
 

TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ 

 

  

 

 

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 

201200754 

FİRMA ADI: NİVEL IMPORT - EXPORT 

TEL:   ++359 (2) 889256456 

FAKS:+  ( )   

e-posta: nivel-imex@hotmail.com 

Yetkili Kişi: Niyazi Karataban 

Firma, Ukrayna menşeili tomruk ihraç etmek istediğini 

bildiriyor. 

 

Kömür, linyit, turba ve kömür esaslı diğer 

ürünler 

 

BULGARiSTAN 

201200751 

FİRMA ADI: NİVEL IMPORT - EXPORT 

TEL:   ++359 (889) 256456 

FAKS:++359 (2) 492 2344 



e-posta: nivel-imex@hotmail.com 

Yetkili Kişi: Niyazi Karataban 

İthalat, ihracat alanında faaliyet gösteren ve kömür ticareti 

yapan firma, Türkiye’ye kömür satmak istediğini bildiriyor. 

 

GÜRCiSTAN 

201300069 

FİRMA ADI: Caucasus Road Project LTD 

TEL:   ++ 99 (595) 96 01 79 

e-posta: niko@crp.ge 

Yetkili Kişi: Niko Lortkipanidze/ Head of Marketing 

Department  

Kafkasya bölgesindeki bir biokütle üretim firmasının 

temsilciliğini yapan firma, buğday samanı peletleri (wheat 

straw pellets) üretimi yaptıklarını bildirerek, ürünlerini satmak 

üzere Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren firmalarla 

bağlantı kurmak istediklerini bildiriyor. 

 

Ham petrol, doğalgaz, yağ ve ilgili ürünler 

 

İRAN 

201300078 

FİRMA ADI: Tejaratgaran Co. 

Jawaher Tower No:5, 2. floor URMIA IRAN   

TEL:   ++98  (91) 43419245  

e-posta: f.eskandari@sabesco.com 

Yetkili Kişi: Farzin ESKANDARİ/ Genel Müdür ve Şirket 

Ortağı 

İran ve Irak’ta petrol sektöründe faaliyet gösteren firma, 

Irak’ta ürettikleri LP gazın ihracatını yapmak için Türk 

firmalarla bağlantı yapmak istediklerini bildiriyor. 

 

Madencilik, taş ocağı işletme ve diğer ilgili 

ürünler 

 

PAKiSTAN 

201300082 

FİRMA ADI: GLOBAL  ENTERPRISES 

101-K, Block-2, P.E.C.H.S. Shah rah -e- Quaideen, Karachi ‘ 

75400, Pakistan   

TEL:   ++92 (21) 34553418 

FAKS:++92 (21) 345 46162 

e-posta: genterprises97@hotmail.com 

Yetkili Kişi: M. I. AHMED/ C.E.O. 

Firma, petrol sondajında kullanılan barit ve diğer endüstriyel 

kullanımlar için mineral ürünlerini satmak istediğini ve bu 

alanda faaliyet gösteren Türk firmalarla bağlantı kurmak 

istediğini bildiriyor. 

 

Gıda maddeleri ve içecekler 

 

BULGARiSTAN 

201300049 

FİRMA ADI: NİVEL IMPORT - EXPORT 

TEL:   ++359 (2) 492 2343 

FAKS:++359 (2) 492 2344 

e-posta: nivel-imex@hotmail.com 

Yetkili Kişi: Niyazi Karataban 

İthalat, ihracat alanında faaliyet gösteren firma, 25kg.lık 

kutularda stok halinde bulunan 20 ton bal satmak istediğini 

bildiriyor. 

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 

201300074 

FİRMA ADI: Ergün Oza Kahve LTD 

Organize Büyük Sanayi Bölgesi 2. Sk No:3 GAZİMAĞUSA    

TEL:   ++392 (365) 4017 

e-posta: info@ozakahve.com 

Yetkili Kişi: Umut Oza 



Türk kahvesi üreticisi olan firma, Türkiye Cumhuriyetinde, 

Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinde dağıtımcılık vermek üzere 

firmalarla bağlantı kurmak istediğini bildiriyor. 

 

RUSYA 

201300054 

FİRMA ADI: Exclusive Art & Exotic SL 

TEL:   ++7 (903) 750-59-71 

e-posta: artournour@mail.ru 

Yetkili Kişi: Artur Shumlyaev/ Attorney 

Kristal şeker, 2/3 sınıf buğday, 1/2 sınıf galeta unu, hem 

hayvan beslemeye hem insan tüketimine uygun sarı mısır ve 

ayçiçek yağı üreticisi olan firma bu ürünlerini satmak 

istediğini bildiriyor.   

 

Tekstil ve tekstil malzemeleri 

 

PORTEKiZ 

201300056 

FİRMA ADI: PPG 

RUA DA PRECİOSA, 476 - SALA 1 4100-417 PORTO   

TEL:   ++351 (220) 120011 

FAKS:++351 (222) 012688 

e-posta: ggr-bd@purplegift.pt 

Yetkili Kişi: Mr. Gustavo Rocha 

Tekstil ticareti yapan firma, yatak çarşaflarına kumaş baskı 

yapmak için Türkiye’deki polyester ve pamuklu kumaş 

üreticileriyle işbirliği yapmak istediğini bildiriyor. 

