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TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ 

 

OCAK 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. 

 

Ormancılık ve tomruk endüstrisi ürünleri 

 

BULGARiSTAN 

201300025 

FİRMA ADI:  

TEL:   ++359 (889) 256456 

e-posta: nivel-imex@hotmail.com 

Yetkili Kişi: Niyazi Karataban 

Elinde hazır 600 m3 kesilmiş kereste bulunan firma, bu 
ürününü satmak istediğini bildiriyor. 

 

Kömür, linyit, turba ve kömür esaslı diğer 
ürünler 

 

YUNANiSTAN 

201300029 

FİRMA ADI: MURAT YUNUS 

TEL:   ++30 (253) 10 37 972 

http://www.tobb.org.tr/tobbhakkinda/logob.jpg
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FAKS:++30 (253) 10 33300 

e-posta: murat_yunushalil@yahoo.gr 

Yetkili Kişi: MURAT YUNUS 

Firma, Türkiye’deki firmalarla aşağıdaki ürünlerden satın 
almak üzere işbirliği yapmak istediğini ve firmaların fiyat 
teklifinde bulunmalarını beklediğini bildiriyor:  Aylık 500 ton 
Pellet (TOPAK) 5kg, 12kg, ve 15kg lik plastik poşetlerde 
olmak üzere kalori < 5300 kul 1,4 (örneğin 1kg PELLET 14gr 
kul). 

 

Madencilik, taş ocağı işletme ve diğer ilgili 
ürünler 

 

İRAN 

201300041 

FİRMA ADI: International Business Services Avicenna 
(IBSA) 

Apt. 9, 1st Bloc, 1907 Dr. Shariati Ave., Tehran, Iran   

TEL:   ++98  (21) 22212829 

e-posta: hjavaherian@ibsa.ir 

Yetkili Kişi: Hamed Javaherian/ Export manager 

İnşaat alanında faaliyette bulunan firma, mermer, traverten, 
granit ve oniks gibi dekoratif taşlar, yol inşaatında kullanılan 
zift (bitumen 85-100 ve 60-70), inşaat ve bahçelerde metal 
çit yerine kullanılan polimer ağlar gibi inşaat malzemelerini 
satmak istediğini bildiriyor. 

 

Gıda maddeleri ve içecekler 

 

BEYAZ RUSYA 

201300034 

FİRMA ADI: CHTUP Listina Group 

Ul. Yesenina 79-68, 220051 Minsk-Belarus   

TEL:   ++375 (17) 274 29 18 

e-posta: sshostak@yandex.by 

Yetkili Kişi: S.I Shostak 

Firma, Türkiye’den toptan, paketlenmemiş baharatlar, şifalı 
bitkiler ve katkı maddeleri satın almak istediğini bildiriyor. 
Söz konusu talep Birliğimize, T.C. Minsk Ticaret Müşavirliği 
vasıtasıyla iletilmiştir. 

 

HONG KONG 

201300032 

FİRMA ADI: Bright Overseas Food Ltd. 

TEL:   ++852 (3020) 8609 

e-posta: pekki.purppura@hkjebn.com 

Yetkili Kişi: Pekki Purppura 

Firma, Türkiye'den çay ithal etmek istemektedir. Söz konusu 
talep Birliğimize, T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret 
Ataşeliği aracılığıyla iletilmiştir. 

 

201300039 

FİRMA ADI: KINSDOM TRADING COMPANY 

15P, 63 Oak St., Kowloon, Hong Kong   

e-posta: kinsdom@126.com 

Yetkili Kişi: Esther To, Executive 

Firma, 1- 12 litrelik halojen fırın, 2- 9 litrelik mini fırın, 3- 1.5 
litrelik paslanmaz çelik su ısıtıcısı, 4- Televizyon alıcılı 
portatif DVD oynatıcısı, 5- Kahve makinesi, 6- Konserve ton 
balığı ve konserve uskumru satmak üzere Türk firmalarla 
bağlantı kurmak istediğini bildiriyor. 

 

PAKiSTAN 

201300005 

FİRMA ADI: CITY SCHOOL GROUP 

31 industrial area, Gurumanget Road, Gulberg III, Punjab, 
Lahore - Pakistan   

TEL:   ++92 (342) 35773069 

FAKS:++92 (42) 35773065 

e-posta: csnho178@csn.edu.pk 

Yetkili Kişi: Shafiqurrehman Siddiqi / Director 

Firma, Türkiye’deki helal et üreticileriyle ortak işletme kurmak 
(joint venture) ya da kurulu bir mezbahayı satın almak 
istediğini bildirmiştir. 
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UKRAYNA 

201300011 

FİRMA ADI: Bayram Guliyev 

T.C. Bakü Büyükelçiliği   

TEL:   ++99 (412) 4416087 

FAKS:++99 (412) 441 3984 

e-posta: bayramankara@yahoo.com 

Yetkili Kişi: bayram guliyev/ ekonomi Müşavirliği 

Bakü'de aracılık hizmeti veren Bayram Guliyev, Ukrayna'ya 
yaş sebze ve meyve ihracatı yapmak isteyen firmalarla 
bağlantı kurmak istediğini bildiriyor. 

