
 

ŞUBAT 2017 
İşbirliği Teklifleri Bülteninde, çeşitli ülkelerdeki firma ve kuruluşlardan TOBB’a gönderilen ticari, mali ve teknik işbirliği teklifleri 
duyurulmaktadır. Bu bilgilere www.tobb.org.tr  adresinden ulaşabilmektedir. 

Burada yer alan işbirliği teklifleri, kaynak belirtilmesi koşuluyla yayımlanabilir.  

Duyurusu yapılan yabancı firmalarla temaslar ve müzakereler konusunda TOBB’un herhangi bir aracılık, tercüme veya 
danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır. 

Bültende yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda TOBB’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  TOBB, 
tekliflerin içeriğinden, size değişikliğe uğrayarak ya da geç ulaşmasından sorumlu tutulamaz.  

Öte yandan, siz de mal ve hizmet alışverişine yönelik ticari, ortak yatırım ve finansmana yönelik mali ve teknoloji alışverişine 
yönelik teknik nitelikteki teklif ya da taleplerinizin İngilizce olarak yurtdışındaki ekonomi ve ticaret çevrelerine iletilmesini 
istiyorsanız, lütfen http://boft.tobb.org.tr adresine bağlanınız. 

Tarım, bahçıvanlık, avcılık ve ilgili ürünler 

UKRAYNA 

201700038-- Satım 

 
Kayıt Tarihi: 09.02.2017 
Firma Adı: Agrofirm Pole Ltd. 
Adres: 14a/1 Surikova St, Cherkasy city, 18028 Ukraine, , 
Yetkili Kişi: Paul Sivtsov 
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: pauls@agropole.com.ua ; web: www.agropole.com.ua 

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, organik ve geleneksel tahıl türleri üreten ve en 
önemli ürünü organik glütensiz kabuksuz akdarı olan Agrofirm Pole Ltd. Şirketinin, darı, 
buğday, makarnalık buğday, arpa, kolza tohumları, mercimek, bezelye, ayçiçeği tohumu, 
buğday, nohut, kişniş tohumları, keten tohumları, yulaf, çavdar, hardal tohumları vb. 
ürünlerini ülkemize de satmak istediği bildirilmiştir. Şirketin tüm Avrupa’nın organik 
kabuksuz akdarı ürünlerinin % 50'sini tedarik ettiği, Organic Standard Ltd. tarafından UA-
BIO-108 organik olarak sertifikalandırıldığı ve bu yıl ayrıca kabuklu darı ile organik kepekli 
darı unundan organik un üretimine de başladığı belirtilmiştir.  

201700040-- Satım 

 
Kayıt Tarihi: 09.02.2017 
Firma Adı: Ukrzelenbud Ltd. 
Adres: Agro farm office: 38 Kalnishevskogo avenue, viiiage Petrykivka, Dnipropetrovsk 
region, 51800 Ukraine, , 
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Yetkili Kişi:  
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: zdravlyk@ukr.net ; web: www.zdravlyk.prom.ua 

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, kabuklu/kabuksuz, canlı, dondurulmuş kara 
salyangozu ve salyangoz mukozasından enzimler üreten Ukrzelenbud Ltd. Şirketinin 
ürünlerini [HCDCS (Harmonized commodity description and coding system) Kodu: Clams in 
turtle shell or not, live, fresh, chilled, frozen – 0307910000, Snails - 030760, Enzymes, other 
enzymes (mucus of snail) - 3507909000] ülkemize de satmak istediği bildirilmiştir. 
Ülkemizde yenilmemekle beraber ithal edip sonra yurt dışına ihraç etmek isteyen bazı 
müteşebbislerin bulunabileceği düşüncesiyle ve salyangoz enzimlerini kozmetik sanayinde 
hammadde olarak kullanabilecek üreticiler için bu teklifin duyurulmasında yarar görülmüştür.  

YUNANİSTAN 

201700058-- Alım 

 
Kayıt Tarihi: 23.02.2017 
Firma Adı: MODEL LINE 
Adres: parasiyou 16 Gulcine 69100, GREECE, , 
Yetkili Kişi: Cevat Demir 
Tel: +30.697.4835530; Faks:.. ; e-mail: modelshoes@hotmail.com ; web: 
www.modelline.eu 

TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında her yıl düzenlenen etkinliklerden 
birisine Yunanistan’dan katılan iş adamı Cevat Demir, Birliğimize başvurarak, bir Avrupa 
ülkesinden kendisine 60 Ton sarımsak talebi iletildiğini bildirmiştir. Talebi Türkiye'den temin 
ederek karşılamak isteyen Cevat Demir, sarımsakların 5 kg’lık filelerde sunulacağını ve 
çaplarının 38 mm’den az olmaması gerektiğini belirtmiştir.  

