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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 

 

RUSYA 

201500188 

FİRMA ADI: TERAZE LTD ŞTİ 

e-posta: terazegroup@gmail.com 

Yetkili Kişi: Ilyas MUZAFAROV 

Kırım’lı bir firma, Tsıgay ırklı, işlem görmemiş, yıkanmamış, 

kirli koyunyünü (GTIP: 510111009000) satmak istediğini 

bildiriyor. 

 

Ormancılık ve tomruk endüstrisi ürünleri 

 

BULGARiSTAN 

201500196 

FİRMA ADI: Fayz-BG 

TEL:   +38 (067) 6871210 

e-posta: kazah_82@ukr.net 

Yetkili Kişi: Rasit Arapbaiev 

2,3 ve 4 metre uzunluğunda çam ve ladin satmak isteyen 

firma, Türkiye teslim tekliflerini şu şekilde vermektedir: 

Konteyner Gebze limanı: 1-)  Çam = 170-180$, 2-) ladin 



=160-170$ ve TIR İstanbul: Çam - 205-215$; Ladin- 185-

195$ 

 

RUSYA 

201500214 

FİRMA ADI: VOSTOK 

Udmurt Republic, Uva settlement, 11 Lesnaya Street.   

TEL:   +7 (922) 5147496 

FAKS:+7 (341) 3052506 

e-posta: romanvostokresurs@mail.ru 

Yetkili Kişi: Asadullaev Roman 

Köknar ve çam gibi iğne yapraklı ağaçlardan köşeli kenarlı 

kereste ve sert ağaçtan parke, palet vb. üreten firmanın 

ürünlerini Türkiye’ye de satmak istediği bildirilmiştir. Söz 

konusu teklif Birliğimize Rusya Ticaret Temsilciliği (Trade 

Representation of The Russian Federation in Turkey) 

aracılığıyla iletilmiştir. 

 

Gıda maddeleri ve içecekler 

 

BiRLEŞiK ARAP EMiRLiKLERi 

201500210 

FİRMA ADI: Gourmet Foods FZC 

G-2/007 SAIF ZONE  P.O. Box 8761 Sharjah - UAE   

TEL:   +971 (65) 578411 

FAKS:+971 (65) 578996 

e-posta: naeem.paracha@gourmetfzc.com 

Yetkili Kişi: Naeem Ullah Paracha / Regional Manager ‘ Int’l 

Business 

‘Shan’ markasıyla erişte, geleneksel ve modern tatlılar, 

yemek sosları, zencefil sarımsak macunları, turşu, Himalaya 

pembe tuzu gibi çok çeşitli gıda ürünleri üreten firmanın,  65 

ülkede pazarlanan baharat ve baharat karışımları için 

Ülkemizde de dağıtımcı/ithalatçı vb. iş ortakları aradığı 

bildirilmiştir. 

 

HONG KONG 

201500201 

FİRMA ADI: Amtex Asia Limited 

Unit 2003, Assun Pacifıc Centre, 41 Tsun Yip Street, Kwun 

Tong, Kowloon, Hong Kong   

TEL:   +852 (2111) 0475 

e-posta: amtexasialtd1@gmail.com 

Yetkili Kişi: Alam KHAN 

T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden 

alınan bir yazıda; iletişim bilgileri verilen Hong Konglu 

Firmanın ülkemizden zeytinyağı, mısır yağı ve sebze yağları 

ithal etmek istediği bildirilmiştir. 

 

RUSYA 

201500198 

FİRMA ADI: MONATKA (RETAIL CHAIN MONATKA) 

Russia, 620100 Ekaterinburg, Sibirskiy trakt 12, building 5   

TEL:   +7 (343) 216 19 70 (ex.  

FAKS:+7 (343) 216 19 72 

e-posta: oshilova@monetka.ru 

Yetkili Kişi: Olga Shilova / Head of Food Import Department 

Rusya Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir yazıda, Rusya’nın 

önde gelen perakende zincirlerinden birisi olan ‘Monetka’ 

şirketinin; şekerleme (çikolata, bisküvi), ev kimyasalları 

(deterjanlar, kapsül, sıvı sabun, vb.), dondurulmuş meyve ve 

sebze tedarikçileri, kurutulmuş meyve, kuruyemiş, 

atıştırmalıklar vb. üreticileri ile tedarikçi işbirliği anlaşmaları 

yapmak istediği bildirilmiştir. Şirketin, başta Sverdlovsk, 

Chelyabinsk, Tyumen, Kurgan, Novosibirsk, Kemero şehir ve 

bölgeleri ile Perm Krai, Khanty-Mansi ve Yamal-Nenets 

Özerk Bölgeleri ve Başkortostan Cumhuriyeti olmak üzere 

230 Rus şehir ve kasabasında 705 tanesi indirimli satış 

mağazası, 31 tanesi de hipermarket olmak üzere toplam 736 

mağazası bulunduğu belirtilmiştir. 2013 cirosunun 60 milyar 

ruble (1,8 milyar dolar) olduğu belirtilen söz konusu şirket ile 

uzun vadeli iş ilişkileri kurmak isteyen tedarikçilerin / 

üreticilerin başvurularını, sorumlu yöneticilerini de içeren 

ayrıntılı iletişim bilgileriyle birlikte göndermeleri 

istenmektedir. 

