan, yatak gibi tıbbi mefruşat ürünleri imal eden firma, bu
ürünlerini satmak üzere Türk firmalarla temas kurmak
istediğini bildiriyor.

Söz konusu talep, İstanbul Mısır Ticaret Müsteşarlığı
tarafından iletilmiştir. Firma yetkilisi ile +20 10153 05 29
numaralı cep telefonundan da temas kurulabilir.
RUSYA
200501939
FİRMA ADI: Nano Yüksek Teknoloji Arge, Eğitim Yazılım ve
Danışmanlık (Concern Nanoindustry, Rusya FederasyonuTürkiye Exclusive Temsilciliği)
Atatürk Bulvarı No:141 Bulvar Palas A-Blok No:86
Bakanlıklar 06640 ANKARA
TEL: ++90 (312) 4255931
FAKS:++90 (312) 4251260
e-posta: info@nano-arge.com.tr
Rusya Federasyonu’nda yerleşik “Concern NanoIndustry”
firmasının Türkiye’deki tek temsilcisi olan firma, “Concern
NanoIndustry” firmasının geliştirdiği moleküler üretim
teknolojisi
Nanoteknolojiyi
Türkiye’ye
taşıyarak
işletmelerimizin hizmetine sunmak istiyor.
Firma, patentli hazır ticari ürünleri ve ar-ge çalışmalarıyla;
tarımdan
sağlığa, makine sanayinden
elektroniğe,
bilgisayardan ilaç sektörüne, otomotivden kozmetiğe kadar
akla gelebilecek her türlü sektörde faaliyet gösteren Türk
sanaycilerini nanoteknolojinin sunduğu rekabet avantajlarıyla
buluşturmak istiyor.
Nano ölçekte (metrenin milyarda biri) yapılan atomikmoleküler mühendislik çalışmalarıyla maddenin bilinenden
çok farklı fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri açığa
çıkarılabilmekte, atomlar itilerek birbirinden ayrılıp, istenilen
şekilde yeniden dizilebilmekte ve böylece özel işlevi olan
ürünler ortaya çıkarılabilmektedir. Firma, fizik,
kimya,
biyoloji, temel ve uygulamalı bilimler, genetik, malzeme
bilimi, alanlarında atom ve moleküler düzeyde araştırma ve
laboratuar çalışmalarının yürütülmesi için kullanılan “UMKA”
adlı Eğitim Amaçlı Nanoteknolojik Ekipmanı (mikroskop)
sunmak istiyor.

Mamul ürünler, mobilya, el iĢleri, özel amaçlı
ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri
MISIR
200800201
FİRMA ADI: Middle East And Oil Refinery ( Midor )
22 Badiye Street , Masr el Jadida – cairo- Egypt
TEL: ++20 ( 2) 2 414 29 45
e-posta: hnour@midor.com.eg
Botagaz, benzin, kibrit, uçaklar yakıtı ve solar üzerine
çalışan firma, bu ürünlerini satmak üzere Türk firmalarıyla
beraber çalışmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Mısır
Ticaret Müsteşarlığı tarafından iletilmiştir. Firma yetkilisi ile
+20 12 7328 717 numaralı cep telefonundan da temas
kurulabilir.

