ŞUBAT 2018
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

ALMANYA
201800049-- Satım

Kayıt Tarihi: 27.02.2018
Firma Adı: Fitnuss UG
Adres: In der Jeuch 2 - 77656 Offenburg, ,
Yetkili Kişi: Üstüncan Coşar
Tel: +49.781.20555892; Faks:+49.781.95609990 ; e-mail:
uestuencan.cosar@fitnuss.de ; web: www.fitnuss.de
Ceviz ve badem ihraç etmek isteyen firmanın, Türkiye’deki alıcılarla temas kurmak istediği
bildirilmiştir.
NEPAL
201800052-- Alım

Kayıt Tarihi: 27.02.2018
Firma Adı: KAMAL ENTERPRISES
Adres: POST BOX NO: 85, 108 MAIN ROAD NORTH BIRATNAGAR NEPAL, ,
Yetkili Kişi: P.K. TODI
Tel: +977.21.526913 / 530137; Faks:.. ; e-mail: vishnutodi@wlink.com.np ; web:
Firmanın, Türkiye'den kimyon tohumu ithal etmek istediği bildirilmiştir.
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RUSYA
201800051-- Satım

Kayıt Tarihi: 27.02.2018
Firma Adı: REVIVAL LLC
Adres: Lenin Prospect 2, Block I, off. 211, Chelyabinsk city, Russia, ,
Yetkili Kişi:
Tel: 7.351.217-31-70 ext.l; Faks:.. ; e-mail: fertilizer.revival@gmail.com ; web:
PSV-74 adı verilen ve bitkilerin büyümesi ve gelişimi için gerekli tüm maddeleri içeren oldukça
etkili bir konsantre organik gübre [azot (% 4-5), fosfor (% 4-5), potasyum (% 4-5), karbon %),
organik maddeler (% 70'in üzerinde), pH-6.5-7.5.] üreten firmanın, ürünlerini Türkiye’ye de
ihraç etmek istediği bildirilmiştir. Söz konusu teklif Birliğimize, Rusya Federasyonu Türkiye
Temsilciliği tarafından iletilmiştir.
Gıda maddeleri ve içecekler

ALMANYA
201800050-- Satım

Kayıt Tarihi: 27.02.2018
Firma Adı: Fitnuss UG
Adres: In der Jeuch 2 - 77656 Offenburg, ,
Yetkili Kişi: Üstüncan Coşar
Tel: +49.781.20555892; Faks:+49.781.95609990 ; e-mail:
uestuencan.cosar@fitnuss.de ; web: www.fitnuss.de
Ceviz ve badem ihraç etmek isteyen firmanın, Türkiye’deki alıcılarla temas kurmak istediği
bildirilmiştir.
BREZİLYA
201800016-- Satım

Kayıt Tarihi: 06.02.2018
Firma Adı: Brazilian Coffee Store
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Faruk Çelik / Sales Manager
Tel: +55.11.998768202; Faks:.. ; email: info@braziliancoffeestore.com ; web:www.braziliancoffeestore.com
Brezilya’da yaşayan ve kahve ticaretiyle uğraşan yurttaşımız Faruk Çelik, Brezilya’dan yeşil
kavrulmamış kahve, kavrulmuş kahve çekirdekleri, espresso makineleri için tek içimlik kapsül
kahve, ikisi bir arada ve üçü bir arada kahve türleri ve öğütülmüş kahve ithal etmek isteyen
Türk firmalarıyla iletişime geçmek istediğini bildirmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü
e-mail: senol.keskin@tobb.org.tr - Tel: +90 (312) 218 22 29 - Faks: +90 (312) 218 22 09

Sayfa 2

İSRAİL
201800017-- Alım

Kayıt Tarihi: 06.02.2018
Firma Adı: Leiman Schlussel Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:
Çikolata, sakız, şekerlemeler, gofretler, pastalar ve diğer gıda maddelerini üreten, ithal eden ve
dağıtan, 1919 yılında Berlin'de başlayan uzun bir geçmişe sahip olan, 21'inci yüzyılın başında
İsrail'in merkezinde Yavne'de bulunan 20,000 metrekarelik yeni bir lojistik tesise taşınan, 530
işçi çalıştıran Leiman Schlussel Ltd. adlı aile şirketinin şekerlemeler, zeytinyağı ve makarna
ithal etmek istediği bildirilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden olan
şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.
201800018-- Alım

Kayıt Tarihi: 06.02.2018
Firma Adı: GILS COFFEE Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:
1985 yılında kurulmuş, LAVAZZA kahve ve espresso makineleri için İtalya'dan kahve ithal
etmeye başlayan, bugünlerde 48 işçi çalıştıran, 38 gıda ve meşrubat şirketinin temsilciliğini
yapan, O.R.C.A. kurumsal piyasasında ve ayrıca perakende piyasasındaki müşterilerine,
pazarlama zincirlerine, mezecilere ürünleri dağıtmak amacıyla lojistik bir sistem çalıştıran, gıda
ürünleri dünyanın önde gelen markaları olan, yüksek derecede profesyonel teknik ve eğitim
hizmetleri sağlayan GILS COFFEE Şirketinin, gıda ürünleri, meşrubat ve dondurulmuş
sebzeler ithal etmek istediği bildirilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC)
üyelerinden olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.
201800019-- Alım