Balık, balıkçılık ürünleri ve diğer balıkçılık yan ürünleri 

RUSYA 

201700037-- Satım 

 
Kayıt Tarihi: 06.02.2017 
Firma Adı: Kalipso LLC 
Adres: Russia, 414000, Astrakhan region, Astrakhan city, Pushkin street, 70A, , 
Yetkili Kişi:  
Tel: +8.8512.455-001; Faks:.. ; e-mail: astkalipsoinfo@mail.ru ; web: 
http://www.асткалипсо.рф 

Rusya Federasyonu Astrakhan Bölgesi Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından kurulan 
Astrakhan İhracat Destek Merkezi tarafından; kurutulmuş balık (içi temizlenmiş, vakumlu 
paketli), kurutulmuş balık atıştırmalıkları, dondurulmuş balık, dondurulmuş filetolar, 
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pastörize edilmiş balık yumurtası, salamura edilmiş balık ve tuzlanmış balık üreten Kalipso 
LLC Şirketi’nin ürünlerini Türkiye piyasasına da sunmak istediği bildirilmiştir.  

UKRAYNA 

201700049-- Satım 

 
Kayıt Tarihi: 16.02.2017 
Firma Adı: INTERRYBFLOT 
Adres: bld. 8, Akademika Paladina 44 str., Kiev, Ukraine, 03680, , 
Yetkili Kişi:  
Tel: +380.44.391 51 53; Faks:+380.44.391 51 53 ; e-mail: sales-krill@irf.com.ua ; web: 
www.irf.com.ua 

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir iletide, balık ve deniz ürünleri avcılığı ve 
işlenmesi alanında faaliyet gösteren, konserve balık ve deniz ürünleri üretimi ve dağıtımı 
yapan INTERRYBFLOT Şirketi’nin ürünlerini ülkemize de satmak istediği bildirilmiştir. 
INTERRYBFLOT’un krill etinden yapılan konserve, kaynatılmış ve dondurulmuş krill eti ve 
kültür balıkçılığında yem olarak kullanılan krill eti satmak istediği belirtilmiştir. Antarktika 
karidesi olarak da adlandırılan ‘krill’, her iki yarımküredeki okyanuslarının orta ve yüksek 
enlemlerinde bulunan suların yüzey katmanlarında yaşayan, planktonik kabuklulardan olup, 
ortalama büyüklüğü 10-65 mm ve ortalama ağırlığı 2 gram olan ve ufak karidese benzer bir 
deniz canlısıdır.  

Madencilik, taş ocağı işletme ve diğer ilgili ürünler 

PORTEKİZ 

201700053-- İşbirliği 

 
Kayıt Tarihi: 22.02.2017 
Firma Adı: NERSANT BUSINESS INTERNATIONAL MEETING 
Adres: , , 
Yetkili Kişi: Antonio Ferrao / Consultant 
Tel: +351.91.9242255; Faks:.. ; e-mail: nersant@leadership-bc.com ; web: 
www.business.nersant.pt/ 

Portekiz ile diğer ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve ticari ortaklıklar 
kurulması, şirketlerin ve ürünlerin uluslararasılaşmasının teşvik edilmesi amacıyla uluslararası 
etkinlikler düzenleyen organizasyon şirketinin ‘NERSANT Business 2017’ adıyla düzenlediği 
etkinliğe Türkiye’den de ithalatçı şirketleri davet ettiği bildirilmiştir. 23-25 Ekim 2017 
tarihleri arasında yapılacak olan etkinlikte; gıda maddeleri ve içecekler, doğal taş, inşaat 
malzemeleri, seramik ve mobilya sektörlerinde faaliyetleri olan Portekizli Şirketler ile 
ürünlerinin tanıtımının yapılacağı belirtilmiştir. Etkinliğe ilişkin katılım ve iletişim formları, 
Şirketin web sitesinde yer almaktadır.  

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 3 
 

mailto:sales-krill@irf.com.ua
http://www.irf.com.ua/
mailto:nersant@leadership-bc.com
http://www.business.nersant.pt/


Gıda maddeleri ve içecekler 

ALMANYA 

201700035-- İşbirliği 

 
Kayıt Tarihi: 03.02.2017 
Firma Adı: InnoTrading 
Adres: Kardinal-Albrecht-Strasse 40, Sachsen-Anhalt, 06108 Halle-Saale - Germany , , 
Yetkili Kişi: Alexander C. Barth / Marketing & Distribution 
Tel: ..; Faks:+49.345.6915 4951 ; e-mail: innotrading@gmx.de ; web: http://innotrading-
halle.jimdo.com 

Firmanın, Almanya’da doğal kaynak suyuyla üretilen “BEAR TRACK CANADA” markalı 
alkolsüz enerji içeceğinin Türkiye'de pazara sunulmasını üstlenecek; geniş dağıtım ağına 
sahip, deneyimli, örgütlenme ve eleman yapısı yeterli, maddi yönden güçlü ve uzun vadeli 
ortak çalışmaya hazır bir firma aradığı bildirilmiştir.  