 

Elbise ve ayakkabı 

 

RUSYA 

201300059 

FİRMA ADI: ZDRAVMEDTECH 

TEL:   ++7 (495) 722 38 24 

e-posta: ruchkin@zdravmedtech.ru 

Tek kullanımlık tıbbi ve cerrahi elbise, giysi ve yüksek 

teknolojik ameliyat takımları üreten firma, ürünlerini satmak 

üzere Türk firmalarla bağlantı kurmak istediğini bildiriyor. 

 

Kağıt hamurundan ve kağıttan mamul ürünler 

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 

201300077 

FİRMA ADI: Ergün Oza Kahve LTD 

Organize Büyük Sanayi Bölgesi 2. Sk No:3 GAZİMAĞUSA   

TEL:   ++392 (365) 4017 

e-posta: info@ozakahve.com 

Yetkili Kişi: Umut Oza 

Firma, küçük ebatlarda üçü bir arada kahve ürünleri için 

karton kutu üreticileri ile bağlantı kurmak istediğini bildiriyor. 

 

Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve 

yapay elyaflar 

 

POLONYA 

201300083 

FİRMA ADI: Sk’ad Rolny Sp.z o.o. 

ul. Kacza 9 lok. D 01-013 Warszawa   

TEL:   ++48 (22) 631-29-07 

e-posta: sklep@skladrolny.pl 

Yetkili Kişi: Mariusz Szymanowski 

Polonya’daki gübre üreticilerinin ürünlerini satan firma, 

ürünlerini satmak üzere bu alanda faaliyette bulunan Türk 

firmalarla işbirliği yapmak istediğini bildiriyor. 

 

PORTEKiZ 

201300058 

FİRMA ADI: Flex2000 - Produtos Flexiveis, S.A. 



TEL:   ++351 (256) 581 940 

FAKS:++351 (256) 581 947 

e-posta: www.flex2000.pt 

Yetkili Kişi: Luis Osorio/Managing Director  

Şilte üretimi gibi birçok alanda kullanılan esnek poliüretan 

köpük ve viskoelastik köpük üreticisi olan firma, 4 yıldan 

fazla bir süredir Türkiye’deki firmalarla çalıştığını, bundan 

sonra üretimleriyle ilgili işlerin idaresi için Türkiye’den bir 

acente ile işbirliği yapmak istediklerini bildiriyor. 

 

Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler 

 

HiNDiSTAN 

201300055 

FİRMA ADI: ABHI INTERNATIONAL 

C-301 SHIVDHAM SATYA NAGAR BORIVLI (WEST) 

MUMBAI    

TEL:   ++91 (932) 4509069 

e-posta: abhiintl@yahoo.com 

Yetkili Kişi: KETAN SONI/ OWNER 

Firma, aşağıdaki özelliklerde naylon iplik kırpıntıları ve granül 

satmak istediğini bildiriyor.(100 % NYLON PA6 YARN 

WASTE WHITE-NATURAL COLOR :- (1) SEMI-DULL IN 

NATURAL WHITE C.I.F BUSAN-KOREA RATE 1:82 

US$/KGS (2) BRIGHT IN NATURAL WHITE C.I.F. BUSAN-

KOREA RATE 1:98 US$/KGS (3) 100% NYLON PA6 

EXTRUSION GRADE BLACK (WITH MASTER BATCH) 

REPRO GRANULES. C.I.F 2:34 US$/KGS BUSAN-KOREA 

PAYMENT\'S:- 25% ADVANCE & BAL ON FAXING B/L & 

INVOICE :- SPANDEX YARN WASTE,POLYESTER YARN 

WASTE) 

 

PORTEKiZ 

201300057 

FİRMA ADI: Flex2000 - Produtos Flexiveis, S.A. 

TEL:   ++351 (256) 581 940 

FAKS:++351 (256) 581 947 

e-posta: www.flex2000.pt 

Yetkili Kişi: Luis Osorio/Managing Director  

Şilte üretimi gibi birçok alanda kullanılan esnek poliüretan 

köpük ve viskoelastik köpük üreticisi olan firma, 4 yıldan 

fazla bir süredir Türkiye’deki firmalarla çalıştığını, bundan 

sonra üretimleriyle ilgili işlerin idaresi için Türkiye’den bir 

acente ile işbirliği yapmak istediklerini bildiriyor. 

 

YUNANiSTAN 

201300065 

FİRMA ADI: Model Line 

parasiyou 16 komotini 69100  00 306974835530 

e-posta: modelshoes@hotmail.com 

Yetkili Kişi: Cevat demir 

Yunanistan’daki bir poşet fabrikası için Türkiye’den yüklü 

miktarda poşet almak isteniyor. 