Elektrik, gaz, nükleer enerji ve yakıtlar,
buhar, sıcak su ve diğer enerji kaynakları
A.B.D.
200800147
FİRMA ADI: Alanya VIP Properties Ltd. Şti.
Yeni Mah. Barbaros Cad. Alkom 1 Sitesi A Blok No:1 07450
Mahmutlar / Alanya / Antalya
FAKS:++90 (242) 5284586
e-posta: turkishproperty@mynet.com
Firma, danışmanlığını yaptığı bir ABD firması adına, enerji
yatırımları alanında (Hidroelektrik Santral Projeleri - HES)
işbirliği yapmak isteyen Türk firmalarıyla temas kurmak
istiyor.
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HOLLANDA
200800170
FİRMA ADI: Coskun Electricity Production Ltd. Co. (projects
production & sales organization)
Gravendreef 9 2542NM Den Haag/ Holland
TEL: ++31 (651) 29 03 08
FAKS:++31 (70) 366 16 28
e-posta: coskun@wanadoo.nl
Firma, TÜRKATOM adını verdiği 200MW kurulu gücünde 4.
nesil pebble bed enerji santralı, reaktör ve uranyum
fabrikasını uluslararası teknoloji ortağıyla birlikte bir
konsorsiyum şeklinde Türkiye’de kurmak istiyor.
Söz konusu reaktör, depremden etkilenmeyen, Çernobil gibi
patlamayan ve fabrikaya müsait her yere kurulabilecek
özelliklere sahiptir.
200Mw kurulu güçte 4. nesil pebble bed reaktörlü nükleer
enerji santrali, anahtar teslimi (turn-key) 365 milyon $ yatırım
bedelli olup, yıllık üretimi net 1 664 400 000 Kw/yil x 012$
Kw/h = yıllık gelir 199 728 000 $ ciro civarındadır.
İnşaat ve kendini amorti suresi ortalama 3 – 4 yıl ve proje
ömrü de 50 yıl civarındadır. Üreteceği elektriğin 15 yıl devlet
alım garantisi olmasına rağmen, özel sektöre de daha iyi bir
fiyattan satabilecektir.
TÜRKATOM toplam yatırım, anahtar teslimi 365 000 000
ABD doları civarındadır, bu rakamın % 85’i ihracat kredisi
olarak finans edilecek, kalan % 15 = 54 750 000$’in % 10’u
olan 5 475 000$ özsermaye veya %10 civarında ciro
gösterilebilmesi halinde gerçekleştirilebilecektir. Proje yatırım
bedeli olan 365M$ kredi, ilk 5 yıl ödemesiz, ortalama % 3
faizli ve 20 - 25 yıl vadeli olarak finanse edilebilecektir.
Uluslararası teknoloji ortağıyla birlikte kurulacak 200Mwe
kurulu güçte ve 365M$ yatırım bedelli ilk santrali takiben,
entegre bir reaktör ve uranyum zenginleştirme fabrikası
kurulacak, uranyum madeni bulunup, çıkarılıp, zenginleştirip,
Türkiye’de kurulacak seri santrallarda kullanılıp, ihtiyaç
fazlası da yurt dışındaki ülkelerle ortak kurulması düşünülen
nükleer enerji santrallarında kullanmak üzere ihraç
edebilecektir.
MISIR
200800200
FİRMA ADI: Middle East And Oil Refinery ( Midor )
22 Badiye Street , Masr el Jadida – cairo- Egypt
TEL: ++20 ( 2) 2 414 29 45
e-posta: hnour@midor.com.eg
Botagaz, benzin, kibrit, uçaklar yakıtı ve solar üzerine
çalışan firma, bu ürünlerini satmak üzere Türk firmalarıyla
beraber çalışmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, Mısır
Ticaret Müsteşarlığı tarafından iletilmiştir. Firma yetkilisi ile
+20 12 7328 717 numaralı cep telefonundan da temas
kurulabilir.

ĠnĢaat iĢleri
A.B.D.
200800148
FİRMA ADI: Alanya VIP Properties Ltd. Şti.
Yeni Mah. Barbaros Cad. Alkom 1 Sitesi A Blok No:1 07450
Mahmutlar / Alanya / Antalya
FAKS:++90 (242) 5284586
e-posta: turkishproperty@mynet.com
Firma, danışmanlığını yaptığı bir ABD firması adına, enerji
yatırımları alanında (Hidroelektrik Santral Projeleri - HES)
işbirliği yapmak isteyen Türk firmalarıyla temas kurmak
istiyor.
BEYAZ RUSYA
200800186
FİRMA ADI: Belarusian National Technical University
(BNTU), The Faculty of Architecture
Scientific research part and Architectural and Innovation
Center