 

201300024 

FİRMA ADI: Alter Ltd. 

TEL:   ++380 (56) 374-94-12 (10,  

e-posta: mes@dcci.org.ua 

Yetkili Kişi: Foreign Relations and Investments Department 

Narenciye ve sebze (salatalık, domates, biber) ticareti yapan 
Ukraynalı firma, Türkiye’den bu ürünlerden almak istediğini 
bildiriyor. Firma ile irtibata geçmek isteyen kuruluşların 
Dnipropetrovsik Ticaret ve Sanayi Odası’na başvurmaları 
istenmektedir. 

 

201300027 

FİRMA ADI:  OPOS-torg LLC 

S.Bandery 5 str. 43000, Lutsk, Ukraine   

TEL:   ++380 (332) 72 14 86 

e-posta: paul@opostorg.com 

Yetkili Kişi: Pavlo Verzhbytskyi 

Ukrayna’da faaliyet gösteren büyük bir et firması, helal et 
üretimine başladıklarını belirterek, bu ürünlerini Türkiye’ye 
satmak üzere taze ve donmuş helal et almak isteyen 
firmalarla uzun vadeli çalışmak istediğini bildiriyor. Söz 
konusu talep, Birliğimize Ukrayna Ankara Büyükelçiliği 
vasıtasıyla iletilmiştir. 

 

YEMEN 

201300036 

FİRMA ADI: SALAMAH FOR GENRAL TRADING 

AL-SALAL STREET , DHAMAR CITY , YEMEN   

TEL:   ++967 (777) 588808 

FAKS:++967 (6) 422293 

e-posta: salamah.for.trading@gmail.com 

Yetkili Kişi: AHMED SALAMAH 

Bisküvi, şeker, çikolata, lolipop, sakız, bal, konserve ürün 
gibi gıda maddeleri ithalatçısı olan firma, bu alanda faaliyet 
gösteren üretici firmalarla uzun vadeli işbirliği yapmak 
istediğini bildiriyor. 

 

Tekstil ve tekstil malzemeleri 

 

BOSNA HERSEK 

201300010 

FİRMA ADI: \"JZM\" d.o.o. Novi Travnik 

Mehmeda Spahe 1, 72290 Novi Travnik   

TEL:   ++387 (30) 525 138 

FAKS:++387 (30) 525 139 

e-posta: muammer@jzm.com.ba 

Yetkili Kişi: Muammer Layic 

Bosna Hersek'te kablo- alçak gerilim ve anten kablosu ile 
tekstil-nevresim üreticisi olan firma, ticari işbirliği yapmak 
üzere Türk firmalarla bağlantı kurmak istediğini bildiriyor. 

 

MISIR 

201300014 

FİRMA ADI: North Africa for Trading CO. (N.A.T.C.O) 

5 (Mokarrar) Ibrahim Ragy street, Boulkly Alexandria, Egypt   

TEL:   ++20 (3) 5467395 

e-posta: info.natc@gmail.com 

Yetkili Kişi: Ahmet El-Deeb 
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Mısır'lı ithalatçı ve ihracatçı firma, ev tekstil ve banyo tekstil 
ürünleri üreticileriyle bağlantı kurmak ve işbirliği yapmak 
istediğini bildiriyor.   

 

TACiKiSTAN 

201300021 

FİRMA ADI: Olim Textile 

TEL:   ++992 (93) 3445 22299 

e-posta: erajdiplomat@gmail.com 

Yetkili Kişi: Erac Ziyodaliyev 

Mastchoh ilinde fabrikası olan ve Türk şirketleri ile çalışan 
iplik üreticisi firma, bu ürünlerini satmak istediğini bildiriyor. 

 

UKRAYNA 

201300026 

FİRMA ADI: Kupchik Ihor Myroslav 

e-posta: zbarag_vk63@mail.ru 

Firma mefruşat (Sidebars  for  mattresses  on  elastic  100 % 
SO  140õ235  see. Code  a 63049100 Table-cloth is table 54 
% SO  140õ235  see. Code  63049100) diktirmek istediğini 
bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize Ukrayna Ankara 
Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiştir.  

 

 

Elbise ve ayakkabı 

 

İSViÇRE 

201300037 

FİRMA ADI: FREITAG lab. ag 

Binzmühlestrasse 170b 8050 Zürich Switzerland   

TEL:   ++41 (43) 210 33 33 

e-posta: melinda.Vinh@freitag.ch 

Yetkili Kişi: Melinda Vinh 

Firma, Türkiye'deki çanta üreticisi firmalarla işbirliği yapmak 
istediğini bildiriyor. 