PORTEKİZ 

201700054-- İşbirliği 

 
Kayıt Tarihi: 22.02.2017 
Firma Adı: NERSANT BUSINESS INTERNATIONAL MEETING 
Adres: , , 
Yetkili Kişi: Antonio Ferrao / Consultant 
Tel: +351.91.9242255; Faks:.. ; e-mail: nersant@leadership-bc.com ; web: 
www.business.nersant.pt/ 

Portekiz ile diğer ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve ticari ortaklıklar 
kurulması, şirketlerin ve ürünlerin uluslararasılaşmasının teşvik edilmesi amacıyla uluslararası 
etkinlikler düzenleyen organizasyon şirketinin ‘NERSANT Business 2017’ adıyla düzenlediği 
etkinliğe Türkiye’den de ithalatçı şirketleri davet ettiği bildirilmiştir. 23-25 Ekim 2017 
tarihleri arasında yapılacak olan etkinlikte; gıda maddeleri ve içecekler, doğal taş, inşaat 
malzemeleri, seramik ve mobilya sektörlerinde faaliyetleri olan Portekizli Şirketler ile 
ürünlerinin tanıtımının yapılacağı belirtilmiştir. Etkinliğe ilişkin katılım ve iletişim formları, 
Şirketin web sitesinde yer almaktadır.  

ROMANYA 

201700067-- İşbirliği 

 
Kayıt Tarihi: 02.03.2017 
Firma Adı: SC CROPS GREENTECH SRL 
Adres: , , 
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Yetkili Kişi: Marius Cojocariu 
Tel: +40.760.241 235; Faks:.. ; e-mail: businessaroffice@gmail.com ; web:  

Arad - Romanya'dan Crops Greentech Srl. Şirketinin Arad'dan yaklaşık 16 Km, Macaristan 
sınırındaki A1 karayolundan da 15 km uzaklıkta soğuk sıkım bitkisel yağ fabrikası kurmak 
için bir yatırımcı / ortak aradığı bildirilmiştir. Yatırımın tutarının bir milyon Avro olduğu ve 
bunun yaklaşık % 50'sinin AB fonlarından finanse edileceği bildirilmiştir. Proje kapsamında 
yaklaşık 400 m2'lik bir kapalı üretim binası inşa edilmesi, ayrıca ofis bölümü inşa edilmesi, 
hammadde için bir silo edinilmesi, yeni bir kabuk soyma makinesinin satın alınması ve 
yaklaşık 300 Kg / saat yağ depolama tankları alınması gerekmektedir. Fabrikada ayçiçeği 
tohumları, soya fasulyesi, kanola ve diğer bitkisel tohumların işlenmesinin amaçlandığı 
belirtilmiştir. Sonuç olarak, Proje için 500.000 Avro civarında olan eş finansman kısmını 
sağlayabilecek bir yatırımcı / işbirlikçinin bulunması gerektiği bildirilmiştir.  

UKRAYNA 

201700039-- Satım 

 
Kayıt Tarihi: 09.02.2017 
Firma Adı: Agrofirm Pole Ltd. 
Adres: 14a/1 Surikova St, Cherkasy city, 18028 Ukraine, , 
Yetkili Kişi: Paul Sivtsov 
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: pauls@agropole.com.ua ; web: www.agropole.com.ua 

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, organik ve geleneksel tahıl türleri üreten ve en 
önemli ürünü organik glütensiz kabuksuz akdarı olan Agrofirm Pole Ltd. Şirketinin, darı, 
buğday, makarnalık buğday, arpa, kolza tohumları, mercimek, bezelye, ayçiçeği tohumu, 
buğday, nohut, kişniş tohumları, keten tohumları, yulaf, çavdar, hardal tohumları vb. 
ürünlerini ülkemize de satmak istediği bildirilmiştir. Şirketin tüm Avrupa’nın organik 
kabuksuz akdarı ürünlerinin % 50'sini tedarik ettiği, Organic Standard Ltd. tarafından UA-
BIO-108 organik olarak sertifikalandırıldığı ve bu yıl ayrıca kabuklu darı ile organik kepekli 
darı unundan organik un üretimine de başladığı belirtilmiştir.  

201700051-- Satım 
Kayıt Tarihi: 20.02.2017 
Firma Adı: KHOROL FACTORY FOR BABY FOOD LLC. 
Adres: Poltava region., t. Horol, 17 Molodizhna str. , , 
Yetkili Kişi: Roman Shnyrov 
Tel: +380.67.6345077; Faks:.. ; e-mail: export@malysh.ua ; web: http://www.malysh.ua/en/ 

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, yenidoğan ve sonrası dönem bebekler için 
bebek sütü, maması, püresi ve içme suyu üreten firmanın ürünlerini ihraç etmek istediği 
bildirilmiştir. Firmanın ürünlerinin uluslararası standartlara uygun ISO 9001: 2009 ve 
HACCP ile sertifikalandırılmış olduğu ve Ukrayna mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak 
üretildiği belirtilmiştir.  
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YUNANİSTAN 

201700061-- Alım 

 
Kayıt Tarihi: 27.02.2017 
Firma Adı: MODEL LINE 
Adres: parasiyou 16 Gulcine 69100, GREECE, , 
Yetkili Kişi: Cevat Demir 
Tel: +30.697.4835530; Faks:.. ; e-mail: modelshoes@hotmail.com ; web: 
www.modelline.eu 

TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında her yıl düzenlenen etkinliklerden 
birisine Yunanistan’dan katılan iş adamı Cevat Demir, bir Avrupa ülkesinden kendisine helal 
kesim kuzu eti talebinde bulunulduğunu ve söz konusu talebi Türkiye'den temin ederek 
karşılamak istediğini bildirmiştir.  