TEL: ++ 37 (17) 292 81 94
FAKS:++ 37 (17) 292 81 94
Beyaz Rusya Minsk Bölgesi Nesvij ilçesinde bulunan tarihi
binanın restorasyonu ve dinlence merkezinin inşası projesini
çizen Belarus Ulusal Teknik Üniversitesi Bilim ve Araştırma
Birimi Mimarlık ve Yenilik Merkezi, söz konusu projenin
inşaatı için, tarihi binaların restorasyonu konusunda
uluslararası deneyime sahip Türk inşaat firmalarıyla iş birliği
yapmak istediğini bildiriyor. Nesvij ilçesi Sovetskaya sok. 34
adresinde bulunan ve Nesvij İlçe Kültür ve Dinlence Merkezi
ile bitişecek olan yapının inşaat maliyeti 7 000 000 ABD
doları olup, bina ile ilgili bazı teknik göstergeler şu şekildedir:
1. Genel alan - 6193.03 m²
2. Elverişli alan - 5701.83 m²
3. Normlara göre proje alanı - 4702.79 m²
4. Yapı düzeni bölgesi - 5844 m² ve
5. İnşaat hacmi - 44551 m³
Söz konusu talep, T.C. Minsk Büyükelçiliği Ticaret
Müşavirliği tarafından iletilmiştir. Projenin baş mimarı A. S.
SARDAROV ile + 375 29 400 38 93 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.
GÜNEY AFRiKA
200800164
FİRMA ADI: MOLADI MANUFACTURING (PTY) LTD
Port Elizabeth, South Africa
TEL: ++27 (41) 372 2152
FAKS:++27 (41) 372 2152
e-posta: hennie@moladi.co.za
Düşük maliyetli ve bir gün içinde kurulabilen konutlar üreten
firma, ilgilenen firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor
HOLLANDA
200800171
FİRMA ADI: Coskun Electricity Production Ltd. Co. (projects
production & sales organization)
Gravendreef 9 2542NM Den Haag/ Holland
TEL: ++31 (651) 29 03 08
FAKS:++31 (70) 366 16 28
e-posta: coskun@wanadoo.nl
Firma, TÜRKATOM adını verdiği 200MW kurulu gücünde 4.
nesil pebble bed enerji santralı, reaktör ve uranyum
fabrikasını uluslararası teknoloji ortağıyla birlikte bir
konsorsiyum şeklinde Türkiye’de kurmak istiyor.
Söz konusu reaktör, depremden etkilenmeyen, Çernobil gibi
patlamayan ve fabrikaya müsait her yere kurulabilecek
özelliklere sahiptir.
200Mw kurulu güçte 4. nesil pebble bed reaktörlü nükleer
enerji santrali, anahtar teslimi (turn-key) 365 milyon $ yatırım
bedelli olup, yıllık üretimi net 1 664 400 000 Kw/yil x 012$
Kw/h = yıllık gelir 199 728 000 $ ciro civarındadır.
İnşaat ve kendini amorti suresi ortalama 3 – 4 yıl ve proje
ömrü de 50 yıl civarındadır. Üreteceği elektriğin 15 yıl devlet
alım garantisi olmasına rağmen, özel sektöre de daha iyi bir
fiyattan satabilecektir.
TÜRKATOM toplam yatırım, anahtar teslimi 365 000 000
ABD doları civarındadır, bu rakamın % 85’i ihracat kredisi
olarak finans edilecek, kalan % 15 = 54 750 000$’in % 10’u
olan 5 475 000$ özsermaye veya %10 civarında ciro
gösterilebilmesi halinde gerçekleştirilebilecektir. Proje yatırım
bedeli olan 365M$ kredi, ilk 5 yıl ödemesiz, ortalama % 3
faizli ve 20 - 25 yıl vadeli olarak finanse edilebilecektir.
Uluslararası teknoloji ortağıyla birlikte kurulacak 200Mwe
kurulu güçte ve 365M$ yatırım bedelli ilk santrali takiben,
entegre bir reaktör ve uranyum zenginleştirme fabrikası
kurulacak, uranyum madeni bulunup, çıkarılıp, zenginleştirip,
Türkiye’de kurulacak seri santrallarda kullanılıp, ihtiyaç
fazlası da yurt dışındaki ülkelerle ortak kurulması düşünülen
nükleer enerji santrallarında kullanmak üzere ihraç
edebilecektir.
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iSPANYA
200800149
FİRMA ADI: SERTA arquitectos
Av. Alfonso XIII, 33 280002 Madrid, SPAIN
TEL: ++34 (91) 519 18 01
FAKS:++34 (91) 510.01.58
e-posta: jvarela@serta.es
“Türkiye’de şiddete maruz kalan kadınlar için sığınma evleri
inşaatlarının denetlemesi” Projesine teklif vermek isteyen
İspanyol firması, 2 adet mimar arıyor. Sığınma evlerinin 1.
Kısmı; Antalya, Bursa, İzmir, İstanbul ve 2. Kısmı; Ankara,
Eskişehir, Samsun ve Gaziantep’te yapılacak olup; aranan
mimarlar “Kısım Amiri Yardımcısı” olarak istihdam
edilecekler ve şantiyelerin denetimini yürüteceklerdir.
Adaylarda aranacak özellikler şunlardır: 1-Genel olarak
profesyonel deneyime, Avrupa Komisyonu (EC) tedarik
işlemleri
veya
Uluslararası
danışman
mühendis
Federasyonu (FIDIC) tipi anlaşmalarda deneyimli ve inşaat
işlerinde 10 yıllık deneyim sahibi olmak, 2-Belirli profesyonel
deneyim: Kontrat sevk ve idare sorumluluğunda en az 5 yıllık
deneyim ve üst yapı işlerinde denetçi veya mühendis olarak
en az 3 farklı projede 5 yıllık deneyim sahibi olmak, 3Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği/ Mimarlık bölümlerinden
iyi dereceyle mezun olmak, çok iyi derecede İngilizce bilmek,
MS uygulamaları ve MS projelerinde çok iyi derece bilgisayar
dili bilmek.