 

Ana metaller ve ilgili ürünler 

 

RUSYA 

201300070 

FİRMA ADI: JSC ‘ENFMPP’ 

TEL:   ++7 (343) 3114746 

e-posta: mgorsky@ezocm.ru 

Yetkili Kişi: Mikhail Gorobinsky/ Head of Marketing & 

Communications Department 

Demir dışı metal işleme fabrikasına sahip olan firma, 

aşağıda belirtilen ürünlerini satmak üzere Türk firmalarla 

bağlantı kurmak istediklerini bildiriyor. Cam lifi, çimento ve 

diğer yapı malzemeleri üretimi için cam eritme ocakları, 

besleyiciler, değerli metallerden laboratuvar malzemeleri; 

azotlu gübre üretimi için platin rodyum alaşımlarından 

katalizör yüzey ve tabanları; float cam üretimi için kaplama 

nişanları; nötr reaksiyonlu katalizör üretimi için platin, 

paladyum ve rodyumdan kristal ve eriyik halinde kimyasal 

bileşimler; petrokimya sektörü için değerli metallerden 

kimyasal bileşimler ve laboratuvar malzemeleri; maden 

cevherinde değerli maden oranlarının ölçülmesi için CO 

standart numuneleri ve değerli metallerden laboratuvar 

malzemeleri; demir-çelik fabrikaları için termoelektrot telleri 

ve değerli metallerden laboratuvar malzemeleri; ısı ölçme 

cihazları üretimi için platin alaşımlı termoelektrot telleri; buji 

üretimi için iridyum tel ve çubuklar. 

 



Mamul ürün ve malzemeler 

 

ALMANYA 

201300066 

FİRMA ADI: SIOPLAST 

TEL:   ++49 (152) 539 75 330 

e-posta: yakup.yenisu@gmx.de 

Yetkili Kişi: Yakup Yenisu 

Sioplast adı verilen çok çeşitli alanlarda kullanılabilen plastik 

ürünler üretim tesisleri kuran firma, söz konusu tesisleri 

Türkiye’de kurdurmak isteyen firmalarla bağlantı kurmak 

istediğini bildirmiştir. Firma, kuracağı komple üretim 

tesisindeki Sioplast sürecinden geçirilen plastik 

hammaddeleri (PE/PP) ile kumun karıştırılmasından çok 

çeşitli inşaat malzemesi üretilebildiğini bildirmiştir. Firma, 

Sioplast’ın ağırlık tasarrufundan dolayı, yüksek derecede 

dengeli olup, çok aşırı hava koşullarına dayanıklılık özelliğine 

sahip olduğunu ve betonla da karşılaştırıldığında daha çok 

özelliklere sahip olduğunu belirtmiştir. Sioplast’ın bildirilen 

özellikleri: Beton ve taştan 3 kat daha fazla aşınmaya 

dayanıklıdır, aşırı zorlanmalarda kırılmaya dayanıklıdır, 

yüksek ısı yalıtımı sağlamaktadır, plastikten daha esnek ve 

betondan daha sağlamdır, yağ, asit, ürin geçirmemektedir, 

çok uzun ömürlüdür, yeniden kullanılabilir (çöpe atılmaz), 

işlenebilir (biçme, kesme, delme, kaynak, yapıştırma, vb.), 

aynı amaç için üretilmiş diğer ürünlere göre % 10 - % 25 

daha hafiftir, UV dayanıklıdır, su almaz, don tutmaz (kaldırım 

taşları -7°C _ -8°C’ye 'ye kadar donmaz). Kullanım alanları: 

İnşaat sektöründe A’dan Z'ye kadar her alan için üretimi ve 

kullanımı olanaklıdır. Tuğla yapılabilir, kimya endüstrisinde 

atıkların saklanması için giydirici yapılabilir, demiryollarında 

rayların altına döşenen TRAVERS yapılabilir, binalara 

rutubet yalıtımı yapılabilir, zırhla kaplama yapılabilir, çatılara 

güneş enerjisine uygun tabakalandırılmış kiremitler 

yapılabilir. Sioplast,  deprem bölgesi olan Türkiye için çok 

büyük önem taşıyan bir tesistir. Firma, tesisin üretim 

lisansıyla birlikte alınması gerektiğini belirtmiştir. 

 

RUSYA 

201300081 

FİRMA ADI: Santeh Stroy Komplek 

430034, Russia, Republic of Mordovia Saransk, 

Lyambirskoye shosse, 18   

TEL:   ++7 (8342) 777-272 

e-posta: santehstroykomplekt@yandex.ru 

Boru bağlantı elemanları üretimi yapan firma, ürünlerini 

satmak istediğini bildiriyor. 

 

201300073 

FİRMA ADI: Opticenergo 

TEL:   ++7 (8342) 29-71-30 

FAKS:++7 (8342) 48-07-77 

e-posta: info@opticenergo.ru 

Rusya’nın Mordovya Cumhuriyeti’nde kablo ve tel üretimi 

üzerine faaliyet gösteren şirket, Türk firmalarla işbirliği 

yapmak ve ürünlerini ihraç etmek istediğini bildiriyor. 