Tekstil ve tekstil malzemeleri 

MAKEDONYA CUMHURİYETİ 

201700052-- Alım 

 
Kayıt Tarihi: 20.02.2017 
Firma Adı: ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA 
Adres: , , 
Yetkili Kişi: Vasko Ristovski / Independent Consultant 
Tel: +389.2.3244 014; Faks:+389.2.3244 088 ; e-mail: Vasko@mchamber.mk ; web:  

Makedonya Ekonomi Odası tarafından, Makedonya Ticaret Odası’nın üyesi olan Makedon bir 
şirketin turizm sektörü için havlu, yatak takımı ve üzerinde turistik objeler bulunan örtüler vb. 
otel tekstili ürünleri üreten Türk firmalarıyla temas kurmak istediği bildirilmiştir.  

TUNUS 

201700046-- İşbirliği 

 
Kayıt Tarihi: 10.02.2017 
Firma Adı: Mezghani Textile & Logistique 
Adres: Rte de Gremda km 7, 3012 Sfax, , 
Yetkili Kişi: Sami MEZGHANI 
Tel: +216.31.596 070; Faks:.. ; e-mail: mtl.confection@gmail.com ; web:  

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Mezghani Textile & Logistique adlı Tunus 
firmasının, tekstil, konfeksiyon ve fason üretim alanında işbirliği/ortaklık yapmak istediğini 
bildirilmiştir.  
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Elbise ve ayakkabı 

TUNUS 

201700047-- İşbirliği 

 
Kayıt Tarihi: 10.02.2017 
Firma Adı: Mezghani Textile & Logistique 
Adres: Rte de Gremda km 7, 3012 Sfax, , 
Yetkili Kişi: Sami MEZGHANI 
Tel: +216.31.596 070; Faks:.. ; e-mail: mtl.confection@gmail.com ; web:  

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Mezghani Textile & Logistique adlı Tunus 
firmasının, tekstil, konfeksiyon ve fason üretim alanında işbirliği/ortaklık yapmak istediğini 
bildirilmiştir.  

 

Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve yapay elyaflar 

UKRAYNA 

201700041-- Satım 

 
Kayıt Tarihi: 09.02.2017 
Firma Adı: Ukrzelenbud Ltd. 
Adres: Agro farm office: 38 Kalnishevskogo avenue, viiiage Petrykivka, Dnipropetrovsk 
region, 51800 Ukraine, , 
Yetkili Kişi:  
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: zdravlyk@ukr.net ; web: www.zdravlyk.prom.ua 

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, kabuklu/kabuksuz, canlı, dondurulmuş kara 
salyangozu ve salyangoz mukozasından enzimler üreten Ukrzelenbud Ltd. Şirketinin 
ürünlerini [HCDCS (Harmonized commodity description and coding system) Kodu: Clams in 
turtle shell or not, live, fresh, chilled, frozen – 0307910000, Snails - 030760, Enzymes, other 
enzymes (mucus of snail) - 3507909000] ülkemize de satmak istediği bildirilmiştir. 
Ülkemizde yenilmemekle beraber ithal edip sonra yurt dışına ihraç etmek isteyen bazı 
müteşebbislerin bulunabileceği düşüncesiyle ve salyangoz enzimlerini kozmetik sanayinde 
hammadde olarak kullanabilecek üreticiler için bu teklifin duyurulmasında yarar görülmüştür. 
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Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler 

HİNDİSTAN 

201700059-- Satım 

 
Kayıt Tarihi: 23.02.2017 
Firma Adı: Tinna Rubber & Infrastructure Limited  
Adres: Tinna House, No 6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli (Opp. C DOT), New Delhi 
110030, Delhi, India, , 
Yetkili Kişi: Subodh Sharma / GM – Sales 
Tel: +91.98.10806117; Faks:.. ; e-mail: subodh.sharma@tinna.in ; web: www.tinna.in 

 

Hindistan'daki en büyük atık lastik geri dönüşümcüsü olup, yüksek çekme ve ‘reach’ 
uyumluluğu olan kamyon / otobüs radyal lastiklerinden tam lastik geri kazanım lastiği 
üreticisi ve ayrıca en büyük kauçuk kırıntısı üreticisi olduğu belirtilen firmanın, ürünlerini 
Türkiye'de de satmak için kauçuk & geri kazanım kauçuk ithalatçısı firmalar, lastik üreticileri 
/ kauçuk konveyör üreticileri / kauçuk kalıp ürünleri üreticileri ile bağlantı kurmak istediği 
bildirilmiştir. Firmanın ayrıca Türkiye'de gerçekleştirilecek kauçuk / lastik endüstrisi konulu 
fuar ve sergilere de katılmak istediği belirtilmiştir.  

