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TEMMUZ 2013

İşbirliği Teklifleri Bülteninde, çeşitli ülkelerdeki firma ve kuruluşlardan TOBB'a gönderilen ticari, mali ve teknik işbirliği teklifleri
duyurulmaktadır. Bu bilgilere www.tobb.org.tr adresinden de ulaşabilmektedir. Burada yer alan işbirliği teklifleri, kaynak belirtilmesi
koşuluyla yayımlanabilir. Duyurusu yapılan yabancı firmalarla temaslar ve müzakereler konusunda TOBB'un herhangi bir aracılık,
tercüme veya danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır. Bültende yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda TOBB'un
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TOBB, tekliflerin içeriğinden, size değişikliğe uğrayarak ya da geç ulaşmasından
sorumlu tutulamaz. Öte yandan, siz de mal ve hizmet alışverişine yönelik ticari, ortak yatırım ve finansmana yönelik mali ve
teknoloji alışverişine yönelik teknik nitelikteki teklif ya da taleplerinizin İngilizce olarak yurtdışındaki ekonomi ve ticaret çevrelerine
iletilmesini istiyorsanız, lütfen http://boft.tobb.org.tr adresine bağlanınız.

Tarım, bahçıvanlık, avcılık ve ilgili ürünler

AFGANiSTAN
201300146

Yetkili Kişi: Ahmad Shoaib Farzin/ Business Development
Advisor
Kanatlı hayvan yetiştiriciliği, sepicilik ve süt /süt ürünleri
işleyen tesis alanlarında yatırım yapmak isteyen firma,
Türkiye’den bu alanlarda deneyimli firmalarla ortaklık kurmak
istediğini bildiriyor.

FİRMA ADI: Green House Group
Mazar-e-Sharif, Afghanistan
TEL: ++93 (799) 355 285
e-posta: shoaibfarzin@outlook.com

MOLDOVA
201300159
FİRMA ADI: AgroBioBrichet SRL
58, Cartusa street, Chisinau, MD-2003, Republic of Moldova

Türkiye’den bu alanlarda deneyimli firmalarla ortaklık kurmak
istediğini bildiriyor.

TEL: +373 (79) 71-48-48
FAKS:+373 (22) 58-39-65
e-posta: agrobiobrichet@mail.com

BOSNA HERSEK
Yetkili Kişi: Oleg Donoaga
201300169
Taneden (arpa, buğday, soya fasulyesi vb.) saman briketleri
üreticisi olan firma, ürünlerini satmak üzere çiftlik sahipleri ve
besicilik ile uğraşan firmalarla bağlantı kurmak istediklerini
bildiriyor.

FİRMA ADI: Baglama
Trg 22. Aprila 16 71218 Sarajevo
TEL: ++387 (61) 221 045

Ham petrol, doğalgaz, yağ ve ilgili ürünler

FAKS:++387 (33) 922 738
e-posta: info@baglama.ba
Yetkili Kişi: Amar Adilovic/ Müdür

YEMEN
201300160
FİRMA ADI: YEMEN SOURCE
SANA'A - YEMEN HADDAH ST.
TEL: +967 (735) 830525
e-posta: saeedtahami@gmail.com
Yetkili Kişi: SAEED ALTAHAMI/ CEO
Gaz ve petrol alanlarında
subap üreticisi olan Türk
yapmak istediğini bildiren
standartlarına sahip olan
istediklerini bildiriyor.

çalışan ve yedek parça, boru ve
firmaların Yemen’de acenteliğini
firma, özellikle Uluslararası IPE
Türk firmalarla bağlantı kurmak

Çeşitli büyüklüklerde ambalajlanmış Türk kahvesi, bütün
kahve dükkanları ve lokantalar için espresso kahve, çeşitli
ambalajlarda hazır kahve, çeşitli aromalara sahip kapuçino,
bir çok ülkeden ham kahve ithalatı gibi bir çok alanda
faaliyette bulunan firma (IKKA doo), Türk firmalarla ortaklık
kurmak ve/veya firmasının satışını vermek üzere bağlantı
kurmak istediğini bildiriyor. Firmanın teklifi şu şekildedir: 1Ham kahveyi işleyerek son ürünü Türkiye ve Avrupa’ya
dağıtmak için ortak girişim halinde 250.000 Euro, 2- Şirketin
tamamı, marka ismi ve tüm ekipmanlarıyla satın alınması
halinde 400.000 ve 3- Tüm bina, teknoloji ve ekipmanlarıyla
dahil satın alınması halinde 650.000 talep etmektedir.