 

MISIR 

201300002 

FİRMA ADI: SOTEX GARMENT 

Elmahalla Elkoubra 16 Shoshan St.- Sad Mohamed Sad 
P.O.202 ? Egypt   

TEL:   ++20 (40) 238 18 96 

FAKS:++20 (40) 238 12 55 

e-posta: elsayadgarments@sotex.com.eg 

Yetkili Kişi: Ahmed ElSayad 

Pamuklu hazır giyim ürünleri üretmek için 1993 yılında 
kurulmuş olan firmanın, ürünlerini Türkiye’ye de satmak 
istediği bildirilmiştir. Son teknolojiyi kullanarak polo-shirt, 
tişört, çocuk & bayan iç giyim, alt-üst giyim vb. ürünler üreten 
firmanın ürünlerini Amerika, Fransa, İtalya ve İspanya’ya 
sattığı belirtilmiştir. Teklif, Mısır Konsolosluğu Ticaret Ofisi 
aracılığıyla Birliğimize iletilmiştir. 

 

Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve 
yapay elyaflar 

 

BOSNA HERSEK 

201300001 

FİRMA ADI: FRESHDORA d.o.o. 

TEL:   ++387 (61) 453 221 

FAKS:++387 (33) 452 769 

e-posta: freshdora@hotmail.com 

Yetkili Kişi: Murat Nuroğlu 

Bosna Hersek, Zenica’da sıvı ve kalıp sabun fabrikası 
bulunan firmanın; söz konusu fabrikayı satın almayı ya da 
sabun üretimi için ortaklık, yatırım düşünen firmalarla 
bağlantı kurmak istediği bildirilmiştir. Söz konusu işbirliği 
teklifi, T.C. Saraybosna Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 
aracılığıyla Birliğimize iletilmiştir. 

 

Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler 
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İRAN 

201300042 

FİRMA ADI: International Business Services Avicenna 
(IBSA) 

Apt. 9, 1st Bloc, 1907 Dr. Shariati Ave., Tehran, Iran   

TEL:   ++98  (21) 22212829 

e-posta: hjavaherian@ibsa.ir 

Yetkili Kişi: Hamed Javaherian/ Export manager 

İnşaat alanında faaliyette bulunan firma, mermer, traverten, 
granit ve oniks gibi dekoratif taşlar, yol inşaatında kullanılan 
zift (bitumen 85-100 ve 60-70), inşaat ve bahçelerde metal 
çit yerine kullanılan polimer ağlar gibi inşaat malzemelerini 
satmak istediğini bildiriyor. 

 

YUNANiSTAN 

201300030 

FİRMA ADI: MURAT YUNUS 

TEL:   ++30 (253) 10 37 972 

FAKS:++30 (253) 10 33300 

e-posta: murat_yunushalil@yahoo.gr 

Yetkili Kişi: MURAT YUNUS 

Firma, Türkiye’deki firmalarla aşağıdaki ürünlerden satın 
almak üzere işbirliği yapmak istediğini ve firmaların fiyat 
teklifinde bulunmalarını beklediğini bildiriyor: Anlaşmalı 
olarak her ay 200-400 ton Siyah renkte geri dönüştürülebilir 
çöp torbası Ebatlar: a) 0.85cm x 0.65cm, b) 0.90cm x 
0.70cm, c) 1.35cm x 1.10cm, d) 20 adetlik rulo halinde, 
şeffaf, tuvalet sepeti için poşet. 

 

Metalik olmayan diğer ürünler 

 

YUNANiSTAN 

201300028 

FİRMA ADI: MURAT YUNUS 

TEL:   ++30 (253) 10 37 972 

FAKS:++30 (253) 10 33300 

e-posta: murat_yunushalil@yahoo.gr 

Yetkili Kişi: MURAT YUNUS 

Firma, Türkiye’deki firmalarla aşağıdaki ürünlerden satın 
almak üzere işbirliği yapmak istediğini ve firmaların fiyat 
teklifinde bulunmalarını beklediğini bildiriyor : Her yıl için 
şarap şişesi (yeşil renk) a) 187ml - 200.000 adet, b) 375ml - 
100.000 adet, c) 750ml - 400.000 adet, d) 1.5lt - 100.000 
adet, e) 2lt - 150.000 adet.  