 

201300080 

FİRMA ADI: Kamyshin Tool Company 

403882 Industrial area Kamyshin Volgograd Region Russia   

TEL:   ++7 (8445) 57000 

FAKS:++7 (8445) 57040 

e-posta: kamtools@kzsmi.ru 

Fabrikaları Rusya'nın Volgograd bölgesinde bulunan ve 

tesviye-montaj takımları üreten firma, ürünlerini satmak 

üzere özellikle petrol, doğal gaz ve enerji alanında faaliyet 

gösteren Türk firmalarla bağlantı kurmak istediğini bildiriyor. 

 

SLOVAKYA 

201300062 

FİRMA ADI: SİLVESTER-95 s.r.o. 

Nabrezie 1159 Namestovo 02901   

TEL:   ++389 (70) 205181 

FAKS:++421 (911) 805181 

e-posta: interwat@hotmail.com 

Yetkili Kişi: Riza Seryani 

Firma 8000 adet 120 Litrelik plastik çöp konteyneri almak 

istediğini bildiriyor. 

 



Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve 

ilgili ürünler 

 

ALMANYA 

201300046 

FİRMA ADI: MODUS KONZEPT 

TEL:   ++49 (2102) 73 33 55 

FAKS:++49 (2102) 73 33 55 

e-posta: info@modus-konzept.de 

Yetkili Kişi: Ömer Yasemin 

Kameralı güvenlik sistemleri ve merkezi haber alma 

sistemleri ile çalışan güvenlik şirketlerine yönelik bina girişi, 

araç tanıma ve takibi, ürün hareketlerinin takibi, acil servis ve 

güvenlik otomatik çağrı gibi sistemler sunan Alman firma, 

Türk firmalarla işbirliği yapmak istediğini bildiriyor. Firma 

ayrıca, Alman malı kalite güvence belgelerini Türk iş 

ortağının kullanmasına da izin verileceği ve gerektiğinde kurs 

verecek eleman gönderebileceğini de bildiriyor. 

 

201300063 

FİRMA ADI: WAETAS TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ 

TEL:   ++49 (152) 539 75 330 

e-posta: yakup.yenisu@gmx.de 

Yetkili Kişi: Yakup YENİSU 

Hava ve/veya toprakaltı ısısından yararlanan ve çalışması 

için çok az elektrik enerjisi gerektiren ısıtma ve soğutma 

sistemleri üreticisi olan firma; Türkiye’ye de getirmeyi 

düşündüğü ısıtma sitemleri için bayilikler vermek istediğini 

bildirmiştir. Enerjinin ¾’ünü hava/toprakaltından ve ¼’ünü de 

elektrikten sağlayan sistemle % 100 ısı konforu elde edildiği 

bildirilmektedir. Firma; sistemi kullananların ısıtma ve 

soğutma giderlerinin bilinen en ekonomik yakıtlardan birisi 

olan doğalgazın bile ¼’ü kadarı olduğunu ifade etmektedir. 

Konut, işyerleri ve diğer sosyal binaların sıcak su 

gereksinimini de sağlayan sistem, kışın ısıtma, yazın da 

soğutma için kullanılabilmektedir. Fosil yakıt kullanılmadığı 

için insan ve çevre dostu olan sistemlerin bakımı masrafsız 

olup, baca gerektirmemektedir. Uzun ömürlü olan sistemde 

ısı çubuğu da (heizstab) kullanılmadığından (yerine özel bir 

Gaz (R 407 C) kullanılmaktadır) elektrik tüketimi çok az 

olmaktadır. Isı sisteminin içinde sadece acil durumlarda 

kullanıcıyı 2 gün idare edecek 6 kw ısı çubuğu bulunduğu ve 

bunun da otomatik olarak devreye girdiği ifade edilmektedir. 

Sessiz çalışan sistemin 3-4 katlı binalara bile, her katı 

istenilen ısı derecelerine ayarlanabilir biçimde kurulabildiği 

ve ister bodrum katına isterse binanın dışında 

yerleştirilebileceği için görüntü kirliliğine yol açmadığı 

bildirilmiştir. Yeni nesil binalarda enerji kimliğine çok dikkat 

edildiği ve bu nedenle çok önemli olduğu vurgulanan 

sistemin binaları nem ve rutubetten koruduğu ve emlakın 

değerini artırdığı ve ayrıca yenilenebilir enerji olduğu için 

devlet teşviklerinden yararlandığı belirtilmektedir. Elektrik 

üretimi için çatılara kurulan fotovoltaik sistemlerden de 

yararlanabilen ve bu sayede elektrik giderleri iyice azalan bu 

sistemlerin fazla enerjiyi depolayabilen akü sisteminin de 

bulunduğu ve ayrıca -20 °C’den +55°C’ ye kadar sorunsuz 

çalıştığı bildirilmiştir. Alman-Türk Ticaret Odası işbirliği içinde 

27-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak 

olan bir konferansın katılımcılarından olan bu üretici firma ile 

İstanbul’da görüşme olanağı bulunmaktadır. 