GÜNEY AFRiKA
201300165
FİRMA ADI: TASFAD (NIG) ENTERPRICES

Gıda maddeleri ve içecekler

G.P.O. Box 40332 Dugbe, Ibadan. Oyo State, Nigeria. West
Africa
TEL: ++27 (80) 33515796

AFGANiSTAN
FAKS:++27 (80) 76639492
201300148
FİRMA ADI: Green House Group
Mazar-e-Sharif, Afghanistan
TEL: ++93 (799) 355 285

Yetkili Kişi: Wale Tella
Boya ağacı boyası (Camwood paint), antimon boyası, saf
bal, karanfil, deniz kabuğu, susam tohumu, acı Afrika biberi,
mentol kristali, inek safra taşı (nadiren elde edilebilir), karite
yağı/cevizi ve diğer şifalı otları pazarlayıp ihraç eden firma,
bu ürünleri Türkiye’ye satmak istediklerini bildiriyor.

e-posta: shoaibfarzin@outlook.com
Yetkili Kişi: Ahmad Shoaib Farzin/ Business Development
Advisor
Kanatlı hayvan yetiştiriciliği, sepicilik ve süt /süt ürünleri
işleyen tesis alanlarında yatırım yapmak isteyen firma,

HiNDiSTAN
201300168

FİRMA ADI: Virdhara International
15, Umiya Nagar, Ganpati Temple Road, Brahmanwada (
Unjha) 384215 (Gujarat) India
TEL: ++91 (2767) 282045

Türkiye’den saten ve poplin türü pamuklu kumaşlar ve kot
kumaşı almak istediğini bildirmiştir. 150 çalışanıyla ISO
9001:2008 standartlarında 300 çeşitten fazla yumuşak
oyuncak üretimi yaptığı bildirilen firmanın almak istediği
kumaş türlerinin HS kodlarının 52085200 ve 52114200
olduğu belirtilmiştir.

e-posta: yashodhan@virdhara.com
Yetkili Kişi: Yashodhan Shah/ Managing Director
Hindistan baharatları ve yağ tohumları üreticisi ve ihracatçısı
olan firma, ürünlerini satmak üzere bu alanda faaliyet
gösteren Türk firmalarla bağlantı kurmak ve uzun dönemde
işbirliği yapmak istediğini bildiriyor.

Deri ve deri mamulleri

AFGANiSTAN
201300147

MALi CUMHURiYETi
201300185
FİRMA ADI: CCM- Compaigne Commercial du Mali
BP.E 1805 Bamako Mali
TEL: +223 (71) 254057
e-posta: cie.commerciale@gmail.com
Yetkili Kişi: Traore Abdoulaye/ Managing Director
Firma, Mali menşeli susam tohumu satmak üzere Türk
firmalarla bağlantı kurmak istediğini bildiriyor.

FİRMA ADI: Green House Group
Mazar-e-Sharif, Afghanistan
TEL: ++93 (799) 355 285
e-posta: shoaibfarzin@outlook.com
Yetkili Kişi: Ahmad Shoaib Farzin/ Business Development
Advisor
Kanatlı hayvan yetiştiriciliği, sepicilik ve süt /süt ürünleri
işleyen tesis alanlarında yatırım yapmak isteyen firma,
Türkiye’den bu alanlarda deneyimli firmalarla ortaklık kurmak
istediğini bildiriyor.

Tekstil ve tekstil malzemeleri

Ahşap, ahşap ürünler, mantar ürünleri,
sepetçilik malzemeleri ve hasır işleri

MOLDOVA

ROMANYA

201300156

201300177

FİRMA ADI: CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

FİRMA ADI: SC Holzindustrie Schweighofer s.r.l.
Strada industriilor Nr.1, 515800 Sebes, ROMANIA

151, Stefan cel Mare str., Chisinau, MD-2004
TEL: +40 (258) 806 300
TEL: ++373 (22) 23-87-70
FAKS:+40 (258) 806 301
FAKS:++373 (22) 22-13-91
e-posta: mihaela.man@schweighofer.ro
e-posta: foreign@chamber.md
Yetkili Kişi: Mihaela Man- sales assistant manager
Yetkili Kişi: Viorel Eremia / Consultant in International
Relations Department
Moldova’nın en büyük yumuşak oyuncaklar üreticisi olan
STIP LLC Firması, üyesi olduğu Moldova Cumhuriyeti
Ticaret ve Sanayi Odası aracılığıyla Birliğimize başvurarak