 

Ana metaller ve ilgili ürünler 

 

BOSNA HERSEK 

201300013 

FİRMA ADI: Saraj-Komerc A.Ş 

TEL:   ++387 (30) 265835 

e-posta: m.huckic@saraj-komerc.com 

Yetkili Kişi: Mehmed Huskic 

Oto, elektrik, makine, tıp ve tarım makineleri için yay ve yay 
sistemleri, yakıt filtre kapakları üretimi ile kalay ve çinko 
kaplama alanlarında faaliyet gösteren firma, bu alanlarda 
faaliyette bulunan Türk firmalarla bağlantı kurmak istiyor. 
Söz konusu talep Birliğimize Bosna Hersek Ankara 
Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiştir. 

 

LiTVANYA 

201300022 

FİRMA ADI: JSC "DIRMETA"LTD. 

DRAUGYSTES STR. 19 LT- 3031 KAUNAS LITHUANIA   

TEL:   ++370 (37) 457352 

FAKS:++370 (37) 457352 

e-posta: dirmeta@dirmeta.lt 

İsteğe özel, farklı makineler için çok milli baş imalatı, delme 
uçları tamiratı, örnek veya kalıplara göre yedek parça 
imalatı, teknolojik ekipman imalatı, ekipman tasarımı, montaj, 
tamir, yenileme gibi metal işleme alanında faaliyet gösteren 
firma bu alanda faaliyet gösteren Türk firmalarla bağlantı 
kurmak istediğini bildiriyor. 

 

RUSYA 

201300006 
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FİRMA ADI: PSKOVELEKTROSVAR ZAO 

Novatorov Street 3, Pskov 180022, Russian Federation    

TEL:   ++7 (8112) 535898 

FAKS:++7 (8112) 535949 

e-posta: info@pskovelektrosvar.ru 

Rusya Federasyonu’nda demiryolu raylarına dikiş kaynağı 
yapımı için otomatik çalışan ve yenilikçi bir teknolojik sistem 
geliştiren PSKOVELEKTROSVAR Şirketinin, Türkiye’de 
işbirliği yapabileceği demiryolu ray kaynak tesisleri aradığı 
bildirilmiştir. Anahtar teslimi demiryolu ray kaynak tesisleri 
yapımının yanı sıra ray kaynak donanımı üretimi, tedariki, 
montajı ve işletmeye almasını, personel eğitimi, gerek kendi 
malı gerekse başka üreticilerin malı olan kaynak 
donanımının onarımı ve modernizasyonu, garanti dönemi ve 
sonrası bakımı, yedek parça tedariki gibi işler de yapan 
şirketin ürünlerinin yenilikçiliğinin bir sıra Rusya Federasyonu 
patenti ile onaylandığı belirtilmiştir. Şirketin yarattığı 
çözümler sayesinde kaynak işlerinin kalitesinin önemli 
ölçüde yükseldiği, enerji tasarrufu sağlandığı, demiryolu ve 
metro hatlarının yapım hızının önemli ölçüde arttığı 
belirtilmiştir. Şirketin,  Rusya Federasyonu, Özbekistan 
Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti ve Küba 
Cumhuriyeti’nde ray kaynak tesislerinin komple 
modernizasyonunu yaptığı, Azerbaycan ve Libya’da kendi 
teknolojisi ile ray kaynak tesislerinin proje, yapım ve anahtar 
teslimi çalışmalarını üstlendiği belirtilmiştir. Söz konusu 
işbirliği teklifi Birliğimize, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret 
Temsilciliği aracılığıyla iletilmiştir. 

 

Mamul ürün ve malzemeler 

 

ARNAVUTLUK 

201300040 

FİRMA ADI: Fortis2 shpk 

Sheq i Madh, close to the old Clay Factory, Fier   

TEL:   ++355 (69) 4074316 

Yetkili Kişi: Ledja Hysi 

Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan 
pazarlarına hitap eden tuğla üreticisi firma, ürün çeşitliliği ve 
üretim artışı için teknik bilgi (know-how) sağlayabilecek 
stratejik ortak aramaktadır. 

 

BOSNA HERSEK 

201300009 

FİRMA ADI: "JZM" d.o.o. Novi Travnik 

Mehmeda Spahe 1, 72290 Novi Travnik   

TEL:   ++387 (30) 525 138 

FAKS:++387 (30) 525 139 

e-posta: muammer@jzm.com.ba 

Yetkili Kişi: Muammer Layic 

Bosna Hersek'te kablo- alçak gerilim ve anten kablosu ile 
tekstil-nevresim üreticisi olan firma, ticari işbirliği yapmak 
üzere Türk firmalarla bağlantı kurmak istediğini bildiriyor. 

 

KARADAĞ 

201300015 

FİRMA ADI: Montenegro Beton Ltd. Şti Bar/Karadağ 

TEL:   ++382 ( 68) 124 004 

e-posta: adopepic@yahoo.com 

Yetkili Kişi: Admir Pepic 

Firma, 2013 yılı içerisinde aylık 5.000 ton klinker almak 
istediğini bildiriyor. Söz konusu işbirliği teklifi, T.C. Podgorica 
Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla Birliğimize 
gönderilmiştir.  