 

201300067 

FİRMA ADI: SIOPLAST 

TEL:   ++49 (152) 539 75 330 

e-posta: yakup.yenisu@gmx.de 

Yetkili Kişi: Yakup Yenisu 

Sioplast adı verilen çok çeşitli alanlarda kullanılabilen plastik 

ürünler üretim tesisleri kuran firma, söz konusu tesisleri 

Türkiye’de kurdurmak isteyen firmalarla bağlantı kurmak 

istediğini bildirmiştir. Firma, kuracağı komple üretim 

tesisindeki Sioplast sürecinden geçirilen plastik 

hammaddeleri (PE/PP) ile kumun karıştırılmasından çok 

çeşitli inşaat malzemesi üretilebildiğini bildirmiştir. Firma, 

Sioplast’ın ağırlık tasarrufundan dolayı, yüksek derecede 

dengeli olup, çok aşırı hava koşullarına dayanıklılık özelliğine 

sahip olduğunu ve betonla da karşılaştırıldığında daha çok 

özelliklere sahip olduğunu belirtmiştir. Sioplast’ın bildirilen 

özellikleri: Beton ve taştan 3 kat daha fazla aşınmaya 

dayanıklıdır, aşırı zorlanmalarda kırılmaya dayanıklıdır, 

yüksek ısı yalıtımı sağlamaktadır, plastikten daha esnek ve 

betondan daha sağlamdır, yağ, asit, ürin geçirmemektedir, 

çok uzun ömürlüdür, yeniden kullanılabilir (çöpe atılmaz), 

işlenebilir (biçme, kesme, delme, kaynak, yapıştırma, vb.), 

aynı amaç için üretilmiş diğer ürünlere göre % 10 - % 25 

daha hafiftir, UV dayanıklıdır, su almaz, don tutmaz (kaldırım 

taşları -7°C _ -8°C’ye 'ye kadar donmaz). Kullanım alanları: 

İnşaat sektöründe A’dan Z'ye kadar her alan için üretimi ve 

kullanımı olanaklıdır. Tuğla yapılabilir, kimya endüstrisinde 

atıkların saklanması için giydirici yapılabilir, demiryollarında 

rayların altına döşenen TRAVERS yapılabilir, binalara 

rutubet yalıtımı yapılabilir, zırhla kaplama yapılabilir, çatılara 

güneş enerjisine uygun tabakalandırılmış kiremitler 

yapılabilir. Sioplast,  deprem bölgesi olan Türkiye için çok 

büyük önem taşıyan bir tesistir. Firma, tesisin üretim 

lisansıyla birlikte alınması gerektiğini belirtmiştir. 

 

ÇEK CUMHURiYETi 



201300071 

FİRMA ADI: BKG Uprava vody s.r.o. 

Kovova ulice 1149 500 03 Hradec Kralove Czech Republic   

TEL:   ++420 (495) 406 030 

e-posta: info@bkg.cz 

Su arıtma tesisleri projeksiyonu, mühendislik ve üretimi 

konularında uzmanlaşmış olan firma, Otomotiv Endüstrisi, 

Enerji Endüstrisi, Sağlık Hizmetleri, Basım Endüstrisi, İlaç 

Endüstrisi ve İçme suyu Teknolojisi alanlarında faaliyet 

gösteren müşterilerinin bu alandaki ihtiyaç ve beklentilerine 

yönelik su kullanımı hususunda farklı teknolojik çözümler 

sunmaktadır. Firma, Türk firmalarıyla işbirliği yapmak 

istediğini bildiriyor. Söz konusu teklif Birliğimize Çek Türk 

Müşterek Ticaret Odası aracılığı ile iletilmiştir. 

 

RUSYA 

201300047 

FİRMA ADI: ARYA SUPER AUTO FORGE 

140402, Moscow Region., Kolomna city, 46 Okskiy Prospect   

TEL:   ++7 (495) 334-828 

e-posta: stankoindo@vahoo.com 

Yetkili Kişi: Akhil Prakash 

12.000 m2 üretim tesisleri sahası ve 200’ü aşkın makina 

parkı bulunan, sıcak dövme ekipmanı tedariki alanında 

uzmanlaşmış ve kendi soğuk dövme yapan Rus firma, ortak 

üretim yapmak üzere Türkiye’de otomotiv sanayi için dişli 

üreten firmalarla işbirliği yapmak istiyor. Söz konusu talep, 

Birliğimize Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği 

aracılığıyla iletilmiştir. 