Kayıt Tarihi: 06.02.2018
Firma Adı: Hanuka R.D Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:
1996 yılında gıda ürünleri için bir ithalat ve pazarlama şirketi olarak kurulmuş olan, yıllar
boyunca meze dükkânları ve lokantalar açan, bugünlerde İtalya, İspanya ve Hollanda'dan gelen
peynirleri ve kaliteli ürünleri doğrudan lokantalara, otellere ve meze dükkânlarına dağıtan
Hanuka R.D Ltd. Şirketinin peynir, süpermarket özel ürünleri ve zeytin ithal etmek istediği
bildirilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas,
İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.
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201800020-- Alım

Kayıt Tarihi: 06.02.2018
Firma Adı: Ice leko Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:
Koşer olmayan piyasadaki dondurulmuş gıda ürünlerinde önde gelen bir şirket olan, 2007
yılında kurulmuş ve bugünlere kadar gelişmiş olan, bütün dünyadan yüksek kaliteli gıda
ürünleri tedarik eden ve geliştiren, hem koşer hem de koşer olmayan ürünleri bulunduran ve
uygun fiyatlarla sunan, tüketiciler için dondurulmuş gıda ürünleri kategorisini geliştirmek için
çok çaba sarf eden, yerel ve uluslararası üreticilerle verimli işbirliği yapan, fiyat-kalite
dondurulmuş gıda ürünleri piyasasında en yüksek standartlardaki ürünleri ithal eden ve daha
sağlıklı, daha lezzetli ve daha kaliteli dondurulmuş gıda ürünleri getiren ICE LEKO LTD.
Şirketinin dondurulmuş gıda ürünleri ve dondurma ithal etmek istediği bildirilmiştir. İsrail
Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.

201800021-- Alım

Kayıt Tarihi: 06.02.2018
Firma Adı: Israco International Food Brands Marketing Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:
Koşer olmayan en büyük taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kuru gıda ürünleri ile şarap ve alkollü
içkiler ithalatçısı, dağıtıcısı ve pazarlamacısı olan Israco International Food Brands Marketing
Ltd. Şirketinin; baklagiller, hububat, baharatlar, katı ve sıvı yağlar, süt ve sütlü ürünler, unlu
ürünler, deniz ürünleri, konsantre meşrubat ve meyve suları, dondurulmuş gıda ürünleri, kuru
gıda ürünleri, konserve ürünler vb. gıda maddeleri ithal etmek istediği bildirilmişidir. Şirketin;
Cirio/Pietro, Corricelli, Garafolo Pasta, Barone Ricasoli, Maison Castel, Codorniu,
Ammerlander, Flechard gibi çeşitli kategorilerde çeşitli global markaların tek temsilcisi olduğu,
perakende ve gıda hizmeti olmak üzere başlıca iki kanalda faaliyet gösterdiği, 38 dağıtım
kamyonlu filoya sahip olduğu, İsrail'de 3 lojistik merkezde faaliyette bulunduğu belirtilmiştir.
Şirketin, İsrail'de koşer olmayan gıda piyasasında en büyük perakendeci olan Tiv Taam
grubunun bir yan şirketi olduğu, Tiv Taam'ın de perakende faaliyetinin 38 süpermarketli yüksek
kaliteli bir perakende zincirinden oluştuğu belirtilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu
(FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla
yapılacaktır.
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201800022-- Alım

Kayıt Tarihi: 06.02.2018
Firma Adı: Junior Sweets
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:
2014 yılında kurulmuş olan, yüksek kaliteli çikolata, şekerler, gofretler, unlu ürünler ve çeşitli
gıda ürünleri ithal eden, pazarlayan ve dağıtan JUNIOR SWEETS LTD, Şirketinin maden suyu,
şeker, gofretler, şekerleme kutusu ve çikolata ithal etmek istediği bildirilmiştir. Şirketin;
PERNIGOTTI, NATRA, IBERCACAO, WEDEL, BOGUTTI vb. farklılaştırılmış pazarlama
felsefesinin yol gösterdiği uluslararası şirketler için ithalatçı ve tek dağıtıcı olarak faaliyet
gösterdiği ifade edilmektedir. Şirketin son zamanlarda İsrail'de büyük şirketler pazarlama
zincirleri için özel bir marka üretmeye başladığı belirtilmiştir. İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu
aracılığıyla yapılacaktır.
201800023-- Alım