 

 

ROMANYA 

201300008 

FİRMA ADI: RESEARCH CENTRE FOR 
MACROMOLECULAR MATERIALS AND MEMBRANES 

Spl. Independentei nr.202B sector 6 POB 35-167 060023 
BUCHAREST ROMANIA   

TEL:   ++40 (21) 3162816 

FAKS:++40 (21) 3162815 

e-posta: office@ccmmm.ro 

Yetkili Kişi: Marin RADU 

Romanya Makromoleküler Malzeme ve Membranlar için 
Araştırma Merkezi, membran (yarı geçirgen zar) teknolojileri 
ve fosil yakıtıyla çalışan termal elektrik santrallerinde 
bulunan buhar kazanlarındaki yanma gazından, havayı 
kirleten gazı elimine etme konularındaki buluşları alanında 
Türk firmalarla ticari işbirliği yapmak istedikleri bildirilmiştir. 
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Romanya Makromoleküler Malzeme ve Membranlar için 
Araştırma Merkezi, membran (yarı geçirgen zar) teknolojileri 
konusunda ve fosil yakıtıyla çalışan termal elektrik 
santrallerinde bulunan buhar kazanlarındaki yanma 
gazından, havayı kirleten gazı ayırmayı sağlayan bir süreç 
geliştirmişlerdir. Merkez, söz konusu buluşları alanında Türk 
firmalarla ticari işbirliği yapmak istedikleri bildirilmiştir.<a 
href="http://isbirilan.tobb.org.tr/dosya/BUKRES.pdf">Ayrıntıla
r için tıklayınız.</a> 

 

Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve 
ilgili ürünler 

 

HONG KONG 

201300038 

FİRMA ADI: KINSDOM TRADING COMPANY 

15P, 63 Oak St., Kowloon, Hong Kong   

e-posta: kinsdom@126.com 

Yetkili Kişi: Esther To, Executive 

Firma, 1- 12 litrelik halojen fırın, 2- 9 litrelik mini fırın, 3- 1.5 
litrelik paslanmaz çelik su ısıtıcısı, 4- Televizyon alıcılı 
portatif DVD oynatıcısı, 5- Kahve makinesi, 6- Konserve ton 
balığı ve konserve uskumru satmak üzere Türk firmalarla 
bağlantı kurmak istediğini bildiriyor. 

 

KAZAKiSTAN 

201300023 

FİRMA ADI: Zhanalash 

Almaata    

TEL:   ++7 (701) 7630007 

e-posta: zhanalash@hotmail.com 

Yetkili Kişi: Ferit Dereli 

Havalandırma ekipmanları imalatı yapan firma, Türkiye'den 
bir firma ile fan imalatı yapmak üzere işbirliği yapmak 
istediğini bildiriyor. 

 

LETONYA CUMHURİYETi 

201300018 

FİRMA ADI: Avrupa İşletmeler Ağı (İstanbul Sanayi Odası) 

Meşrutiyet Caddesi, No: 62, Tepebaşı - İstanbul   

TEL:   ++90 (212) 292 21 57 / 315 

e-posta: oemul@iso.org.tr 

Yetkili Kişi: Onur Emül 

Letonya’dan alkolsüz içecek üretimi yapmaya başlayacak bir 
firma, gazlı ve gazsız alkolsüz içecekler için içecek doldurma 
hattı aramaktadır. Önceki üretim metotlarında içerik, sıcak 
karıştırma tankında karıştırıldıktan sonra homojenize 
edilmekte ve sıcaklık 60°C civarında olmaktadır. Aranan 
hatta bu sıcaklığın düşürülmesi ve PET şişelere ürünün 
doldurulması ve ardından (gazlı içecek için) gazın şişe içine 
pompalanması ve plastik kapak kapatılması gerekmektedir. 
Son olarak şişeler sarılarak taşıyıcı banda aktarılacaktır. 
Kullanılacak PET şişeler 0,5-1,5 L. hacimlidir. Hattın 
doldurma kapasitesinin saatte 1500 L. (1,5 litrelik 1000 şişe 
veya 0,5 litrelik 3000 şişe) olması beklenmektedir. Hattın 
hemen teslim edilebilir durumda olması gerekmektedir. Söz 
konusu duyuru Birliğimize, İstanbul Sanayi Odası aracılığıyla 
iletilmiştir. Firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluşların 12 
LV 58AD 3RA8 referans numarasını belirterek İstanbul 
Sanayi Odası’na başvurmaları gerekmektedir. 