 

201300079 

FİRMA ADI: Kamyshin Tool Company 

403882 Industrial area Kamyshin Volgograd Region Russia   

TEL:   ++7 (8445) 57000 

FAKS:++7 (8445) 57040 

e-posta: kamtools@kzsmi.ru 

Fabrikaları Rusya'nın Volgograd bölgesinde bulunan ve 

tesviye-montaj takımları üreten firma, ürünlerini satmak 

üzere özellikle petrol, doğal gaz ve enerji alanında faaliyet 

gösteren Türk firmalarla bağlantı kurmak istediğini bildiriyor. 

 

Ofis ve bilgisayar makine, ekipman ve 

parçaları 

 

BULGARiSTAN 

201300050 

FİRMA ADI:  

Mattig-Levercom Management Partners. Ltd, Sofia 1000 62 

Patriarh Evtimii blvd, fl. 2, ap. 2  988 50 85       

TEL:   ++359 (2) 988 50 85 

FAKS:++359 (2) 951 68 15 

e-posta: office@mattig-management.bg 

Yetkili Kişi: ILona Belomorska 

Kitap, hediye, müzik, fotokopi merkezi, kafe gibi birçok 

alanda lüks mağazaları bulunan firma, Balkanlardaki faaliyet 

alanlarını genişletmek için mağaza/ mağazalarını satın 

almak isteyen potansiyel stratejik yatırımcılarla bağlantı 

kurmak istediğini bildiriyor. Söz konusu duyuru Birliğimize, 

Türk Bulgar Ticaret ve Sanayi Odası vasıtasıyla iletilmiştir. 

 

Radyo, televizyon, iletişim, 

telekomünikasyon ve ilgili ekipman ve 

düzenekler 

 

ALMANYA 

201300045 

FİRMA ADI: MODUS KONZEPT 

TEL:   ++49 (2102) 73 33 55 

FAKS:++49 (2102) 73 33 55 

e-posta: info@modus-konzept.de 

Yetkili Kişi: Ömer Yasemin 

Kameralı güvenlik sistemleri ve merkezi haber alma 

sistemleri ile çalışan güvenlik şirketlerine yönelik bina girişi, 

araç tanıma ve takibi, ürün hareketlerinin takibi, acil servis ve 

güvenlik otomatik çağrı gibi sistemler sunan Alman firma, 

Türk firmalarla işbirliği yapmak istediğini bildiriyor. Firma 

ayrıca, Alman malı kalite güvence belgelerini Türk iş 

ortağının kullanmasına da izin verileceği ve gerektiğinde kurs 

verecek eleman gönderebileceğini de bildiriyor. 



 

RUSYA 

201300053 

FİRMA ADI: Made in Zelenograd Business Cooperation 

Agency, LLC  

Zelenograd, proezd 4806, bldg. 6, office 428 124498, 

Moscow, Russia    

TEL:   ++7 ( 925) 270 09 52 

e-posta: anton@made-in-zelenograd.com 

Yetkili Kişi: Artyom Maslov/ Genel Müdür  

Güvenlik sistemleri, yazılım, tıbbi cihazlar, teknolojik 

ekipman, telekomünikasyon ve haberleşme sistemi, 

elektronik ve optik aletler üreten firma, Türk firmalarla işbirliği 

yapmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep Birliğimize, 

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği vasıtasıyla 

iletilmiştir. 

 

Optik ve hassas ölçüm aygıtları, saatler, 

eczacılık ürünleri ve tıbbi tüketim 

malzemeleri 

 

RUSYA 

201300052 

FİRMA ADI: Made in Zelenograd Business Cooperation 

Agency, LLC  

Zelenograd, proezd 4806, bldg. 6, office 428 124498, 

Moscow, Russia    

TEL:   ++7 ( 925) 270 09 52 

e-posta: anton@made-in-zelenograd.com 

Yetkili Kişi: Artyom Maslov/ Genel Müdür  

Güvenlik sistemleri, yazılım, tıbbi cihazlar, teknolojik 

ekipman, telekomünikasyon ve haberleşme sistemi, 

elektronik ve optik aletler üreten firma, Türk firmalarla işbirliği 

yapmak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep Birliğimize, 

Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilciliği vasıtasıyla 

iletilmiştir. 

 

201300060 

FİRMA ADI: ZDRAVMEDTECH 

TEL:   ++7 (495) 722 38 24 

e-posta: ruchkin@zdravmedtech.ru 

Tek kullanımlık tıbbi ve cerrahi elbise, giysi ve yüksek 

teknolojik ameliyat takımları üreten firma, ürünlerini satmak 

üzere Türk firmalarla bağlantı kurmak istediğini bildiriyor. 

 

Motorlu taşıt, römork ve araç parçaları 

 

RUSYA 

201300048 

FİRMA ADI: ARYA SUPER AUTO FORGE 

140402, Moscow Region., Kolomna city, 46 Okskiy Prospect   

TEL:   ++7 (495) 334-828 

e-posta: stankoindo@vahoo.com 

Yetkili Kişi: Akhil Prakash 

12.000 m2 üretim tesisleri sahası ve 200’ü aşkın makina 

parkı bulunan, sıcak dövme ekipmanı tedariki alanında 

uzmanlaşmış ve kendi soğuk dövme yapan Rus firma, ortak 

üretim yapmak üzere Türkiye’de otomotiv sanayi için dişli 

üreten firmalarla işbirliği yapmak istiyor. Söz konusu talep, 

Birliğimize Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği 

aracılığıyla iletilmiştir. 