Firma, biçilmiş kereste, yapı kerestesi, ambalaj kerestesi
(Packaging Timber), yarı mamuller, organik tabakalı kereste
(Structural laminated Timber), kontratabla, beton kalıp
paneller, kenar tutkallı paneller, ahşap yakacak (Wooden

fuel), palet ve briket gibi ürünlerini Türkiye’deki büyük yapı
marketlere satmak istediğini bildiriyor.

Ul.Makedonska K.B. Skopje Makedonska Kosovska Brigada
No: 57
TEL: +389 (22) 535 856

Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve
yapay elyaflar

FAKS:+389 (22) 535 856
e-posta: info@sms-grup.com
Yetkili Kişi: SABIT UMER

GÜNEY AFRiKA
201300166

Bulaşık süngeri üreticisi olan firma, ürünlerini satmak
ve/veya dağıtımcılık vermek üzere Türk firmalarla bağlantı
kurmak istediğini bildiriyor.

FİRMA ADI: TASFAD (NIG) ENTERPRICES
G.P.O. Box 40332 Dugbe, Ibadan. Oyo State, Nigeria. West
Africa

Mamul ürün ve malzemeler

TEL: ++27 (80) 33515796
FAKS:++27 (80) 76639492

ALMANYA

Yetkili Kişi: Wale Tella

201300170

Boya ağacı boyası (Camwood paint), antimon boyası, saf
bal, karanfil, deniz kabuğu, susam tohumu, acı Afrika biberi,
mentol kristali, inek safra taşı (nadiren elde edilebilir), karite
yağı/cevizi ve diğer şifalı otları pazarlayıp ihraç eden firma,
bu ürünleri Türkiye’ye satmak istediklerini bildiriyor.

FİRMA ADI: Mehmet Özdemir
köln nikolausstr 51149
TEL: +49 (17) 22363927
e-posta: kml999@hotmail.de

İRAN

Yetkili Kişi: mehmet özdemir/ satis müdürü

201300163

Firma, 10.000 adet Alman malı kapı iç kilidi satmak istediğini
bildiriyor.

FİRMA ADI: MEHDİ GHANAEI
TEL: +98 (411) 447 60 40
FAKS:+98 (411) 447 60 70
e-posta: mehdi.ghanaei@gmail.com
Yetkili Kişi: MEHDİ GHANAEI
Firma, Türkiye'den çimento satın almak istediğini bildiriyor.

201300171
FİRMA ADI: Mehmet Özdemir
köln nikolausstr 51149
TEL: +49 (17) 22363927
e-posta: kml999@hotmail.de
Yetkili Kişi: mehmet özdemir/ satis müdürü

Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler

Firma, kahve makinalarında kullanılan, poşetlenmiş 23.000
adet Alman malı ufaltılmış kahve satmak istediğini bildiriyor.

MAKEDONYA CUMHURiYETi
201300179
201300164
FİRMA ADI: SMS GRUP

FİRMA ADI: MODUS KONZEPT
Fritz-Windisch-Str.120, 40885 Ratingen / DEUTSCHLAND

TEL: +49 (2102) 73 33 55
FAKS:+49 (2102) 73 33 55

Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve
ilgili ürünler

e-posta: info@modus-konzept.de
Yetkili Kişi: Ömer Yasemin

A.B.D.

Firma, Almanya merkezli olarak Avrupa pazarına açılmak
üzere Türkiye’deki LED lamba üreticileri ile bağlantı kurmak
istediğini bildirmiştir.

201300149
FİRMA ADI: John Robinette
107 Roswell Terrace Spartanburg, SC 29307 USA

KARADAĞ

TEL: +1 (864) 5791730

201300154

e-posta: jrobin1878@aol.com

FİRMA ADI: ETG Grupa

Yetkili Kişi: John Robinette/ Construction & Maintenance
Services, Inc.