 

201300019 

FİRMA ADI: Avrupa İşletmeler Ağı (İstanbul Sanayi Odası) 

Meşrutiyet Caddesi, No: 62, Tepebaşı - İstanbul   

TEL:   ++90 (212) 292 21 57 / 315 

e-posta: oemul@iso.org.tr 

Yetkili Kişi: Onur Emül 

Letonya’dan alkolsüz içecek üretimi yapmaya başlayacak bir 
firma, üretmiş olduğu yeni bir içecek için PET şişe üretim 
hattı aramaktadır. PET granülden üretilecek olan şişeler tüm 
hijyen kurallarını sağlar olmalıdır. Kolay işletilebilir olması 
beklenen sistem, saatte 500 şişe üretme kapasitesinde ve 
tamamen otomatik özellikte çalışmalıdır. Bu yeni hatta 
üretilecek şişeler, gazlı ve gazsız içecekler için 
kullanılacaktır. Hattın hemen teslim edilebilir durumda olması 
gerekmektedir. Söz konusu duyuru Birliğimize, İstanbul 
Sanayi Odası aracılığıyla iletilmiştir. Firma ile bağlantı 
kurmak isteyen kuruluşların 12 LV 58AD 3R9I referans 
numarasını belirterek İstanbul Sanayi Odası’na başvurmaları 
gerekmektedir. 

 

201300020 

FİRMA ADI: Avrupa İşletmeler Ağı (İstanbul Sanayi Odası) 

Meşrutiyet Caddesi, No: 62, Tepebaşı - İstanbul   
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TEL:   ++90 (212) 292 21 57 / 315 

e-posta: oemul@iso.org.tr 

Yetkili Kişi: Onur Emül 

Araçlar için Likit Petrol Gazı (LPG) sistemleri üretimi yapan 
Polonyalı bir firma, otomatik tekli (tek telli) güç kablosu 
üretimi sistemi aramaktadır. Teknolojinin modüler yapıda ve 
bir mikroişlemci tarafından kontrol edilebilir olması 
gerekmektedir. Elektrik telleri, 0,5 mm-6 mm kalınlığında ve 
10 m uzunluğundaki kablolarda olacaktır.  Söz konusu 
duyuru Birliğimize, İstanbul Sanayi Odası aracılığıyla 
iletilmiştir. Firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluşların 12 
PL 62AP 3RG8 referans numarasını belirterek İstanbul 
Sanayi Odası’na başvurmaları gerekmektedir. 

 

ROMANYA 

201300016 

FİRMA ADI: Avrupa İşletmeler Ağı (İstanbul Sanayi Odası) 

Meşrutiyet Caddesi, No: 62, Tepebaşı - İstanbul   

TEL:   ++90 (212) 292 21 57 / 315 

e-posta: oemul@iso.org.tr 

Yetkili Kişi: Onur Emül 

Romanya’dan teknik bir üniversite malzeme teknolojileri 
alanında araştırma ortakları aramaktadır. Araştırma deniz içi 
aşınma direnci, otomotiv endüstrisinde ve hava ile hafif 
bileşenler olarak kullanılmak üzere yani bir Gama-TiAl 
alaşım gerçekleştirilmesi ve işleme teknolojileri ile ilgilidir. 
Uluslararası ArGe programları ile ilgilenen veya malzeme 
teknolojileri alanında aktif firmalar ile ortaklık yapılmak 
istenmektedir. Söz konusu duyuru Birliğimize, İstanbul 
Sanayi Odası aracılığıyla iletilmiştir. Üniversite ile bağlantı 
kurmak isteyen kuruluşların 12 RO 662C 3RB4 referans 
numarasını belirterek İstanbul Sanayi Odası’na başvurmaları 
gerekmektedir. 

 

RUSYA 

201300007 

FİRMA ADI: PSKOVELEKTROSVAR ZAO 

Novatorov Street 3, Pskov 180022, Russian Federation    

TEL:   ++7 (8112) 535898 

FAKS:++7 (8112) 535949 

e-posta: info@pskovelektrosvar.ru 

Rusya Federasyonu’nda demiryolu raylarına dikiş kaynağı 
yapımı için otomatik çalışan ve yenilikçi bir teknolojik sistem 
geliştiren PSKOVELEKTROSVAR Şirketinin, Türkiye’de 
işbirliği yapabileceği demiryolu ray kaynak tesisleri aradığı 
bildirilmiştir. Anahtar teslimi demiryolu ray kaynak tesisleri 
yapımının yanı sıra ray kaynak donanımı üretimi, tedariki, 
montajı ve işletmeye almasını, personel eğitimi, gerek kendi 
malı gerekse başka üreticilerin malı olan kaynak 
donanımının onarımı ve modernizasyonu, garanti dönemi ve 
sonrası bakımı, yedek parça tedariki gibi işler de yapan 
Şirketin ürünlerinin yenilikçiliğinin bir sıra Rusya 
Federasyonu patenti ile onaylandığı belirtilmiştir. Şirketin 
yarattığı çözümler sayesinde kaynak işlerinin kalitesinin 
önemli ölçüde yükseldiği, enerji tasarrufu sağlandığı, 
demiryolu ve metro hatlarının yapım hızının önemli ölçüde 
arttığı belirtilmiştir. Şirketin,  Rusya Federasyonu, 
Özbekistan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti ve Küba 
Cumhuriyeti’nde ray kaynak tesislerinin komple 
modernizasyonunu yaptığı, Azerbaycan ve Libya’da kendi 
teknolojisi ile ray kaynak tesislerinin proje, yapım ve anahtar 
teslimi çalışmalarını üstlendiği belirtilmiştir. Söz konusu 
işbirliği teklifi Birliğimize, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret 
Temsilciliği aracılığıyla iletilmiştir. 