 

SIRBİSTAN 

201600311-- Satım 

 
Kayıt Tarihi: 02.03.2017 
Firma Adı: STEEL IMPEX doo. 
Adres: aerodramska 3 kraljevo / Serbia, , 
Yetkili Kişi: Abdullah Erçakallı 
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: petline@steelimpex.rs ; web: www.steelimpexdoo.com 

 

Kurulduğu 2008 yılından bu yana renkli metal ve metal hurda toplama, ayrıştırma işiyle 
faaliyette olan ve 2016 yılında plastik atıkların geri dönüşümü için PET şişe toplama, 
balyalama, kırma, PET kütük toplama ve kırma, preform toplama, HDPE toplama ve kırma 
işine de başlayan firmanın; PET çapak, PET kütük çapak ve HDPE çapak satışı için 
Türkiye’deki elyaf üreticileri ve boya kimya sanayicileri bağlantı kurmak istediği 
bildirilmiştir.  
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Metalik olmayan diğer ürünler 

PORTEKİZ 

201700055-- İşbirliği 

 
Kayıt Tarihi: 22.02.2017 
Firma Adı: NERSANT BUSINESS INTERNATIONAL MEETING 
Adres: , , 
Yetkili Kişi: Antonio Ferrao / Consultant 
Tel: +351.91.9242255; Faks:.. ; e-mail: nersant@leadership-bc.com ; web: 
www.business.nersant.pt/ 

Portekiz ile diğer ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve ticari ortaklıklar 
kurulması, şirketlerin ve ürünlerin uluslararasılaşmasının teşvik edilmesi amacıyla uluslararası 
etkinlikler düzenleyen organizasyon şirketinin ‘NERSANT Business 2017’ adıyla düzenlediği 
etkinliğe Türkiye’den de ithalatçı şirketleri davet ettiği bildirilmiştir. 23-25 Ekim 2017 
tarihleri arasında yapılacak olan etkinlikte; gıda maddeleri ve içecekler, doğal taş, inşaat 
malzemeleri, seramik ve mobilya sektörlerinde faaliyetleri olan Portekizli Şirketler ile 
ürünlerinin tanıtımının yapılacağı belirtilmiştir. Etkinliğe ilişkin katılım ve iletişim formları, 
Şirketin web sitesinde yer almaktadır.  

TUNUS 

201700044-- Alım 

 
Kayıt Tarihi: 10.02.2017 
Firma Adı: Slama Huile S.A. 
Adres: 14, rue du Tissage ZI Ksar Said, , 
Yetkili Kişi: Lotfi HERMI 
Tel: +216.71.546 620 / 98 75; Faks:+216.71.546 332 ; e-mail: lotfi.hermi@slama.com.tn ; 
web:  

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Slama Huile S.A. adlı Tunus firmasının 
zeytinyağı şişelemek için 30000 adet 1000 ml’lik (1000 cc) cam şişe ithal etmek istediğini 
bildirilmiştir.  

201700065-- İşbirliği 

 
Kayıt Tarihi: 01.03.2017 
Firma Adı: Planet Consulting 
Adres: Residence Bel Air - Appt. B 6 - Boumhel Ben Arous, , 
Yetkili Kişi: Badil BEN CHEIKH 
Tel: +216.55.236 502; Faks:.. ; e-mail: ghaddab.kalthoum@gmail.com ; web:  
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T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Hammam Zrıba – Zaghouan Mevkiinde, 6200 
M2’si kapalı olmak üzere toplam 7,2 H arazi üzerinde kurulu olan 550 Ton/Gün üretim 
kapasitesi bulunan tuğla fabrikasının satılmak istendiğini bildirmiştir.  

Mamul ürün ve malzemeler 

PORTEKİZ 

201700056-- İşbirliği 

 
Kayıt Tarihi: 22.02.2017 
Firma Adı: NERSANT BUSINESS INTERNATIONAL MEETING 
Adres: , , 
Yetkili Kişi: Antonio Ferrao / Consultant 
Tel: +351.91.9242255; Faks:.. ; e-mail: nersant@leadership-bc.com ; web: 
www.business.nersant.pt/ 

Portekiz ile diğer ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve ticari ortaklıklar 
kurulması, şirketlerin ve ürünlerin uluslararasılaşmasının teşvik edilmesi amacıyla uluslararası 
etkinlikler düzenleyen organizasyon şirketinin ‘NERSANT Business 2017’ adıyla düzenlediği 
etkinliğe Türkiye’den de ithalatçı şirketleri davet ettiği bildirilmiştir. 23-25 Ekim 2017 
tarihleri arasında yapılacak olan etkinlikte; gıda maddeleri ve içecekler, doğal taş, inşaat 
malzemeleri, seramik ve mobilya sektörlerinde faaliyetleri olan Portekizli Şirketler ile 
ürünlerinin tanıtımının yapılacağı belirtilmiştir. Etkinliğe ilişkin katılım ve iletişim formları, 
Şirketin web sitesinde yer almaktadır.  