Perakende satıĢ hizmetleri
ALMANYA
200800169
FİRMA ADI: TD-IHK Türkisch-Deutsche Industrie- und
Handelskammer - Unternehmerverband e.V. - Türk Alman
Ticaret ve Sanayi Odası
Opladener Str. 8 50679 Köln, Germany
TEL: ++49 (221) 5402200
FAKS:++49 (221) 540 22 01
e-posta: n.oeztuerk@td-ihk.de
Doğu Almanya genelinde 70 mağazalık zincirin bir parçası
(şubesi) olup, ağırlıklı olarak gıda dışı (Non-Food) ürünler ve
biraz da gıda ürünleri pazarlayan perakende mağazası,
sahibinin emekliliği nedeniyle mülkiyetiyle birlikte satılacaktır.
Detaylı bilgi edinmek ve satıcı ile temasa geçmek isteyen
kuruluşların 24771 referans numarasını belirterek Türk
Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın n.oeztuerk@td-ihk.de eposta adresine veya +49 (221) 540 22 01 no.lu faksına şirket
bilgilerini göndermeleri istenmektedir.

Otel ve lokantacılık hizmetleri
MOĞOLĠSTAN
200800212
FİRMA ADI: Gan-Eco Tour Mongolia
Bayangol district, New Energy Center
TEL: ++976 (11) 360513
FAKS:++976 (11) 311084
e-posta: eganbold@mongol.net
Moğolistan'da turizm ve otel lokantaları alanında hizmet
veren firma, turizm acenteliği yapan firmalarla işbirliği
yapmak istediğini bildiriyor.