 

YUNANiSTAN 

201300031 

FİRMA ADI: Greek-Turkish Chamber of Northern Greece 

TEL:   ++30 (2310) 570005 

e-posta: secretary@grtrchamber.org 

Yetkili Kişi: Dimitra Perperidou 

Kuzey Yunanistan Yunan-Türk Ticaret Odası üyesi bir firma, 
Türkiye’deki elektrikli bisiklet, LED ekran ve lambalar, 
soğutma sistemlerindeki buğulanma fanları, havuz, sauna ve 
hastanelerdeki ozon makineleri ve elektrikli kazan üretici 
firmalarıyla bağlantı kurmak istediğini bildiriyor. Söz konusu 
teklifle ilgilenen firmalarımızın, iletişim bilgileri verilen Oda 
yetkilisi ile irtibata geçmesi gerekmektedir. 

 

Elektriksel makineler, düzenekler, 
donanımlar ve tüketim malzemeleri 

 

LETONYA CUMHURİYETi 

201300017 

FİRMA ADI: Avrupa İşletmeler Ağı (İstanbul Sanayi Odası) 

Meşrutiyet Caddesi, No: 62, Tepebaşı - İstanbul   



9 
 

TEL:   ++90 (212) 292 21 57 / 315 

e-posta: oemul@iso.org.tr 

Yetkili Kişi: Onur Emül 

Letonya’dan yenilenebilir enerji sistemleri üzerine faaliyet 
gösteren bir firma, rüzgar istasyonlarında alternatif enerji 
kompleks sistemlerinde kullanılmak üzere, düşük güce sahip 
ve düşük rotasyon hızlı elektrik üreteci aramaktadır. Üretecin 
çıkış voltajının tercihen 24 V; çıkış gücünün 0,5-7 kW,  
AC/DC akımlarında çalışabilen ve düşük enerji ile düşük 
rotasyon hızına sahip olması beklenmektedir. Söz konusu 
duyuru Birliğimize, İstanbul Sanayi Odası aracılığıyla 
iletilmiştir. Firma ile bağlantı kurmak isteyen kuruluşların 12 
LV 58AD 3RA8 referans numarasını belirterek İstanbul 
Sanayi Odası’na başvurmaları gerekmektedir. 

 

Optik ve hassas ölçüm aygıtları, saatler, 
eczacılık ürünleri ve tıbbi tüketim 
malzemeleri 

 

HONG KONG 

201300033 

FİRMA ADI: Iwatch Trend Limited 

Address: 510 Wayson Commercial Building, 28 Connaught 
Road West, Hong Kong   

TEL:   ++852 (3622) 1106 

e-posta: julia@iwatchtrend.com 

Yetkili Kişi: Julia Wong 

Saat ve takı üreticisi olan firma, Türkiye’deki saat toptancı, 
ithalatçı ve dağıtımcılarıyla uzun vadeli çalışmak istediğini 
bildiriyor. 

 

İnşaat işleri 

 

KARADAĞ 

201300012 

FİRMA ADI: Star of Montenegro 

TEL:   ++382 (69) 129516 

e-posta: sahret@gmail.com 

Yetkili Kişi: Sahret Hajdarpasic mr. arh 

Firma, Karadağ’ın Ulcin şehrinde, kendi öze sermayeleri ve 
Türk-Eximbak kredisi ile yapılacak olan Jadran Hoteli inşaatı 
için işbirliği teklif etmektedir. 30 yıllığına kiralanan arsa 
üzerindeki toplam inşaat alanı 25.000 m2 olup, proje hotel, 
apartman, villa ve gazino kısmından oluşmaktadır.  Söz 
konusu talep Birliğimize, T.C. Podgorica Ticaret Müşavirliği 
vasıtasıyla iletilmiştir.  

 

 

ROMANYA 

201300043 

FİRMA ADI: Aquaproject S.A. 