8.marta 36, 81000 Podgorica
TEL: ++382 (20) 241 064
FAKS:++382 (20) 241 064

Amerika’daki bir firma, temsil ettikleri solar (güneşe ait)
oluşturan ekipman üreticisi olan bir firma adına, Türkiye’de
solar konusunda deneyimli tedarikçilerle bağlantı kurmak
istediklerini bildiriyor.

e-posta: office@etggrupa.me
Karadağ’ın başkenti Podgorica’da yerleşik olan ve anahtar
teslimi, nitelikli, enerji verimli konut inşaatları yapan ETG
Grup firması; T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
aracılığıyla Birliğimize başvurarak, binalarda enerji verimliliği,
konut yapımı ve inşaat malzemeleri alımı konusunda Türk
Firmaları ile işbirliği yapmak istediğini bildirmiştir.

ALMANYA
201300112
FİRMA ADI: Memet Yurdakul, International Marketing
Randowstr.10,22547 Hamburg
TEL: ++49 (40) 84907891

PAKiSTAN
e-posta: memetyurdakul34@web.de
201300183
FİRMA ADI: Sahyadri Industries Ltd
39, D, Jawaharlal Nehru Road, Gultekadi, Opp. Apsara
Theatre Pune, Mah.
TEL: +91 (20) 26444625

Hamburg’da yerleşik bir Türk firması, İthalatçı ve İhracatçı
Türk firmalarına hizmet vermek istekilerini belirtiyor. Liman,
tersane ve gemi projeleri dahil orta ve büyük projelere kredi
temini, kredilendirme ve işletmecilik dahil her tip nakliyat
gemilerinin temini, her tür teknoloji ve ağır sanayi mallarının
birinci elden temini, firmanın vermek istediği hizmetler
arasındadır.

FAKS:+91 (20) 26458888
e-posta: sanjaygurav@silworld.in

AVUSTURYA

Yetkili Kişi: Sanjay Gurav/ Business Development Manager

201300182

Selüloz- fiber karışımı çimento levha (Cellulose Fiber
Cement boards) dağıtımcısı olan firma, inşaat malzemeleri
ithalatçıları ve mimarlar ile bağlantı kurmak istediklerini
bildiriyor.

FİRMA ADI: KUMERA Antriebstechnik GmbH
Raiffeisenstrasse 38-40 8010 Graz/ Austria
TEL: ++43 (316) 47 15 24 - 27
FAKS:++43 (316) 46 25 50
e-posta: helmut.hochegger@kumera.com

Yetkili Kişi: Mr. Helmut Hochegger
Buharlı kurutma sistemleri sunan Kumera Corporation isimli
Avusturyalı bir firma, Avusturya Büyükelçiliği Ticaret
Müsteşarlığı aracılığıyla Birliğimize başvurarak, Türkiye’de
temsilci ya da dağıtımcı aradığını bildirmiştir. Firma, yeni ve
özel geliştirmiş olduğu, diğer sistemlere göre teknik ve
ekonomik açıdan daha üstün, kömür bazlı kurutma sistemini
Türkiye piyasasına sunmak için bir ortak aramaktadır.

sistemleri alanlarında teknik ve ticari hizmet veren Pakistan
firması, endüstriyel enstrümantasyon ve gereç deneme
araçları ile sistemleri alanlarında faaliyette bulunan Türk
firmalarla bağlantı kurmak istediğini bildiriyor. Söz konusu
talep, Birliğimize Pakistan Ankara Büyükelçiliği vasıtasıyla
iletilmiştir. Firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluşların
Pakistan
Ankara
Büyükelçiliği’ne
başvurmaları
gerekmektedir.