Destek ve yardımcı ulaĢtırmacılık hizmetleri;
seyahat acentası hizmetleri
MOĞOLĠSTAN
200800211
FİRMA ADI: Gan-Eco Tour Mongolia
Bayangol district, New Energy Center
TEL: ++976 (11) 360513
FAKS:++976 (11) 311084

e-posta: eganbold@mongol.net
Moğolistan'da turizm ve otel lokantaları alanında hizmet
veren firma, turizm acenteliği yapan firmalarla işbirliği
yapmak istediğini bildiriyor.
SURiYE
200800195
FİRMA ADI: Morek Co.
Damascus / Syria
TEL: ++963 (11) 3718100
FAKS:++963 (11) 3718100
e-posta: info@pistachio-aleppo.com
Şam fıstığı (taze veya kavrulmuş, tuzlu, tuzsuz) üreticisi olan
firma, nakliyeci firmalarla, fıstık üreticisi ve ambalajlaması
yapan firmalarla, fıstık üretiminde kullanılan gübre üreticisi
firmalarla ve fıstık üzerine araştırma ve geliştirme yapan
firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor.

Emlakçılık hizmetleri
A.B.D.
200800227
FİRMA ADI: Century 21 NY Metro
575 Madison Ave, 7th Floor, New York, NY 10022 USA
TEL: ++1 (212) 784-3415
FAKS:++1 (212) 681-2963
e-posta: Sokdemir@c21nyc.com
Dünyanın en büyük emlak bürolarından birisi olan Century
21 Ny Metro’nun acentesi olan Şerife (Sherry) Okdemir;
Amerika’nın en güzel bölgelerinden biri olan Brooklyn
Heights’de iki büyük yatak odalı, iki banyolu, iki tarafı açık
mutfağı ve balkonundan seyredilen manzarası bulunan 7 inci
kattaki dairenin 896 bin Amerikan dolarına satılık olduğunu
bildiriyor. Şerife Okdemir ile +1(201)349-6886 numaralı cep
telefonundan da irtibat kurulabilir.

AraĢtırma ve geliĢtirme hizmetleri
RUSYA
200501935
FİRMA ADI: Nano Yüksek Teknoloji Arge, Eğitim Yazılım ve
Danışmanlık (Concern Nanoindustry, Rusya FederasyonuTürkiye Exclusive Temsilciliği)
Atatürk Bulvarı No:141 Bulvar Palas A-Blok No:86
Bakanlıklar 06640 ANKARA
TEL: ++90 (312) 4255931
FAKS:++90 (312) 4251260
e-posta: info@nano-arge.com.tr
Rusya Federasyonu’nda yerleşik “Concern NanoIndustry”
firmasının Türkiye’deki tek temsilcisi olan firma, “Concern
NanoIndustry” firmasının geliştirdiği moleküler üretim
teknolojisi
Nanoteknolojiyi
Türkiye’ye
taşıyarak
işletmelerimizin hizmetine sunmak istiyor.
Firma, patentli hazır ticari ürünleri ve ar-ge çalışmalarıyla;
tarımdan
sağlığa, makine sanayinden
elektroniğe,
bilgisayardan ilaç sektörüne, otomotivden kozmetiğe kadar
akla gelebilecek her türlü sektörde faaliyet gösteren Türk
sanaycilerini nanoteknolojinin sunduğu rekabet avantajlarıyla
buluşturmak istiyor.
Nano ölçekte (metrenin milyarda biri) yapılan atomikmoleküler mühendislik çalışmalarıyla maddenin bilinenden
çok farklı fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri açığa
çıkarılabilmekte, atomlar itilerek birbirinden ayrılıp, istenilen
şekilde yeniden dizilebilmekte ve böylece özel işlevi olan
ürünler ortaya çıkarılabilmektedir. Firma, ar-ge çalışmaları
için gerekli donanım ve uzman personele sahip olmayan
işletmelerimize;
*Nanoteknoloji
bakımından
teknolojik
ihtiyaçlarının
belirlenmesi;
*Talep edilen yeni ürünlerin üretimine yönelik AR-GE
çalışmalarının yürütülmesi;
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*Geliştirilecek yeni ürün üretimi projesinin fizibilitesinin
hazırlanması;
*Geliştirilen yeni ürün üretimi projesinin yönetimi;
*Nanoteknolojik üretimin kurulması;
*Talepler doğrultusunda nano ürünlerinin çeşitlendirilmesi;
*Nanoteknolojik
üretim
için
profesyonel
kadroların
hazırlanması gibi konularda proje bazlı ARGE çalışmaları
hizmetleri sunmak istediğini bildiriyor.
SURiYE
200800196
FİRMA ADI: Morek Co.
Damascus / Syria
TEL: ++963 (11) 3718100
FAKS:++963 (11) 3718100
e-posta: info@pistachio-aleppo.com
Şam fıstığı (taze veya kavrulmuş, tuzlu, tuzsuz) üreticisi olan
firma, nakliyeci firmalarla, fıstık üreticisi ve ambalajlaması
yapan firmalarla, fıstık üretiminde kullanılan gübre üreticisi
firmalarla ve fıstık üzerine araştırma ve geliştirme yapan
firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor.