 

Mamul ürünler, mobilya, el işleri, özel amaçlı 

ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri 

 

BULGARiSTAN 

201300051 

FİRMA ADI:  

Mattig-Levercom Management Partners. Ltd, Sofia 1000 62 

Patriarh Evtimii blvd, fl. 2, ap. 2  988 50 85       

TEL:   ++359 (2) 988 50 85 

FAKS:++359 (2) 951 68 15 

e-posta: office@mattig-management.bg 

Yetkili Kişi: ILona Belomorska 



Kitap, hediye, müzik, fotokopi merkezi, kafe gibi birçok 

alanda lüks mağazaları bulunan firma, Balkanlardaki faaliyet 

alanlarını genişletmek için mağaza/ mağazalarını satın 

almak isteyen potansiyel stratejik yatırımcılarla bağlantı 

kurmak istediğini bildiriyor. Söz konusu duyuru Birliğimize, 

Türk Bulgar Ticaret ve Sanayi Odası vasıtasıyla iletilmiştir. 

 

HONG KONG 

201300075 

FİRMA ADI: Continent International Ltd. 

Unit B, 20/F, Wing Hang Finance Centre 60 Gloucester 

Road, Wan Chai, Hong Kong   

TEL:   ++852 (2527) 1663 

FAKS:++852 (2527) 2287 

e-posta: suh@cil-hk.com 

Yetkili Kişi: E.S. SUH 

Firma, Türkiye'den kırmızı kalsedon (Red Chalcedony) ithal 

etmek istemektedir. Söz konusu talep Birliğimize, T.C. Hong 

Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği aracılığıyla 

iletilmiştir. 

 

MISIR 

201300072 

FİRMA ADI: Misr Toronto for Furniture 

TEL:   ++203 (585) 6510’11’12 

FAKS:++203 (585) 6513 

e-posta: info@misrtoronto.com 

Yetkili Kişi: Ms.Salma El Gharabawy/ Başkan Yardımcısı 

Üretimlerini İskenderiye’deki 3200 m2 alanındaki 

fabrikasında gerçekleştiren, el yapımı klasik mobilya ve 

antika mobilyaların yeniden üretimini ve ayrıca müşterilerinin 

talep ve isteklerine göre mobilya üretimi yapan firma, 

ürünlerini ihraç etmek istediğini bildiriyor. 

 

Geri kazanılmış ikincil hammaddeler 

 

ALMANYA 

201300068 

FİRMA ADI: SIOPLAST 

TEL:   ++49 (152) 539 75 330 

e-posta: yakup.yenisu@gmx.de 

Yetkili Kişi: Yakup Yenisu 

Sioplast adı verilen çok çeşitli alanlarda kullanılabilen plastik 

ürünler üretim tesisleri kuran firma, söz konusu tesisleri 

Türkiye’de kurdurmak isteyen firmalarla bağlantı kurmak 

istediğini bildirmiştir. Firma, kuracağı komple üretim 

tesisindeki Sioplast sürecinden geçirilen plastik 

hammaddeleri (PE/PP) ile kumun karıştırılmasından çok 

çeşitli inşaat malzemesi üretilebildiğini bildirmiştir. Firma, 

Sioplast’ın ağırlık tasarrufundan dolayı, yüksek derecede 

dengeli olup, çok aşırı hava koşullarına dayanıklılık özelliğine 

sahip olduğunu ve betonla da karşılaştırıldığında daha çok 

özelliklere sahip olduğunu belirtmiştir. Sioplast’ın bildirilen 

özellikleri: Beton ve taştan 3 kat daha fazla aşınmaya 

dayanıklıdır, aşırı zorlanmalarda kırılmaya dayanıklıdır, 

yüksek ısı yalıtımı sağlamaktadır, plastikten daha esnek ve 

betondan daha sağlamdır, yağ, asit, ürin geçirmemektedir, 

çok uzun ömürlüdür, yeniden kullanılabilir (çöpe atılmaz), 

işlenebilir (biçme, kesme, delme, kaynak, yapıştırma, vb.), 

aynı amaç için üretilmiş diğer ürünlere göre % 10 - % 25 

daha hafiftir, UV dayanıklıdır, su almaz, don tutmaz (kaldırım 

taşları -7°C _ -8°C’ye 'ye kadar donmaz). Kullanım alanları: 

İnşaat sektöründe A’dan Z'ye kadar her alan için üretimi ve 

kullanımı olanaklıdır. Tuğla yapılabilir, kimya endüstrisinde 

atıkların saklanması için giydirici yapılabilir, demiryollarında 

rayların altına döşenen TRAVERS yapılabilir, binalara 

rutubet yalıtımı yapılabilir, zırhla kaplama yapılabilir, çatılara 

güneş enerjisine uygun tabakalandırılmış kiremitler 

yapılabilir. Sioplast,  deprem bölgesi olan Türkiye için çok 

büyük önem taşıyan bir tesistir. Firma, tesisin üretim 

lisansıyla birlikte alınması gerektiğini belirtmiştir. 