RUSYA
FRANSA
201300152
201300172
FİRMA ADI: İstanbul Ticaret Odası

FİRMA ADI: RUSYA FEDERASYONU TÜRKİYE TİCARET
TEMSİLCİLİĞİ

Reşadiye Cad. 34112 Eminönü İstanbul

Atatürk Bulvarı, No.106, Kavaklıdere / ANKARA

TEL: +90 (212) 4556225

TEL: ++90 (312) 425 4690

e-posta: ozan.aricasoy@ito.org.tr

FAKS:++90 (312) 425 2090

Yetkili Kişi: OZAN ARICASOY

e-posta: rustradeturk@yandex.ru

Firma, güneş enerji sistemlerinde kullanılan güneş ışığı takip
cihazı için mekanik parçalar ve montajlama için bu alanda
faaliyet gösteren Türk firmalarla bağlantı kurmak istediğini
bildiriyor. Aranılan firma özellikleri- minimum döner sermaye:
10 milyon Euro, çalışan sayısı: 150, ihracat oranı: %25,
Türkiye’deki minimum fabrika sayısı: 1. Prosesler- Lazer
kesim, kalıp kesme, bükme, presleme, talaşlı işleme, TIG ve
lazer kaynağı, sıcak daldırma galvaniz, sac ve boru atölyesi
(çelik ve paslanmaz çelik), montaj atölyesi. Makine ekipmanı:
Lazer kesim makinesi:4-6.000 W, CNC katlama presi:
minimum 150 ton, baskı makinesi, kaynak robotları, CNC
torna ve işleme merkezleri. Günlük üretim: 100 ara montaj,
1000 lazer kesimi, 1000 kaynak işlemi, 100 talaşlı işlem,
günlük çelik hacmi: 20 ton, günlük paslanmaz çelik hacmi:
0,2 ton. Firmayla irtibat kurmak isteyen firmalar, şirket adını
belirterek, İstanbul Ticaret Odası Türk Yan Sanayi
Borsası’na e-posta yoluyla başvurabilirler.

Rusya’da hidrolik donatım üretimi yapan ‘Enerpred’ Şirketi,
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği aracılığıyla
Birliğimize başvurarak, Türk piyasasına çıkmak niyetinde
olduğunu bildirmiştir. Rus şirketi hakkında ayrıntılı bilginin
sunulduğu İngilizce web sayfasını incelemek için tıklayınız.

201300176
FİRMA ADI: RUSYA TÜRKİYE TİCARET MÜMESSİLLİĞİ
Atatürk Bul. 106, Kavaklıdere- Ankara
TEL: +90 (312) 4254690
FAKS:+90 (312) 4183991
Yetkili Kişi: Tofik A. Melikov

PAKiSTAN
201300180
FİRMA ADI: Pakistan Ankara Büyükelçiliği
İran Caddesi No:37, 06700 G.O.P., Ankara
TEL: +90 (312) 427 14 10

Rus firma, Avto-Dosmotr: araç plaka tanıma gibi görsel
teknoloji, ASSaD-ID: otomatikleştirilmiş biyometrik kimlik
saptama sistemleri ve halk etkinlikleri güvenliği için gezici ve
hızla dağıtılabilir denetim noktaları sistemi gibi projeleriyle
ilgili olarak Türk firmalarıyla işbirliği yapmak üzere bağlantı
kurmak istediklerini bildiriyor. Ayrıntılar için tıklayınız. Söz
konusu talep Birliğimize, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret
Temsilciliği aracılığıyla iletilmiş olup, ilgilenen kuruluşların
iletişim
bilgileri
verilen
Temsilciliğe
başvurmaları
gerekmektedir.

FAKS:+90 (312) 427 10 23
e-posta: parepankara@yahoo.com
YEMEN
Endüstriyel enstrümantasyon, otomasyon kontrolleri, trafik
akış düzenlemesi araçları, malzeme testi (NDT) araç ve

201300161

FİRMA ADI: YEMEN SOURCE
SANA\
TEL: +967 (735) 830525
e-posta: saeedtahami@gmail.com
Yetkili Kişi: SAEED ALTAHAMI/ CEO
Gaz ve petrol alanlarında
subap üreticisi olan Türk
yapmak istediğini bildiren
standartlarına sahip olan
istediklerini bildiriyor.

çalışan ve yedek parça, boru ve
firmaların Yemen’de acenteliğini
firma, özellikle Uluslararası IPE
Türk firmalarla bağlantı kurmak

Elektriksel
makineler,
düzenekler,
donanımlar ve tüketim malzemeleri

bildiriyor. Aranılan firma özellikleri- minimum döner sermaye:
10 milyon Euro, çalışan sayısı: 150, ihracat oranı: %25,
Türkiye’deki minimum fabrika sayısı: 1. Prosesler- Lazer
kesim, kalıp kesme, bükme, presleme, talaşlı işleme, TIG ve
lazer kaynağı, sıcak daldırma galvaniz, sac ve boru atölyesi
(çelik ve paslanmaz çelik), montaj atölyesi. Makine ekipmanı:
Lazer kesim makinesi:4-6.000 W, CNC katlama presi:
minimum 150 ton, baskı makinesi, kaynak robotları, CNC
torna ve işleme merkezleri. Günlük üretim: 100 ara montaj,
1000 lazer kesimi, 1000 kaynak işlemi, 100 talaşlı işlem,
günlük çelik hacmi: 20 ton, günlük paslanmaz çelik hacmi:
0,2 ton. Firmayla irtibat kurmak isteyen firmalar, şirket adını
belirterek, İstanbul Ticaret Odası Türk Yan Sanayi
Borsası’na e-posta yoluyla başvurabilirler.