Kayıt Tarihi: 06.02.2018
Firma Adı: L.I.V. (Live More in Nature) Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:
1987 yılında kurulmuş olup, İsrail'de organik gıda piyasasında önde gelen bir şirketi olan ve
esas olarak dört kategoride - organik, sağlıklı, vegan ve glütensiz - çok çeşitli gıda ürünleri ithal
eden ve dağıtan Live Organic Şirketinin; vegan, organik, sağlıklı doğal ürünler kategorilerinde
yer alan ürün çeşitlerini arttırmayı amaçladığı bildirilmiştir. Şirketin, -18°C, +4°C, +18°C ve
ortam ısısı olmak üzere dört ayrı sıcaklık kademesinde çalışan modern ve tamamen bilgisayar
donanımlı bir depoya sahip olduğu belirtilmiştir. Şirketin tüm ürünlerinin koşer belgesiyle
geldiği, rekabete dayalı olup yüksek kaliteli standartlara uygun olduğu belirtilmiştir. Ayrıca,
Dr. Schar, Abafoods & Bute Island gibi Avrupa'da önde gelen birkaç şirketin İsrail'de tek
temsilcisi olduğu ifade edilmiştir.
201800024-- Alım

Kayıt Tarihi: 07.02.2018
Firma Adı: Maadaney Mania
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks:.." ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:
1992 yılında kurulmuş, 600 işçi çalıştıran, İsrail genelinde 16 süpermarketin sahibi ve işleticisi
olan, ayrıca iç kullanım ve ülkenin her tarafında bulunan süpermarketlere dağıtım için ithalat
ve dağıtım bölümlerinin sahibi ve işleticisi olan, İsrail'de koşer olmayan piyasada en büyük
şirketlerden biri sayılan Mania Grubu’nun; şekerlemeler, konserve gıda, konserve sebzeler,
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reçeller, meşrubat, meyve suları, bitkisel yağ ve dondurulmuş gıda maddeleri ithal etmek
istediği bildirilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk
temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.

201800025-- Alım

Kayıt Tarihi: 07.02.2018
Firma Adı: MLM Candies Supply Center Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks:..\" ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:
1968 yılında Yosef Vaturi ve Ortakları tarafından kurulan, 1987 yılında Yosef ve Betty
Vaturi'nin özel şirketi olan, İsrail'de önde gelen şirketler için piyasayı geliştiren ve dağıtım
yapan bir toptancı şirket olarak faaliyete başlayan, 1996 yılında birkaç şirketten şekerleme
ithalatına girişen, 2004 yılından beri yalnızca şekerleme ithalatı ve pazarlanması işiyle uğraşan
MLM Candies Supply Center Ltd. Şirketi’nin şekerleme, çikolata, unlu ürünler ve bunlarla
ilgili ambalaj gereçleri ithal etmek istediği bildirilmiştir. Just Born (ABD), Oak Leaf (Kanada),
Plasticsam (Çin), General Candy (Tayland), Simas (Brezilya) gibi şirketlerle birlikte çalıştığı
ifade edilen Şirketin ürünlerinin İsrail genelinde tüm toptancılara ve ayrıca askeri kantinler ve
süpermarketler için büyük dağıtıcılara satıldığı, Yavne şehrinde 2 depoya sahip olduğu ve son
zamanlarda işle ilgili olarak artmakta olan ihtiyaçları sağlamak amacıyla daha büyük bir depoya
geçtiği belirtilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk
temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.

201800026-- Alım

Kayıt Tarihi: 07.02.2018
Firma Adı: Moga International
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:
Üretimde tecrübeli olan, İsrail'de yüksek kaliteli çeşitli kurutulmuş sebzeler, otlar, baharatlar
ve gıda katkı maddeleri konusunda önde gelen ithalatçılardan birisi olan Moga International
Şirketinin, kurutulmuş sebzeler ve gıda katkı maddeleri ithal etmek istediği bildirilmiştir.
Şirkette üstün kalite kontrolü uygulandığı, ISO 9001:2000 belgesine sahip olunduğu ve İsrail'in
en büyük üreticilerine tedarikçilik yaptığı, tüm lojistiklerin doğrudan yönetilmesini
kolaylaştıran ileri derecede geliştirilmiş depolara, dağıtım araçlarına ve bürolara sahip olduğu
belirtilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas,
İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.

201800027-- Alım
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Kayıt Tarihi: 07.02.2018
Firma Adı: Nakdimon
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:
İsrail'de alkollü içecekler, yemeklik yağlar ve diğer meşrubatların ithalatı ve toptan dağıtımı
amacıyla 2016 yılında kurulmuş olan Nakdimon Şirketinin, enerji içecekleri, biralar ve
yemeklik yağ ithal etmek istediği bildirilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC)
üyelerinden olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.

201800032-- Alım

Kayıt Tarihi: 07.02.2018
Firma Adı: P.A.Y FROST (Easy Line)
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:
1994 yılında kurulan, 10 işçi çalıştıran, kurumsal mutfaklar için pişirme yöntemlerini,
lezzetleri, kıvamları vs. geliştiren ve hammaddeleri dağıtan, kullanıma hazır ürünleri ve
yemekleri tamamlamak için gerekli ilave ürünleri sağlayan (örneğin: pasta karışımı, yulaf
lapası karışımı, pastörize yumurta sıvısı vs.) P.A.Y FROST Şirketinin, ürün çeşitlerini yeni
ürünlerle geliştirmeyi hedeflediği ve taze sebze ve meyve, süt ürünleri, tatlılar, endüstriyel
mutfak, gıda makineleri ve gıda ürünleri ithal etmek istediği bildirilmiştir. İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu
aracılığıyla yapılacaktır.