 

Elektrik, gaz, nükleer enerji ve yakıtlar, 

buhar, sıcak su ve diğer enerji kaynakları 

 

ALMANYA 

201300064 

FİRMA ADI: WAETAS TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ 

TEL:   ++49 (152) 539 75 330 

e-posta: yakup.yenisu@gmx.de 

Yetkili Kişi: Yakup YENİSU 

Hava ve/veya toprakaltı ısısından yararlanan ve çalışması 

için çok az elektrik enerjisi gerektiren ısıtma ve soğutma 

sistemleri üreticisi olan firma; Türkiye’ye de getirmeyi 

düşündüğü ısıtma sitemleri için bayilikler vermek istediğini 



bildirmiştir. Enerjinin ¾’ünü hava/toprakaltından ve ¼’ünü de 

elektrikten sağlayan sistemle % 100 ısı konforu elde edildiği 

bildirilmektedir. Firma; sistemi kullananların ısıtma ve 

soğutma giderlerinin bilinen en ekonomik yakıtlardan birisi 

olan doğalgazın bile ¼’ü kadarı olduğunu ifade etmektedir. 

Konut, işyerleri ve diğer sosyal binaların sıcak su 

gereksinimini de sağlayan sistem, kışın ısıtma, yazın da 

soğutma için kullanılabilmektedir. Fosil yakıt kullanılmadığı 

için insan ve çevre dostu olan sistemlerin bakımı masrafsız 

olup, baca gerektirmemektedir. Uzun ömürlü olan sistemde 

ısı çubuğu da (heizstab) kullanılmadığından (yerine özel bir 

Gaz (R 407 C) kullanılmaktadır) elektrik tüketimi çok az 

olmaktadır. Isı sisteminin içinde sadece acil durumlarda 

kullanıcıyı 2 gün idare edecek 6 kw ısı çubuğu bulunduğu ve 

bunun da otomatik olarak devreye girdiği ifade edilmektedir. 

Sessiz çalışan sistemin 3-4 katlı binalara bile, her katı 

istenilen ısı derecelerine ayarlanabilir biçimde kurulabildiği 

ve ister bodrum katına isterse binanın dışında 

yerleştirilebileceği için görüntü kirliliğine yol açmadığı 

bildirilmiştir. Yeni nesil binalarda enerji kimliğine çok dikkat 

edildiği ve bu nedenle çok önemli olduğu vurgulanan 

sistemin binaları nem ve rutubetten koruduğu ve emlakın 

değerini artırdığı ve ayrıca yenilenebilir enerji olduğu için 

devlet teşviklerinden yararlandığı belirtilmektedir. Elektrik 

üretimi için çatılara kurulan fotovoltaik sistemlerden de 

yararlanabilen ve bu sayede elektrik giderleri iyice azalan bu 

sistemlerin fazla enerjiyi depolayabilen akü sisteminin de 

bulunduğu ve ayrıca -20 °C’den +55°C’ ye kadar sorunsuz 

çalıştığı bildirilmiştir. Alman-Türk Ticaret Odası işbirliği içinde 

27-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak 

olan bir konferansın katılımcılarından olan bu üretici firma ile 

İstanbul’da görüşme olanağı bulunmaktadır. 

 

Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme 

konularında hizmetler 

 

BULGARiSTAN 

201300061 

FİRMA ADI: STROYCONTROL-KK 

1404 Sofia Gotse Delchev blv.bl.22, office G5   

TEL:   ++359 (2) 9515664 

FAKS:++359 (2) 9515664 

e-posta: v.krathov@stroycontrol.com 

Yetkili Kişi: Vladimir  Krathov 

Firma, Bulgaristan’da iş yapmak isteyen Türk altyapı 

firmalarına danışmanlık hizmeti verebileceklerini, dolayısıyla 

bu konuda potansiyel Türk firmaları ile bağlantıya geçmek 

istediklerini belirtmektedir. Söz konusu talep Birliğimize, T.C. 

Sofya Ticaret Müşavirliği vasıtasıyla iletilmiştir. 

 

Baskı, matbaa ve ilgili hizmetler 

 

YUNANiSTAN 

201300076 

FİRMA ADI: Model Line 

parasiyou 16 komotini 69100, ,00 306974835530   

TEL:   ++30 (697) 4835530 

e-posta: modelshoes@hotmail.com 

Yunanistan’da bir firma, düğün davetiyesi baskısı işi için, 

düğün davetiyesi alanında faaliyet gösteren bir Türk 

firmasının bayiliğini almak istediğini bildiriyor. 

 

 