PAKiSTAN
201300181
FİRMA ADI: Pakistan Ankara Büyükelçiliği

A.B.D.
201300150
FİRMA ADI: John Robinette
107 Roswell Terrace Spartanburg, SC 29307 USA
TEL: +1 (864) 5791730
e-posta: jrobin1878@aol.com
Yetkili Kişi: John Robinette/ Construction & Maintenance
Services, Inc.
Amerika’daki bir firma, temsil ettikleri solar (güneşe ait)
oluşturan ekipman üreticisi olan bir firma adına, Türkiye’de
solar konusunda deneyimli tedarikçilerle bağlantı kurmak
istediklerini bildiriyor.

İran Caddesi No:37, 06700 G.O.P., Ankara
TEL: +90 (312) 427 14 10
FAKS:+90 (312) 427 10 23
e-posta: parepankara@yahoo.com
Endüstriyel enstrümantasyon, otomasyon kontrolleri, trafik
akış düzenlemesi araçları, malzeme testi (NDT) araç ve
sistemleri alanlarında teknik ve ticari hizmet veren Pakistan
firması, endüstriyel enstrümantasyon ve gereç deneme
araçları ile sistemleri alanlarında faaliyette bulunan Türk
firmalarla bağlantı kurmak istediğini bildiriyor. Söz konusu
talep, Birliğimize Pakistan Ankara Büyükelçiliği vasıtasıyla
iletilmiştir. Firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluşların
Pakistan
Ankara
Büyükelçiliği’ne
başvurmaları
gerekmektedir.

RUSYA
FRANSA
201300173
FİRMA ADI: İstanbul Ticaret Odası
Reşadiye Cad. 34112 Eminönü İstanbul
TEL: +90 (212) 4556225
e-posta: ozan.aricasoy@ito.org.tr
Yetkili Kişi: OZAN ARICASOY
Firma, güneş enerji sistemlerinde kullanılan güneş ışığı takip
cihazı için mekanik parçalar ve montajlama için bu alanda
faaliyet gösteren Türk firmalarla bağlantı kurmak istediğini

201300175
FİRMA ADI: RUSYA TÜRKİYE TİCARET MÜMESSİLLİĞİ
Atatürk Bul. 106, Kavaklıdere- Ankara
TEL: +90 (312) 4254690
FAKS:+90 (312) 4183991
Yetkili Kişi: Tofik A. Melikov
Rus firma, Avto-Dosmotr: araç plaka tanıma gibi görsel
teknoloji, ASSaD-ID: otomatikleştirilmiş biyometrik kimlik
saptama sistemleri ve halk etkinlikleri güvenliği için gezici ve
hızla dağıtılabilir denetim noktaları sistemi gibi projeleriyle

ilgili olarak Türk firmalarıyla işbirliği yapmak üzere bağlantı
kurmak istediklerini bildiriyor. Söz konusu talep Birliğimize,
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği aracılığıyla
iletilmiş olup, ilgilenen kuruluşların iletişim bilgileri verilen
Temsilciliğe başvurmaları gerekmektedir.

tahta ve metal oyun araçlarının yanı sıra bilgisayar
donanımlı, pedallı, akülü ürünler ve simülasyon oyunları
sunduğunu bildirmiştir.

HiNDiSTAN

Nakliye ekipmanı

201300167
FİRMA ADI: Kukku Jewellers Pvt. Ltd.

ALMANYA
201300111
FİRMA ADI: Memet Yurdakul, International Marketing

235, Bharat Marg, Surya Nagar Gopalpura Bye Pass Jaipur
Rajasthan 302015
TEL: ++91 (946) 0395015
e-posta: vikas69@gmail.com

Randowstr.10,22547 Hamburg

Yetkili Kişi: Vikas Jain Dire

TEL: ++49 (40) 84907891

Altın ve 925 ayar gümüş üreticisi, ihracatçısı, toptancısı ve
tedarikçisi olan firma, el yapımı ürünlerini modern tekniklerle
birleştirerek, müşteri talebine göre ürün hazırlayabildiklerini
de belirtiyor.