201800033-- Alım

Kayıt Tarihi: 07.02.2018
Firma Adı: Super Infinity Trading Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:
2003 yılında tüm İsrail piyasasına şekerlemeler, mezeler ve içecekler vb. ürünlerin ithalatı ve
dağıtımı amacıyla kurulmuş büyük ve dinamik bir şirket olan Super Infinity Trading Şirketinin;
şekerlemeler, bisküviler, mezeler ve içecekler ithal etmek istediği bildirilmiştir. İsrail Ticaret
Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.
201800034-- Alım

Kayıt Tarihi: 07.02.2018
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Firma Adı: Yaad Sweets Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:
1997 yılından beri şekerlemeler ve diğer gıda maddelerinin ithalatı ve dağıtımı alanında faaliyet
gösteren, "Optimum Intertrade Ltd." Şirketini devralarak 2005 yılında kurulan Yaad Sweets
Ltd. Şirketinin; her türlü şekerleme, çikolatalı maddeler ve çubuk şekerler, bisküviler, jöleler
ve koşer belgeli her türlü gıda maddesi ithal etmek istediği bildirilmiştir. Şirket sahiplerinden
biri "Super Dosh" adında bir süpermarket zinciri sahibi olduğu ve Şirketin hâlihazırda çikolatalı
maddeler, her türlü çubuk şekerler, bisküviler, gofretler ve özel hediyelik şeker kutuları ithalatı,
depolanması ve dağıtımı ile uğraştığı belirtilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC)
üyelerinden olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.
201800035-- Alım

Kayıt Tarihi: 07.02.2018
Firma Adı: Yavne Group
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:
İsrail’in merkezindeki en eski ve gelişmiş kibbutz (dini bir topluluk) olan Kvutzat Yavne'de 60
yılı aşan bir süreden önce kurulmuş bir kibbutz işletmesi olan Yavne Group’un, her boyutta
meyve ve sebze konserveleri ithal etmek istediği bildirilmiştir. Yavne Gıda Ürünleri Grubu,
yıllar boyunca lezzetli ve kaliteli turşu ve zeytin üretiminde önde bulunmuştur. Tesis İsrail'de
bu alanda en büyük üreticilerinden biri olarak yer almıştır. Zeytinlerin bir kısmı kibbutz üyeleri
tarafından Yavne Grubunun etrafındaki alanlarda yetiştirilip işlemden geçmektedir. Tesis her
yıl çeşitli, binlerce ton çok lezzetli zeytin ve turşu üretip piyasaya sunmaktadır. İsrail Ticaret
Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.
MAKEDONYA CUMHURİYETİ
201800042-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 26.02.2018
Firma Adı: Jomi Food
Adres: Oliver Kitanovski 113, Basino Selo, Veles, Macedonia, ,
Yetkili Kişi: Zoran Avramov / Gen. Manager
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: jomifood@yahoo.com ; web: www.jomifood.com.mk
ISO ve HASAP gibi uluslararası kalite standartlarda meyve ve sebzeleri işleyerek gıda
maddeleri üreten firmanın, ürünlerini ihraç etmek ve Türk firmalarıyla işbirliği yapmak istediği
bildirilmiştir. TUV Avusturya sertifikası sahibi olan ve başta ev yapımı paprika kreması
(papperscream), reçel ve tatlı çeşitleri olmak üzere Türkiye'de de tüketilen ve tanınan
geleneksel yiyecekler üreten firmanın, aynı veya benzer aktiviteyle uğraşan şirketlerle işbirliği
yapma arzusunda oldukları belirtilmiştir.
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Tekstil ve tekstil malzemeleri

BOSNA HERSEK
201800015-- Alım

Kayıt Tarihi: 06.02.2018
Firma Adı: Eurostring doo
Adres: Tuzla, Bosnia and Herzegovina, ,
Yetkili Kişi: Faruk Imamovic
Tel: +387.61.576096; Faks:.. ; e-mail: eurostring.bh@gmail.com ; web:
Firmanın, 10000 m pamuk ham bez almak istediği bildirilmiştir.
Petrol ürünleri ve yakıtlar

İRAN
201800040-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 21.02.2018
Firma Adı: PERSOL Corporation
Adres: Hq.: Unit 39, No.5, Bidar St., Elahiyeh, Modarres Hwy.,Tehran, 1964914168,
Yetkili Kişi: Bita Younesi / Sales Expert Chemical & Mineral Division
Tel: +98.21.26208371 (Ext: ; Faks:+98.21.26208331 ; email: b.younesi@persol.ir; web: www.persol.ir
Petrokimya sektöründe (petrol ve madencilik alanında) kimyasal ve petrokimyasal maddeler
tedarikiyle uğraştığı ve 20 yıllık tecrübeye sahip olduğu ifade edilen “PERSOL Corporation”
adlı İran şirketinin; ürünleriyle Türkiye pazarına girme planı çerçevesinde Türkiye'deki
fırsatları yatırıma dönüştürmek istediği bildirilmiştir.
Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve yapay elyaflar