Splaiul Independentei 294, sector 6, 060031-Bucharest, 
Romania   

TEL:   ++40 (7222) 79544 

FAKS:++40 (21) 3160042 

e-posta: office@aquaproject.ro 

Yetkili Kişi: Liliana Dragan-Manager 

Baraj, toplama havuzu, derivasyon, suyolu ve nehir 
regülasyonu gibi su mühendisliği yapıları, inşaat 
mühendisliği, endüstriyel yapılar, kemerli köprü, sulama 
sistemi mühendisliği gibi alanlarda faaliyette bulunan firma,  
Türkiye’deki firmalarla işbirliği yapmak istediğini bildiriyor. 

 

Emlakçılık hizmetleri 

 

BULGARiSTAN 

201300004 

FİRMA ADI: UNİVERSİUM BG Ltd. 

Sofia 1000, Dondukov Caddesi ? 5, Giriş 3, Kat 5, Daire 18   

TEL:   ++359981 12 82 

e-posta: universiumbg@abv.bg 

Yetkili Kişi: Dr. Müyesser Solak / Genel koordinatör  

UNİVERSİUM BG Şirketi’nin Bulgaristan’da yatırım yapmak, 
şube veya temsilcilik açmak, şirket kurmak, gerçek veya 
sanal ofis (e-ofis) oluşturmak isteyen Türk işadamlarına; 
şirket kurulumu, oturum, pazar araştırmaları, ticari temsilcilik 
açılması, organizasyonu, desteklenmesi ve oturuma 
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dönüşümü, insan kaynakları yönetimi, Avrupa Fonları 
projeleri oluşumu ve yönetimi, ticari, mali, hukuki 
danışmanlık, muhasebe, gümrükleme, sigorta işlemleri, 
tercüme ve yasallaştırma hizmetleri, aracılık, pazarlama, 
kaynak yönetimi, emlak hizmetleri ve e-ofis hizmetleri 
vermek istediği bildirilmiştir. 

 

Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme 
konularında hizmetler 

 

ALMANYA 

201300044 

FİRMA ADI: Mr. K. Ünü 

Rotbuchenstrasse 69 81547 München   

TEL:   ++49 (173) 3885343  

e-posta: kayhanunus@gmx.de 

Yetkili Kişi: Mr. K. Ünü 

Almanya’da faaliyet gösteren danışmanlık şirketi, Birliğimize 
başvurarak; yurtdışı temsilcilik, yurtdışı tedarikçi temsilciliği, 
yurtdışı pazar araştırmalarının yapılması ve sunumu,  yeni 
firma bulma çalışmalarının yürütülmesi,  yurtdışı ve çeşitli 
fuar organizasyonlarında aktif olarak görev alma, yurtdışı 
mal talep ve teklif organizasyonu, siparişten sevkiyata kadar 
tüm süreçlerde sorumluluk almak, müşteri portföyünü 
koruyacak ve zaman içinde geliştirecek çalışmalar yapmak 
gibi hizmetler vermek istediğini bildiriyor. 

 

BULGARiSTAN 

201300003 

FİRMA ADI: UNİVERSİUM BG Ltd. 

Sofia 1000, Dondukov Caddesi No: 5, Giriş 3, Kat 5, Daire 
18   

TEL:   ++359981 12 82 

e-posta: universiumbg@abv.bg 

Yetkili Kişi: Dr. Müyesser Solak / Genel koordinatör  

UNİVERSİUM BG Şirketi’nin Bulgaristan’da yatırım yapmak, 
şube veya temsilcilik açmak, şirket kurmak, gerçek veya 
sanal ofis (e-ofis) oluşturmak isteyen Türk işadamlarına; 
şirket kurulumu, oturum, pazar araştırmaları, ticari temsilcilik 
açılması, organizasyonu, desteklenmesi ve oturuma 
dönüşümü, insan kaynakları yönetimi, Avrupa Fonları 
projeleri oluşumu ve yönetimi, ticari, mali, hukuki 

danışmanlık, muhasebe, gümrükleme, sigorta işlemleri, 
tercüme ve yasallaştırma hizmetleri, aracılık, pazarlama, 
kaynak yönetimi, emlak hizmetleri ve e-ofis hizmetleri 
vermek istediği bildirilmiştir. 

 

ROMANYA 

201300035 

FİRMA ADI: SC IPROCHIM SA 

Yetkili Kişi: Dumitru Horea PUIU/ General Director 

Danışmanlık hizmetleri veren firma, kimyasal, petrokimyasal, 
arıtım ve bunun gibi endüstri alanlarında hizmetler verdiğini 
bildiriyor. Söz konusu talep Birliğimize, T.C. Bükreş Ticaret 
Müşavirliği vasıtasıyla iletilmiştir. Firma ile kısa ve orta 
vadede işbirliği yapmak isteyen firmalarımızın, Ticaret 
Müşavirliğimiz ile bağlantı kurmaları gerekmektedir. 

 

 