 

201500211 

FİRMA ADI: Lakomaya Ltd. 

TEL:   +852 (999) 420-94-39 



e-posta: ads@lakomaya38.com 

Yetkili Kişi: Ivan Vishitskyi / CEO 

Şişeleme tesisi sahibi olan firmanın Dünyanın en derin gölü 

olarak bilinen Baykal Gölü’nden elde edilen içme suyunu 

şişelenmiş ve büyük tanklarla dökme biçimde ihraç etmek 

istediği bildirilmiştir. Hiçbir işlemden geçirilmeksizin içilebilir 

nitelikte olduğu vurgulanan Baykal Gölü suyunun bebekler 

ve genç anneler için ideal olduğu, doğal bir antiseptik olduğu, 

böbrek taşları, yüksek tansiyon ve bronşiyal astım 

hastalıklarına iyi geldiği bildirilmiştir. Söz konusu teklifi ileten 

Rusya Ticaret Temsilciliği, ilgilenen kuruluşların 

trade.ankara@yandex.ru e-posta adresinden kendilerine de 

başvurabileceklerini belirtmiştir. 

 

201500213 

FİRMA ADI: SOYUZSNAB Commercial and Manufacturing 

Group of Companies 

 6, Ilyinskiy tupik, Moscow region, Krasnogorsk, 143405   

TEL:   +7 (495) 937-87-37 

FAKS:+7 (495) 937-87-20 

e-posta: chem@ssnab.ru 

Yetkili Kişi: D.L.  Chernikov /  Chairman of Supervisory 

Board, "SOYUZSNAB" CM GC 

Farklı gıda üreticilerinin kaliteli ve güvenli hammaddeler 

(kapsüllü tatlandırıcılar, dondurulmuş-kurutulmuş starter 

kültürler, çikolata kaplamalar, meyve ve çilek dolgu 

maddeleri, renklendiriciler, stabilizatörler, bitkisel kremler vb.) 

talebini karşılamak, ortakları için en etkili teknolojik çözümler 

sunmak, maliyetlerini azaltmak ve ortaklarının işlerini 

geliştirmeleri için katkıda bulunmak için kurulmuş olan 

"SOYUZSNAB" ticaret ve şirketler Grubu’nun Ülkemizden 

gıda üreticileri ile ticari işbirliği yapmak istediği bildirilmiştir. 

Söz konusu teklif Birliğimize Rusya Ticaret Temsilciliği 

(Trade Representation of The Russian Federation in Turkey) 

aracılığıyla iletilmiştir. 

 

URUGUAY 

201500222 

FİRMA ADI: Especias Puras la Trinidad Belem S.A. 

Arrieta 2956, C.P. 11600, Montevideo, Uruguay   

TEL:   +5982487-2893 

e-posta: adriana.anon@latrinidad.com.uy 

Yetkili Kişi: Ms. Adriana Anon 

Firmanın baharat (karabiber ve beyazbiber) almak istediği 

bildirilmiştir. Söz konusu talep Birliğimize, T.C. Buenos Aires 

(Arjantin) Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından 

iletilmiştir. 

 

Ahşap, ahşap ürünler, mantar ürünleri, 

sepetçilik malzemeleri ve hasır işleri 

 

A.B.D. 

200800188 

FİRMA ADI: Ike Trading Co. Ltd 

8905 S.W. NIMBUS AVE., | Suite 475A| BEAVERTON 

OREGON 97008 | U.S.A.   

TEL:   +1 (503) 766 3866 

FAKS:+1 (503) 200 1972 

e-posta: souraya@iketradingconsultant.com 

Yetkili Kişi: Souraya Lash 

Sert ağaçtan (kızıl meşe, beyaz meşe, ceviz ağacı, sert akça 

ağaç, kayın ağacı ve kiraz gibi) kereste, kontrplak, kaplama, 

döşemelik ve kütük üreticisi olan firma; sert ağaç kerestesi, 

ağaç gövdesi ve döşemelik almak isteyen Türk firmalarıyla 

temas kurmak istediğini bildiriyor. 