İRAN
201800041-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 21.02.2018
Firma Adı: PERSOL Corporation
Adres: Hq.: Unit 39, No.5, Bidar St., Elahiyeh, Modarres Hwy.,Tehran, 1964914168,
Yetkili Kişi: Bita Younesi / Sales Expert Chemical & Mineral Division
Tel: +98.21.26208371 (Ext: ; Faks:+98.21.26208331 ; email: b.younesi@persol.ir; web: www.persol.ir
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Petrokimya sektöründe (petrol ve madencilik alanında) kimyasal ve petrokimyasal maddeler
tedarikiyle uğraştığı ve 20 yıllık tecrübeye sahip olduğu ifade edilen “PERSOL Corporation”
adlı İran şirketinin; ürünleriyle Türkiye pazarına girme planı çerçevesinde Türkiye'deki
fırsatları yatırıma dönüştürmek istediği bildirilmiştir.
TÜRKMENİSTAN
201800036-- Satım

Kayıt Tarihi: 14.02.2018
Firma Adı: İHSANLI INTERNATIONAL TRADING
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ruslan Achilov (Rüstem) / Satış Sorumlusu
Tel: +90.212.8725353; Faks:.. ; e-mail: achilov.ru@gmail.com ; web:www.ihsanli.com
İstanbul’da faaliyet gösteren bir uluslararası ticaret şirketi olan İhsanlı Dış Tic. Ltd. Şti.’nin;
ellerinde bulunan 300.000 ton Türkmenistan kükürdünü satmak istedikleri bildirilmiştir. Söz
konusu kükürdün % 99,96 temizlikte olduğu, Türkmenistan'daki güncel fiyatının 38 USD/ton
olduğu, ambalajının 1 tonluk big bag'lerde olduğu, FCA şartı ile Türkmenistan’dan yükleme
yapılabileceği; anlaşma sonrası 10 gün içerisinde yükleme yapılabileceği ve ayrıca İran Bander
Abbas’da hâlihazırda 30.000 ton kükürtlerinin bulunduğu belirtilmiştir. Şirketin süreli olarak
ilan edilen aşağıdaki fiyatlarının, Şubat 2018 sonuna kadar geçerli olduğu belirtilmiştir: 1)
Türkmenistan-İran, Bander Abbas’ta teslimat 108 USD/ton, 2) Türkmenistan-Türkiye, Van
şehrinde teslimat 110 USD/ton ve 3) Türkmenistan-Türkiye, Mersin şehrinde teslimat 138
USD/ton. Ruslan Bey ile +905340551530 no.lu telefondan da görüşülebilir.
Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler

KAZAKİSTAN
201800014-- Alım

Kayıt Tarihi: 02.02.2018
Firma Adı: ASIANA PRODUCTION
Adres: Kazakistan, Almaty sehri, Si Sinhay sok no 18-47, ,
Yetkili Kişi: Bolatbek Yesmurzayev
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: bolatyes@gmail.com ; web:
TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında her yıl düzenlenen etkinliklerden
birisine Kazakistan’dan katılan iş adamı Bolatbek Yesmurzayev, Birliğimize başvurarak,
kozmetik alanında faaliyete gösteren üretici bir firma olduklarını ve plastik ambalaj konusunda
kendilerine satıcı olarak destekçi olabilecek partner firma arayışında olduklarını bildirmiştir.
İlgilenenlerin, asianapro@gmail.com adresinden de Bolatbek Yesmurzayev ile irtibat
kurabilecekleri belirtilmiştir.
Mamul ürün ve malzemeler
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A.B.D.
201800045-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 27.02.2018
Firma Adı: Anatolia Group Limited Partnership
Adres: 640 E. Michigan St. #B121 46202 Indianapolis, IN, ,
Yetkili Kişi: Arif Uğur / Yönetici ortak
Tel: +1.317.556- 3777; Faks:.. ; email: info@anatoliadefense.com ; web:www.anatoliadefense.com
Indianapolis’de kurulu; mühendislik, geliştirme, üretim, onarım veya lojistik alanlarında ABD
Federal ihalelerine katılan “Anatolia Group Limited Partnership” Şirketinin, aldıkları ihalelerle
ilgili ürün temini konusunda yoğun taleplerin olduğu belirtilerek, Türk şirketlerinin; 1- İmalat
İttifakı Programı (MAP), 2- Bayi Ortaklığı Programı (VPP), 3- ABD Satış ve Dağıtım Programı
(SDP) ve 4- Federal Sözleşmeler Ortaklığı Programı (FCPP) şeklindeki 4 ayrı ortaklık tipiyle
ABD’deki ihalelere kendileriyle birlikte katılabileceklerini bildirilmiştir.