Mimarlık, inĢaat, hukuk, muhasebe ve iĢletme
konularında hizmetler
A.B.D.
200800179
FİRMA ADI: RAMA Business Consulting, Inc.
518 N. Tampa St., Ste. 350 – P.O. Box 17-2129s Tampa, FL
33602 USA
TEL: ++1 (813) 341 9100
FAKS:++1 (813) 225 1790
e-posta: nicole@ramabusiness.com
Müşterilerinin uluslararası pazarlardaki ilişkilerini ve diğer
ülkelerdeki girişimlerini geliştirmelerine, işlerini ve pazar
paylarını genişletmelerine yardım etmek amacıyla kurulmuş
olan danışmanlık firması, Türk girişimcilere de hizmet
vermek istediğini bildiriyor.
Firma, hizmetlerini;
•Uluslararası Ticaret Yönetimi (İthalat ve İhracat),
•Uluslararası Ekonomik Geliştirme (IED projeleri) ve
•Uluslararası İşletme Danışmanlığı (İşletme lojistik
yöntemleri)
alanlarında çözümler geliştirme şeklinde ifade etmektedir.
BREZiLYA
200700586
FİRMA ADI: VEDAT MUTLU
Rua 11 Qd.02 LT: 20 SETOR SUL CEP:77.270.000
TAQUARALTO - PALMAS - TO - BRASIL
TEL: ++55 (63) 92 32 30 50
e-posta: vedatmutlu64@mynet.com
Yıllardır Brezilya’da yatırım ve öncesi için araştırmalar, pazar
araştırması ve pazarlama ile ilgili diğer çalışmalar, gümrük
mevzuatı vb. konularda çalışmalar yapan vatandaşımız;
Brezilya pazarında ticari faaliyette bulunmak, işyeri, şube,
temsilcilik açmak, fabrika/üretim tesisi kurmak, yatırım
yapmak, distribütörlük kurmak, ithalat-ihracat vs. ile
uğraşmak isteyen ve yerel yönetimlerle, diğer devlet
kuruluşları ve yerel piyasada faaliyet gösteren her alandaki
şirketlerle temas kurmak isteyen firmalarımıza yardımcı
olacağını bildiriyor.
iSPANYA
200800150
FİRMA ADI: SERTA arquitectos
Av. Alfonso XIII, 33 280002 Madrid SPAIN
TEL: ++34 (91) 519 18 01
FAKS:++34 (91) 510.01.58
e-posta: jvarela@serta.es
“Türkiye’de şiddete maruz kalan kadınlar için sığınma evleri
inşaatlarının denetlemesi” Projesine teklif vermek isteyen