 

TUNUS 

201700066-- İşbirliği 

 
Kayıt Tarihi: 01.03.2017 
Firma Adı: Planet Consulting 
Adres: Residence Bel Air - Appt. B 6 - Boumhel Ben Arous, , 
Yetkili Kişi: Badil BEN CHEIKH 
Tel: +216.55.236 502; Faks:.. ; e-mail: ghaddab.kalthoum@gmail.com ; web:  

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Siliana İlinde kurulacak bir çimento fabrikası 
projesi için yabancı firmalarla işbirliği/ortaklık yapılmak istendiğini bildirmiştir.  
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Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve ilgili ürünler 

ALMANYA 

201700036-- İşbirliği 

 
Kayıt Tarihi: 06.02.2017 
Firma Adı: EMPULA 
Adres: In der Taufe 4 51427 Bergisch Gladbach Deutschland, , 
Yetkili Kişi: Ömer Ali Topal / Makina Mühendisi 
Tel: +49.2204.300 112; Faks:.. ; e-mail: oemer.topal@gmx.de ; web: www.empula.de 

Almanya’da yerleşik olup, Türk Patent Enstitüsü’ne makine sektörüne yönelik üç adet patent 
başvurusu bulunan EMPULA mühendislik firmasının Türkiye’de makine sektöründe üretici 
konumunda olan (Türkiye ve Almanya’yı kapsayacak şekilde) bir iş ortağı aradığı 
bildirilmiştir. Mühendislik ürünlerinin Almanya’da online pazarlanması konusunda iyi 
tecrübesi olduğu belirtilen EMPULA’nın, ürünleri Türkiye’de ürettirip Almanya başta olmak 
üzere Avrupa’da satmayı düşündüğü belirtilmiştir. Firmanın üç patent başvurusunun da AR-
GE ve inovasyon kapsamında olup, KOSGEB’den destek alabilecek projeler olduğu ve 
Alman Kalkınma Bankası KFW’den de kredi alma aşamasında olduğu belirtilmektedir. Söz 
konusu projeler için ihtiyaç duyulan tutarın % 30’lük kısmını temin etmek şartıyla geri kalan 
% 70’lik kısmının (3 milyon EUR kadar) KFW bankası tarafından % 2 faizle ve 10 yıl vadeli 
(ilk iki yılı geri ödemesiz) kredi olarak temin edilebilecektir.  

TUNUS 

201700045-- İşbirliği 

 
Kayıt Tarihi: 10.02.2017 
Firma Adı: ENVEQ 
Adres: 5-1, Rés El Ahbab – Cité El Gazella – 2083 - Raoued, , 
Yetkili Kişi: Nadhem MACHTA 
Tel: +216.70.856 010 / 95 69; Faks:+216.70.856 010 ; e-mail: n.machta@enveq.com.tn ; 
web:  

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, ENVEQ adlı Tunus firmasının, motorlu 
pompalar, endüstriyel musluk ve vanalar, atık su arıtma ekipmanları alanında işbirliği/ortaklık 
yapmak istediğini bildirilmiştir.  

201700062-- Alım 

 
Kayıt Tarihi: 01.03.2017 
Firma Adı: MMSM 
Adres: 53, Avenue Khaled Ibn El-Walid-L’aouina 2045- Tunıs, , 
Yetkili Kişi: Maher MAKNI 
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Tel: +216.71.725 515; Faks:.. ; e-mail: mmsm@gnet.tn ; web:  

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, MMSM adlı Tunus firmasının ocak (GTİP No: 
732111), elektrikli ve ankastre fırın (GTİP No: 851660) ve davlumbaz (GTİP No: 841460) 
ithal etmek istediğini bildirilmiştir.  

201700063-- Alım 

 
Kayıt Tarihi: 01.03.2017 
Firma Adı: Societe des Patisseries Madame Zarrouk 
Adres: Siege Social : 41-43 Rue Escham .1002 Tunis, , 
Yetkili Kişi: Mohamed ZARROUK 
Tel: +216.71.759 552; Faks:+216.71.759 949 ; e-mail: mohamedzarrouk53@yahoo.fr ; web:  

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Tunuslu pastane zinciri Societe des Patisseries 
Madame Zarrouk adlı firmanın, künefe yapımında kullanılan makineler ve donanımlar ithal 
etmek istediğini bildirilmiştir.  