İSRAİL
201800028-- Alım

Kayıt Tarihi: 07.02.2018
Firma Adı: Nirometal Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:
1965 yılında sanayi mutfak donanımlarının imalatı, ithalatı ve pazarlanması amacıyla kurulan
Nirometal Ltd. Şirketinin, sanayi mutfak donanımı, pişirme ve soğutma donanımları/gereçleri
ithal etmek istediği bildirilmiştir. ISO 9001-2000 belgesine sahip olan Şirketin; elektrik, buhar
ve gaz ile çalışan pişirme donanımı, soğuk/sıcak tutan dolaplar, gaz ocakları ve ızgaralar, self
servis imalatı - sıcak/soğuk yemek sergileme üniteleri, aksesuarlar ve tam mutfak tezgâhları
imal ettiği ve Almanya'dan Rational CombiSteamer fırınları, İtalya'dan Kromo bulaşık
makineleri, Almanya'dan WINTERHALTER primli bulaşık makineleri, İtalya'dan
TECNODOM buzdolapları, mutfak teçhizatı ANGELOPO 700 Modeli, 900 Modeli, 1100
Modeli, Fransa'dan ROBOT COUPE sebze hazırlama makineleri şirketlerinin temsilcisi olduğu
ve 80 çalışanının olduğu belirtilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden
olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.

201800030-- Alım

Kayıt Tarihi: 07.02.2018
Firma Adı: P.A.Y FROST (Easy Line)
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Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:
1994 yılında kurulan, 10 işçi çalıştıran, kurumsal mutfaklar için pişirme yöntemlerini,
lezzetleri, kıvamları vs. geliştiren ve hammaddeleri dağıtan, kullanıma hazır ürünleri ve
yemekleri tamamlamak için gerekli ilave ürünleri sağlayan (örneğin: pasta karışımı, yulaf
lapası karışımı, pastörize yumurta sıvısı vs.) P.A.Y FROST Şirketinin, ürün çeşitlerini yeni
ürünlerle geliştirmeyi hedeflediği ve taze sebze ve meyve, süt ürünleri, tatlılar, endüstriyel
mutfak, gıda makineleri ve gıda ürünleri ithal etmek istediği bildirilmiştir. İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu
aracılığıyla yapılacaktır.

Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve ilgili ürünler

İSRAİL
201800029-- Alım

Kayıt Tarihi: 07.02.2018
Firma Adı: Nirometal Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:
1965 yılında sanayi mutfak donanımlarının imalatı, ithalatı ve pazarlanması amacıyla kurulan
Nirometal Ltd. Şirketinin, sanayi mutfak donanımı, pişirme ve soğutma donanımları/gereçleri
ithal etmek istediği bildirilmiştir. ISO 9001-2000 belgesine sahip olan Şirketin; elektrik, buhar
ve gaz ile çalışan pişirme donanımı, soğuk/sıcak tutan dolaplar, gaz ocakları ve ızgaralar, self
servis imalatı - sıcak/soğuk yemek sergileme üniteleri, aksesuarlar ve tam mutfak tezgâhları
imal ettiği ve Almanya'dan Rational CombiSteamer fırınları, İtalya'dan Kromo bulaşık
makineleri, Almanya'dan WINTERHALTER primli bulaşık makineleri, İtalya'dan
TECNODOM buzdolapları, mutfak teçhizatı ANGELOPO 700 Modeli, 900 Modeli, 1100
Modeli, Fransa'dan ROBOT COUPE sebze hazırlama makineleri şirketlerinin temsilcisi olduğu
ve 80 çalışanının olduğu belirtilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden
olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.
201800031-- Alım

Kayıt Tarihi: 07.02.2018
Firma Adı: P.A.Y FROST (Easy Line)
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:
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1994 yılında kurulan, 10 işçi çalıştıran, kurumsal mutfaklar için pişirme yöntemlerini,
lezzetleri, kıvamları vs. geliştiren ve hammaddeleri dağıtan, kullanıma hazır ürünleri ve
yemekleri tamamlamak için gerekli ilave ürünleri sağlayan (örneğin: pasta karışımı, yulaf
lapası karışımı, pastörize yumurta sıvısı vs.) P.A.Y FROST Şirketinin, ürün çeşitlerini yeni
ürünlerle geliştirmeyi hedeflediği ve taze sebze ve meyve, süt ürünleri, tatlılar, endüstriyel
mutfak, gıda makineleri ve gıda ürünleri ithal etmek istediği bildirilmiştir. İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu
aracılığıyla yapılacaktır.