e-posta: memetyurdakul34@web.de
Hamburg’da yerleşik bir Türk firması, İthalatçı ve İhracatçı
Türk firmalarına hizmet vermek istekilerini belirtiyor. Liman,
tersane ve gemi projeleri dahil orta ve büyük projelere kredi
temini, kredilendirme ve işletmecilik dahil her tip nakliyat
gemilerinin temini, her tür teknoloji ve ağır sanayi mallarının
birinci elden temini, firmanın vermek istediği hizmetler
arasındadır.

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

Elektrik, gaz, nükleer enerji ve yakıtlar,
buhar, sıcak su ve diğer enerji kaynakları

A.B.D.
201300151
FİRMA ADI: John Robinette

ALMANYA
201300158
FİRMA ADI: MODUS KONZEPT
Fritz-Windisch-Str.120, 40885 Ratingen / DEUTSCHLAND
TEL: ++49 (2102) 73 33 55
FAKS:++49 (2102) 73 33 55
e-posta: info@modus-konzept.de

107 Roswell Terrace Spartanburg, SC 29307 USA
TEL: +1 (864) 5791730
e-posta: jrobin1878@aol.com
Yetkili Kişi: John Robinette/ Construction & Maintenance
Services, Inc.
Amerika’daki bir firma, temsil ettikleri solar (güneşe ait)
oluşturan ekipman üreticisi olan bir firma adına, Türkiye’de
solar konusunda deneyimli tedarikçilerle bağlantı kurmak
istediklerini bildiriyor.

Yetkili Kişi: Ömer Yasemin
Çocuk oyun salonları üreten ve kuran bir Alman şirketinin
işbirliği yaptığı bir Türk şirketi, Türkiye genelinde, çocuk oyun
salonu açmak isteyen özel şirket veya kamu kurumu
yatırımcılar aradığını bildirmiştir. Firma; tümü Almanya’da
üretilmekte olan, uzun süre dayanıklılıktan can güvenliğine
kadar bütün detayları düşünülmüş şişme, yumuşak lastik,

FRANSA
201300174
FİRMA ADI: OZAN ARICASOY
Reşadiye Cad. 34112 Eminönü İstanbul

TEL: +90 (212) 4556225

TEL: +90 (212) 4382348

e-posta: ozan.aricasoy@ito.org.tr

FAKS:+90 (212) 4382966

Yetkili Kişi: OZAN ARICASOY

e-posta: tibethan@zeberced.com

Firma, güneş enerji sistemlerinde kullanılan güneş ışığı takip
cihazı için mekanik parçalar ve montajlama için bu alanda
faaliyet gösteren Türk firmalarla bağlantı kurmak istediğini
bildiriyor. Aranılan firma özellikleri- minimum döner sermaye:
10 milyon Euro, çalışan sayısı: 150, ihracat oranı: %25,
Türkiye’deki minimum fabrika sayısı: 1. Prosesler- Lazer
kesim, kalıp kesme, bükme, presleme, talaşlı işleme, TIG ve
lazer kaynağı, sıcak daldırma galvaniz, sac ve boru atölyesi
(çelik ve paslanmaz çelik), montaj atölyesi. Makine ekipmanı:
Lazer kesim makinesi:4-6.000 W, CNC katlama presi:
minimum 150 ton, baskı makinesi, kaynak robotları, CNC
torna ve işleme merkezleri. Günlük üretim: 100 ara montaj,
1000 lazer kesimi, 1000 kaynak işlemi, 100 talaşlı işlem,
günlük çelik hacmi: 20 ton, günlük paslanmaz çelik hacmi:
0,2 ton. Firmayla irtibat kurmak isteyen firmalar, şirket adını
belirterek, İstanbul Ticaret Odası Türk Yan Sanayi
Borsası’na e-posta yoluyla başvurabilirler.

Yetkili Kişi: Mr. Tibethan MEMİŞOĞLU/Co-ordinator of Abuja
Industrial Park
Firma, Nijerya’nın başkenti Abuja'da Organize Sanayi
Bölgesi altyapısına başladığını belirterek, bu projeye yatırım
yapmak isteyen ve Afrika pazarına açılmak isteyen Türk
firmalarıyla işbirliği yapmak istediğini bildiriyor.

Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme
konularında hizmetler

A.B.D.
201300153

İnşaat işleri

FİRMA ADI: SUBO INTERNATIONAL LLC
P.O. Box 944 Woodbury, CT 06798-0944 USA
TEL: ++1 (203) 263 5515

KARADAĞ
FAKS:++1 (203) 266 9091
201300155
e-posta: g.lebl@subointl.com
FİRMA ADI: ETG Grupa
Yetkili Kişi: Giora M. Lebl / General Manager
8.marta 36, 81000 Podgorica
TEL: ++382 (20) 241 064
FAKS:++382 (20) 241 064
e-posta: office@etggrupa.me
Karadağ’ın başkenti Podgorica’da yerleşik olan ve anahtar
teslimi, nitelikli, enerji verimli konut inşaatları yapan ETG
Grup firması; T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
aracılığıyla Birliğimize başvurarak, binalarda enerji verimliliği,
konut yapımı ve inşaat malzemeleri alımı konusunda Türk
Firmaları ile işbirliği yapmak istediğini bildirmiştir.

1974 yılından bu yana gelişmekte olan pazarlar ile ABD
şirketleri ve diğer kuruluşlar için uluslararası veya ulusal
düzeyde iş geliştirme, uluslararası işletme, kurumsal
danışmanlık, genel yönetim, sermaye yatırım yönetimi ve
uyuşmazlık
çözümü
hizmetleri
sunan
uluslararası
danışmanlık firması, belirtilen konularda hizmet almak ya da
ABD firmaları ile ticari ilişki kurmak isteyen Türk firmalarına
hizmetlerini sunmak istediğini bildirmiştir.

201300157
FİRMA ADI: Gold Cup Logistics
Summit NJ USA

NiJERYA
TEL: ++1 (908) 4185865
201300184
FAKS:++1 (908) 2790313
FİRMA ADI: Zeberced Ltd.
e-posta: info@goldcuplogistics.com
Tekstilkent KOZA PLAZA B Blok K:25 NO: 93EsenlerIstanbul

Yetkili Kişi: Pınar Pesen

Amerika New Jersey’de yerleşik bir lojistik firması, ürün
konusunda piyasa araştırması yaparak Amerika’da nerede
ve kaça satıldığı bilgisi, Amerika’da satılan numunelerden
Türkiye’ye yollama ve fiyat bildirme, navlun hizmeti, ürünler
için lisans alınması, numune ve teklifleri alıcılara gönderme,
pazarlık yapma ve sonucu takip etme ve iş vizesi/ yatırımcı
vizesi alma konularında yardımcı olmak gibi konularda Türk
firmalarına temsilcilik hizmetlerini sunmak istiyor.

ALMANYA
201300110
FİRMA ADI: Memet Yurdakul, International Marketing
Randowstr.10,22547 Hamburg
TEL: ++49 (40) 84907891
e-posta: memetyurdakul34@web.de
Hamburg’da yerleşik bir Türk firması, İthalatçı ve İhracatçı
Türk firmalarına hizmet vermek istekilerini belirtiyor. Liman,
tersane ve gemi projeleri dahil orta ve büyük projelere kredi
temini, kredilendirme ve işletmecilik dahil her tip nakliyat
gemilerinin temini, her tür teknoloji ve ağır sanayi mallarının
birinci elden temini, firmanın vermek istediği hizmetler
arasındadır. Firma ayrıca tekstil, gıda, gastronomi, turizm,
inşaat, denizcilik ve finans sektörlerinde uluslararası
sahalarda faaliyet gösterebilecek firmalarla franchise (isim
hakkı) anlaşması yapmak istediğini bildiriyor.

Petrol ve gaz endüstrisi ile ilgili hizmetler

YEMEN
201300162
FİRMA ADI: YEMEN SOURCE
SANA\\
TEL: +967 (735) 830525
e-posta: saeedtahami@gmail.com
Yetkili Kişi: SAEED ALTAHAMI/ CEO
Gaz ve petrol alanlarında
subap üreticisi olan Türk
yapmak istediğini bildiren
standartlarına sahip olan
istediklerini bildiriyor.

çalışan ve yedek parça, boru ve
firmaların Yemen’de acenteliğini
firma, özellikle Uluslararası IPE
Türk firmalarla bağlantı kurmak