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

PORTEKİZ 

201700057-- İşbirliği 

 
Kayıt Tarihi: 22.02.2017 
Firma Adı: NERSANT BUSINESS INTERNATIONAL MEETING 
Adres: , , 
Yetkili Kişi: Antonio Ferrao / Consultant 
Tel: +351.91.9242255; Faks:.. ; e-mail: nersant@leadership-bc.com ; web: 
www.business.nersant.pt/ 

Portekiz ile diğer ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve ticari ortaklıklar 
kurulması, şirketlerin ve ürünlerin uluslararasılaşmasının teşvik edilmesi amacıyla uluslararası 
etkinlikler düzenleyen organizasyon şirketinin ‘NERSANT Business 2017’ adıyla düzenlediği 
etkinliğe Türkiye’den de ithalatçı şirketleri davet ettiği bildirilmiştir. 23-25 Ekim 2017 
tarihleri arasında yapılacak olan etkinlikte; gıda maddeleri ve içecekler, doğal taş, inşaat 
malzemeleri, seramik ve mobilya sektörlerinde faaliyetleri olan Portekizli Şirketler ile 
ürünlerinin tanıtımının yapılacağı belirtilmiştir. Etkinliğe ilişkin katılım ve iletişim formları, 
Şirketin web sitesinde yer almaktadır.  

TUNUS 

201700064-- İşbirliği 

 
Kayıt Tarihi: 01.03.2017 
Firma Adı: MENA Capital Partners 
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Adres: Le Grand Boulevard du Lac 1053 Les Berges du Lac – Tunis, , 
Yetkili Kişi: Talel AYED 
Tel: +216.71.862 328; Faks:+216.71.961 471 ; e-mail: talel.ayed@menacp.net ; web:  

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, ülkenin en büyük ofis mobilyaları 
üreticilerinden olan Meuble Interieur firmasının, sermayesinin % 36’sının halka arz 
edileceğini (20 Şubat – 06 Mart 2017 tarihleri arasında) bildirmiştir.  

Geri kazanılmış ikincil hammaddeler 

HİNDİSTAN 

201700060-- Satım 

 
Kayıt Tarihi: 23.02.2017 
Firma Adı: Tinna Rubber & Infrastructure Limited  
Adres: Tinna House, No 6, Sultanpur, Mandi Road, Mehrauli (Opp. C DOT), New Delhi 
110030, Delhi, India, , 
Yetkili Kişi: Subodh Sharma / GM – Sales 
Tel: +91.98.10806117; Faks:.. ; e-mail: subodh.sharma@tinna.in ; web: www.tinna.in 

Hindistan'daki en büyük atık lastik geri dönüşümcüsü olup, yüksek çekme ve ‘reach’ 
uyumluluğu olan kamyon / otobüs radyal lastiklerinden tam lastik geri kazanım lastiği 
üreticisi ve ayrıca en büyük kauçuk kırıntısı üreticisi olduğu belirtilen firmanın, ürünlerini 
Türkiye'de de satmak için kauçuk & geri kazanım kauçuk ithalatçısı firmalar, lastik üreticileri 
/ kauçuk konveyör üreticileri / kauçuk kalıp ürünleri üreticileri ile bağlantı kurmak istediği 
bildirilmiştir. Firmanın ayrıca Türkiye'de gerçekleştirilecek kauçuk / lastik endüstrisi konulu 
fuar ve sergilere de katılmak istediği belirtilmiştir.  

SIRBİSTAN 

201600312-- Satım 

 
Kayıt Tarihi: 02.03.2017 
Firma Adı: STEEL IMPEX doo. 
Adres: aerodramska 3 kraljevo / Serbia, , 
Yetkili Kişi: Abdullah Erçakallı 
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: petline@steelimpex.rs ; web: www.steelimpexdoo.com 

Kurulduğu 2008 yılından bu yana renkli metal ve metal hurda toplama, ayrıştırma işiyle 
faaliyette olan ve 2016 yılında plastik atıkların geri dönüşümü için PET şişe toplama, 
balyalama, kırma, PET kütük toplama ve kırma, preform toplama, HDPE toplama ve kırma 
işine de başlayan firmanın; PET çapak, PET kütük çapak ve HDPE çapak satışı için 
Türkiye’deki elyaf üreticileri ve boya kimya sanayicileri bağlantı kurmak istediği 
bildirilmiştir.  
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Bilgisayar ve ilgili hizmetler 

UKRAYNA 

201700048-- İşbirliği 

 
Kayıt Tarihi: 10.02.2017 
Firma Adı: Garuda – Invest Ltd. 
Adres: Ukraine, 54032, 9 Potemkinskaya str., Ap.4, , 
Yetkili Kişi: Igor Mykhasko / CEO, Customer relations manager 
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: garuda.inv@gmail.com ; web:  

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, hem yerel hem de uluslararası pazarlar için yazılım 
geliştirme çözümleri sunan Garuda – Invest Ltd. adlı Ukrayna firmasının sağlık, sigorta, kamu 
hizmetleri, finansal hizmetler, bankacılık gibi endüstrilerde kullanılan web uygulamaları, 2 ve 
3 katmanlı sistem ve çekirdek modu ve masaüstü uygulamaları alanında özel yazılım 
geliştirme, yazılım geliştirme danışmanlığı, yazılım bakım ve destek, mobil uygulama 
geliştirme hizmetleri vermek istediğini bildirmiştir.  

Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme konularında hizmetler 

A.B.D. 