Mamul ürünler, mobilya, el işleri, özel amaçlı ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri

İSRAİL
201800037-- Alım

Kayıt Tarihi: 09.02.2018
Firma Adı: Lion Playing Cards (1982) LTD.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:
1954 yılında Bay Jacob Mass tarafından kurulan ve bugün 2. ve 3. kuşağın yönettiği bir aile
şirketinin; hobi ürünleri ile metal ve plastik oyun gereçleri ithal etmek istediği bildirilmiştir.
İsrail'deki en büyük oyun kâğıtları ithalatçısı olup, "PIATNIK", "Modiano", kendi markası
"LION", ABD Oyunları (Tarot Kartları) ve Lo Scarabeo gibi oyun gereçlerinin tek ithalatçısı
ve distribütörü olduğu ifade edilen Şirketin; satranç setleri, briç ürünleri (masa, teklif kutuları,
panolar, vs.), tavla, dart, mistik ürünler (tarot kartları) vb. yüksek kaliteli iç mekan oyunları ve
aksesuarlarını (özellikle Avrupa ve Çin'den) ithal ettiği, buna ek olarak, briç, satranç, masa
oyunları ve oyun kartları için Lion markası altında birçok ürün tasarlayıp ürettiği belirtilmiştir.
Ancak, Çin'de son yıllarda yapılan fiyat artışlarından sonra firmanın plastik ve metal oyun
gereçleri alanlarında yeni tedarikçiler arayışına girdiği ifade edilmiştir. Firmanın, 1. Plastik
enjeksiyon ve kalıp kullanarak oyun kağıtları, piyonlar ve zar üreten plastik üreticileriyle, 2.
Metalden briç, poker ve satranç tablaları üreten firmalarla çalıştığı ancak bunlarla birlikte tavla,
satranç ve piyon, fırıldak, zar, dama, döndürücü vb. oyun aksesuarlarıyla da (nihai ürün)
ilgilendiği belirtilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk
temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacağı belirtilmiştir.
201800038-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 09.02.2018
Firma Adı: Lion Playing Cards (1982) LTD.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:
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1954 yılında Bay Jacob Mass tarafından kurulan ve bugün 2. ve 3. kuşağın yönettiği bir aile
şirketinin; hobi ürünleri ile metal ve plastik oyun gereçleri ithal etmek istediği bildirilmiştir.
İsrail'deki en büyük oyun kâğıtları ithalatçısı olup, "PIATNIK", "Modiano", kendi markası
"LION", ABD Oyunları (Tarot Kartları) ve Lo Scarabeo gibi oyun gereçlerinin tek ithalatçısı
ve distribütörü olduğu ifade edilen Şirketin; satranç setleri, briç ürünleri (masa, teklif kutuları,
panolar, vs.), tavla, dart, mistik ürünler (tarot kartları) vb. yüksek kaliteli iç mekan oyunları ve
aksesuarlarını (özellikle Avrupa ve Çin'den) ithal ettiği, buna ek olarak, briç, satranç, masa
oyunları ve oyun kartları için Lion markası altında birçok ürün tasarlayıp ürettiği belirtilmiştir.
Ancak, Çin'de son yıllarda yapılan fiyat artışlarından sonra firmanın plastik ve metal oyun
gereçleri alanlarında yeni tedarikçiler arayışına girdiği ifade edilmiştir. Firmanın, 1. Plastik
enjeksiyon ve kalıp kullanarak oyun kağıtları, piyonlar ve zar üreten plastik üreticileriyle, 2.
Metalden briç, poker ve satranç tablaları üreten firmalarla çalıştığı ancak bunlarla birlikte tavla,
satranç ve piyon, fırıldak, zar, dama, döndürücü vb. oyun aksesuarlarıyla da (nihai ürün)
ilgilendiği belirtilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk
temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacağı belirtilmiştir.

İnşaat işleri

A.B.D.
201800046-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 27.02.2018
Firma Adı: Anatolia Group Limited Partnership
Adres: 640 E. Michigan St. #B121 46202 Indianapolis, IN, ,
Yetkili Kişi: Arif Uğur / Yönetici ortak
Tel: +1.317.556- 3777; Faks:.. ; email: info@anatoliadefense.com ; web:www.anatoliadefense.com
Indianapolis’de kurulu; mühendislik, geliştirme, üretim, onarım veya lojistik alanlarında ABD
Federal ihalelerine katılan “Anatolia Group Limited Partnership” Şirketinin, aldıkları ihalelerle
ilgili ürün temini konusunda yoğun taleplerin olduğu belirtilerek, Türk şirketlerinin; 1- İmalat
İttifakı Programı (MAP), 2- Bayi Ortaklığı Programı (VPP), 3- ABD Satış ve Dağıtım Programı
(SDP) ve 4- Federal Sözleşmeler Ortaklığı Programı (FCPP) şeklindeki 4 ayrı ortaklık tipiyle
ABD’deki ihalelere kendileriyle birlikte katılabileceklerini bildirilmiştir.