İspanyol firması, 2 adet mimar arıyor. Sığınma evlerinin 1.
Kısmı; Antalya, Bursa, İzmir, İstanbul ve 2. Kısmı; Ankara,
Eskişehir, Samsun ve Gaziantep’te yapılacak olup; aranan
mimarlar “Kısım Amiri Yardımcısı” olarak istihdam
edilecekler ve şantiyelerin denetimini yürüteceklerdir.
Adaylarda aranacak özellikler şunlardır: 1-Genel olarak
profesyonel deneyime, Avrupa Komisyonu (EC) tedarik
işlemleri
veya
Uluslararası
danışman
mühendis
Federasyonu (FIDIC) tipi anlaşmalarda deneyimli ve inşaat
işlerinde 10 yıllık deneyim sahibi olmak, 2-Belirli profesyonel
deneyim: Kontrat sevk ve idare sorumluluğunda en az 5 yıllık
deneyim ve üst yapı işlerinde denetçi veya mühendis olarak
en az 3 farklı projede 5 yıllık deneyim sahibi olmak, 3Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği/ Mimarlık bölümlerinden
iyi dereceyle mezun olmak, çok iyi derecede İngilizce bilmek,
MS uygulamaları ve MS projelerinde çok iyi derece bilgisayar
dili bilmek.
PORTEKiZ
200800198
FİRMA ADI: MEDFARMA
TEL: ++351 (9) 14867702
FAKS:++351 (9) 67789587
e-posta: ceo@medfarma.com
İlaç ticaretiyle uğraşan ve Türkiye'de bir şirket kurmayı
planlayan firma, bu oluşum için gerekli kayıt-tescil,
dokümantasyon ve diğer formaliteleri yerine getirebilecek
firmalarla temas kurmak istediğini bildiriyor.
UKRAYNA
200800165
FİRMA ADI: AKTİV AUDİT
Kyiv, Artema, 32/38, of.46 UKRAINE
TEL: ++380 (44) 486 05 55
FAKS:++380 (44) 486 05 55
e-posta: muhasebeua@gmail.com
Firma, Ukrayna’da Kurulu yabancı ortaklı işletmelere
muhasebe, vergi danışmanlığı, denetim (audit) ve diğer
mali/hukuki müşavirlik hizmetleri vermek istediğini bildiriyor.
Firma yetkilisi ile +38 063 777 51 06 numaralı cep
telefonundan da temas kurulabilir.

Yönetim, savunma ve sosyal güvenlik
hizmetleri
BEYAZ RUSYA
200701453
FİRMA ADI: AKIN DANIŞMANLIK
Atatürk Bulvarı No:141 Bulvar Palas A-Blok No:86 06640
Bakanlıklar-ANKARA
TEL: ++90 (312) 4255931
FAKS:++90 (312) 4251260
e-posta: info@vizeavrasya.com
Avrasya Bölgesi ülkeleri Konsolosluk Şubeleri referansıyla
yerel ortakları ile birlikte danışmanlık, vize ve ticari aracılık
hizmetleri sunan şirket, Belarus’a 1 yıl çok girişli-ülkede 90
gün kalma haklı (İşadamlarımız için) vize verdiğini bildiriyor.
RUSYA
200701454
FİRMA ADI: AKIN DANIŞMANLIK
Atatürk Bulvarı No:141 Bulvar Palas A-Blok No:86 06640
Bakanlıklar-ANKARA
TEL: ++90 (312) 4255931
FAKS:++90 (312) 4251260
e-posta: info@vizeavrasya.com
Avrasya Bölgesi ülkeleri Konsolosluk Şubeleri referansıyla
yerel ortakları ile birlikte danışmanlık, vize ve ticari aracılık
hizmetleri sunan şirket, Rusya Federasyonu için 1 günde
düzenlenebilen 30 günlük özel iş seyahati vizesi
(İşadamlarımızın müşteri ziyareti, toplantı, fuar katılımı için )
alabildiğini bildiriyor.
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