201700042-- İşbirliği 

 
Kayıt Tarihi: 09.02.2017 
Firma Adı: B PLUS GLOBAL LLC 
Adres: 405 N Wabash Ave, Unit 4806, CHICAGO, IL USA 60611, , 
Yetkili Kişi: Enis Mehmet Burdurlu 
Tel: +1.224.345 9406; Faks:.. ; e-mail: enis@bplusglobal.com ; web: www.bplusglobal.com 

Amerika'nın Şikago kentinde, tanıtım ve distribütörlük faaliyetlerinde bulunan yurttaşımız 
Enis Mehmet Burdurlu, Amerika'da distribütörlüğünü yapabileceği, ihracat deneyimine sahip 
Türk üreticilerle iletişime geçmek istediğini bildirmiş ve özellikle madencilik, enerji, sağlık, 
inşaat ve tarım teknolojileri alanındaki üreticilerle ilgilendiklerini belirtilmiştir. Firmada, B2C 
ürünler için Amazon üzerinden, B2B ürünler içinse telefon ve e-mail ile olası müşterilerle 
irtibata geçerek pazar araştırması yapıldığı, satış potansiyeli yüksek olan müşterilere numune 
ve basılı katalog gönderildiği, müşteri ziyaretleri yapıldığı, hizmet sektöründe faaliyet 
gösteren firmalar için de (yazılım ve finans sektörü başta olmak üzere) pazar araştırması ve 
temsilcilik yapıldığı belirtmiştir. 
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İSVİÇRE 

201700043-- İşbirliği 
Kayıt Tarihi: 10.02.2017 
Firma Adı: PBP PRO BUSINESS PARTNERS INTERNATIONAL 
Adres: VIA AL LAGO 38G, 6918 FİGİNO, LUGANO / SWITZERLAND, , 
Yetkili Kişi: Orhan ARIKCI / Managing Director 
Tel: +41.79.849 46 54; Faks:.. ; e-mail: info@pbp.international ; web: 
www.pbp.international 

Genel Müdürlüğü İsviçre’nin Lugano Şehrinde olan ve İstanbul’da da temsilcilik ofisi 
bulunan PBP INTERNATIONAL, Birliğimize başvurmuş ve İsviçre’ye ihracat yapmak veya 
optimize etmek isteyen Türk firmalarına hizmetlerini sunmak istediklerini bildirmiştir. 
Şirketin, yerel ve kendi tecrübeli danışmanları ve her alan ve sektörde bilgi ve bağlantılara 
sahip olan seçkin iş ortakları sayesinde, Türk müşterilerine hedef ülkelerdeki ihtiyaçları 
doğrultusunda ihracat projelerini gerçekleştirmeleri için gerekli tüm adımları doğru atmalarını 
ve bu şekilde sürdürebilir ve başarılı dış ticaret projelerini gerçekleştirmelerini sağladığı 
bildirilmiştir. Şirketin sunduğu hizmetler; [pazar araştırması ve fizibilite çalışması, strateji ve 
yatırım planı oluşturma, iş ortağı, ürün ve hizmet araştırması, yerel bir şirket kurma ve 
maliyet hesabı (gerekirse), stratejik ve kurumsal yapılanma (gerekirse), hukuki konularda 
çözümler, yerel bankalar ve finans enstitüleriyle bağlantı ve yatırım stratejisi, şirket ofisi veya 
mülkiyet alma veya kiralama (gerekirse), yerel şirket muhasebesi ve vergilendirilmesi, sigorta 
çözümleri, oturum, çalışma izni vs. (gerekirse)] olarak belirtilmiştir.  

UKRAYNA 

201700050-- İşbirliği 
Kayıt Tarihi: 17.02.2017 
Firma Adı: GARANT SERVICE 
Adres: Ukraine, Kyiv 01033, 40/10 Shota Rustaveli str.,of.18, USREOU 24576213, , 
Yetkili Kişi:  
Tel: +380.44.2890281; Faks:.. ; e-mail: t.gubareva@gs.com.ua ; web:  

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Ukrayna Devlet Gümrük İşletmelerince yetkili 
kılınan, finansal aracı biçiminde Garantör statüsüne sahip olan Garant Service Şirketinin, 
Türk şirketlerine de hizmet etmek istediği bildirilmiştir. Şirketin, gümrük makamları 
tarafından karayoluyla veya demiryoluyla malların ithalatı ve transit geçişi ile ilgili zorunlu 
ödemeler için Ukrayna'nın gelir ve vergi acentelerine mali teminatlar ile ilgili hizmetleri 
sağladığı belirtilmiştir. Ukrayna'nın gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak için en 
avantajlı ve uygun yollardan biri mali teminatlardır. Mali teminatlar, Ukrayna'nın gelir ve 
vergi ajansları tarafından bir belge şeklinde düzenlenir. Şirketin buna ek olarak Ukrayna 
topraklarında (ithalat ve transit kargo için) gümrük komisyonculuk hizmetleri de sunabildiği 
ve Şirket temsilcilerinin, Odesa ve Bölgesinde Ukrayna'nın tüm sınır geçiş noktalarında 
bulunduğu belirtilmiştir.  
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