Onarım, bakım ve montaj hizmetleri

A.B.D.
201800047-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 27.02.2018
Firma Adı: Anatolia Group Limited Partnership
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Adres: 640 E. Michigan St. #B121 46202 Indianapolis, IN, ,
Yetkili Kişi: Arif Uğur / Yönetici ortak
Tel: +1.317.556- 3777; Faks:.. ; email: info@anatoliadefense.com ; web:www.anatoliadefense.com
Indianapolis’de kurulu; mühendislik, geliştirme, üretim, onarım veya lojistik alanlarında ABD
Federal ihalelerine katılan “Anatolia Group Limited Partnership” Şirketinin, aldıkları ihalelerle
ilgili ürün temini konusunda yoğun taleplerin olduğu belirtilerek, Türk şirketlerinin; 1- İmalat
İttifakı Programı (MAP), 2- Bayi Ortaklığı Programı (VPP), 3- ABD Satış ve Dağıtım Programı
(SDP) ve 4- Federal Sözleşmeler Ortaklığı Programı (FCPP) şeklindeki 4 ayrı ortaklık tipiyle
ABD’deki ihalelere kendileriyle birlikte katılabileceklerini bildirilmiştir.
Otel ve lokantacılık hizmetleri

ALMANYA
201800043-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 26.02.2018
Firma Adı: LANDHOTEL ZUM KÜHLEN GRUND & SULTAN DÜĞÜN SALONU
Adres: Bahnhofstr. 81, 64395 Brensbach/ Wersau, ,
Yetkili Kişi: Ahmet Cem Türker
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: info@kuehler-grund-odenwald.de ; web: www.kuehler-grundodenwald.de
Hizmet sektöründeki 25 yıllık tecrübesiyle iş insanlarının misafir ve özel organizasyonlarını
gerçekleştirdiği belirtilen firmanın; komple yenilenmiş konforlu otel ve düğün salonuyla
konaklama, havaalanı transferi, özel fuar servisi, tercümanlık hizmetleri, nişan, nikâh, düğün,
sünnet, konser, iş toplantıları, ürün fuar-sergisi, tanıtım, dernek toplantı yemekleri vb.
ihtiyaçlara göre hizmetlerini sunmak istediği bildirilmiştir.
Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme konularında hizmetler

A.B.D.
201800048-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 27.02.2018
Firma Adı: Anatolia Group Limited Partnership
Adres: 640 E. Michigan St. #B121 46202 Indianapolis, IN, ,
Yetkili Kişi: Arif Uğur / Yönetici ortak
Tel: +1.317.556- 3777; Faks:.. ; email: info@anatoliadefense.com ; web:www.anatoliadefense.com
Indianapolis’de kurulu; mühendislik, geliştirme, üretim, onarım veya lojistik alanlarında ABD
Federal ihalelerine katılan “Anatolia Group Limited Partnership” Şirketinin, aldıkları ihalelerle
ilgili ürün temini konusunda yoğun taleplerin olduğu belirtilerek, Türk şirketlerinin; 1- İmalat
İttifakı Programı (MAP), 2- Bayi Ortaklığı Programı (VPP), 3- ABD Satış ve Dağıtım Programı
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(SDP) ve 4- Federal Sözleşmeler Ortaklığı Programı (FCPP) şeklindeki 4 ayrı ortaklık tipiyle
ABD’deki ihalelere kendileriyle birlikte katılabileceklerini bildirilmiştir.
ALMANYA
201800044-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 26.02.2018
Firma Adı: LANDHOTEL ZUM KÜHLEN GRUND & SULTAN DÜĞÜN SALONU
Adres: Bahnhofstr. 81, 64395 Brensbach/ Wersau, ,
Yetkili Kişi: Ahmet Cem Türker
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: info@kuehler-grund-odenwald.de ; web: www.kuehler-grundodenwald.de
Hizmet sektöründeki 25 yıllık tecrübesiyle iş insanlarının misafir ve özel organizasyonlarını
gerçekleştirdiği belirtilen firmanın; komple yenilenmiş konforlu otel ve düğün salonuyla
konaklama, havaalanı transferi, özel fuar servisi, tercümanlık hizmetleri, nişan, nikâh, düğün,
sünnet, konser, iş toplantıları, ürün fuar-sergisi, tanıtım, dernek toplantı yemekleri vb.
ihtiyaçlara göre hizmetlerini sunmak istediği bildirilmiştir.
İSRAİL
201800039-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 09.02.2018
Firma Adı: Cobalt Trade Ltd
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:
Temsilcilik hizmetleri veren Cobalt Trade Ltd adlı Ajansın, İsrail pazarına mal ve hizmet ihraç
etmek isteyen Türk şirketlerine İsrail’de temsilcilik, pazarlama ve dağıtım hizmetleri sunmak
istediği bildirilmiştir. Ajansın, seçilebilecek en kolay, en hızlı ve en uygun maliyetli yol olacağı
belirtilmiştir. Üreticilerin ve ihracatçıların Ajans vasıtasıyla ürünlerini ve hizmetlerini istikrarlı
bir şekilde artan İsrail pazarında iyi şekilde satabilecekleri belirtilmiştir. Batı Avrupa ülkelerine
benzer ticaret yöntemlerine sahip olan İsrail’in, büyüyen bir ekonomiye, çok yetenekli,
girişimcilere ve iddialı bir işgücüne sahip önemli ticari fırsatların bulunduğu bir ülke olduğu ve
Türkiye ile İsrail arasındaki ikili ticaretin sürekli olarak arttığı vurgulanmıştır. İsrail Ticaret
Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu aracılığıyla yapılacağı belirtilmiştir.
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