 

  

  

 

RUSYA 

201500215 

FİRMA ADI: VOSTOK 

Udmurt Republic, Uva settlement, 11 Lesnaya Street.   

TEL:   +7 (922) 5147496 

FAKS:+7 (341) 3052506 

e-posta: romanvostokresurs@mail.ru 

Yetkili Kişi: Asadullaev Roman 

Köknar ve çam gibi iğne yapraklı ağaçlardan köşeli kenarlı 

kereste ve sert ağaçtan parke, palet vb. üreten firmanın 

ürünlerini Türkiye’ye de satmak istediği bildirilmiştir. Söz 



konusu teklif Birliğimize Rusya Ticaret Temsilciliği (Trade 

Representation of The Russian Federation in Turkey) 

aracılığıyla iletilmiştir. 

 

Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve 

yapay elyaflar 

 

A.B.D. 

201500200 

FİRMA ADI: OG CORPORATION 

8905 S.W. Nimbus Ave., Suite 475B Beaverton, Oregon 

97008 USA   

TEL:   +1 (503) 643-6688 

FAKS:+1 (503) 641-7335 

e-posta: souraya@sub2.ogcorp.co.jp 

Yetkili Kişi: Souraya Lash / Engineering Consultant 

Boyalar, pigmentler, boya kimyasalları, endüstriyel 

kimyasallar, ham reçine, reçine ürünleri, fonksiyonel 

malzemeler vb. kimyasallar ile plastik, kâğıt, ilaç ve yarı 

iletkenlerin Japonya ve dünya çapında üretimini, satışını, 

ihracat ve ithalatını yapan ticaret şirketinin Türk firmalarıyla 

temas kurmak istediği bildirilmiştir. 

 

RUSYA 

201500199 

FİRMA ADI: MONATKA (RETAIL CHAIN MONATKA) 

Russia, 620100 Ekaterinburg, Sibirskiy trakt 12, building 5   

TEL:   +7 (343) 216 19 70 (ex.  

FAKS:+7 (343) 216 19 72 

e-posta: oshilova@monetka.ru 

Yetkili Kişi: Olga Shilova / Head of Food Import Department 

Rusya Ticaret Temsilciliği’nden alınan bir yazıda, Rusya’nın 

önde gelen perakende zincirlerinden birisi olan ‘Monetka’ 

şirketinin; şekerleme (çikolata, bisküvi), ev kimyasalları 

(deterjanlar, kapsül, sıvı sabun, vb.), dondurulmuş meyve ve 

sebze tedarikçileri, kurutulmuş meyve, kuruyemiş, 

atıştırmalıklar vb. üreticileri ile tedarikçi işbirliği anlaşmaları 

yapmak istediği bildirilmiştir. Şirketin, başta Sverdlovsk, 

Chelyabinsk, Tyumen, Kurgan, Novosibirsk, Kemero şehir ve 

bölgeleri ile Perm Krai, Khanty-Mansi ve Yamal-Nenets 

Özerk Bölgeleri ve Başkortostan Cumhuriyeti olmak üzere 

230 Rus şehir ve kasabasında 705 tanesi indirimli satış 

mağazası, 31 tanesi de hipermarket olmak üzere toplam 736 

mağazası bulunduğu belirtilmiştir. 2013 cirosunun 60 milyar 

ruble (1,8 milyar dolar) olduğu belirtilen söz konusu şirket ile 

uzun vadeli iş ilişkileri kurmak isteyen tedarikçilerin / 

üreticilerin başvurularını, sorumlu yöneticilerini de içeren 

ayrıntılı iletişim bilgileriyle birlikte göndermeleri 

istenmektedir. 

 

Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler 

 

TUNUS 

201500220 

FİRMA ADI: NEW-TEC 

8 Rue Ibrahim Najar Mansoura ‘ Kairouan   

TEL:   +216 (52) 230 263 

e-posta: youssef.souii2@gmail.com 

Yetkili Kişi: Youssef SOUII 

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından 

Tunuslu firmanın maliyeti 3 milyon USD olan plastik üretim 

tesisi konusunda işbirliği yapmak istediği bildirilmiştir. 

 

Metalik olmayan diğer ürünler 

 

MAKEDONYA CUMHURiYETi 

201500223 

FİRMA ADI: BETA Consulting LTD 

Blvd. "Ilinden" 47, 1000 Skopje, R. Macedonia   

TEL:   +389 (2) 3 118 825 

FAKS:+389 (2) 3 114 862 

e-posta: elizabeta@betaconsulting.com.mk 

Yetkili Kişi: Elizabeta Kochovska ICEVA / CMC ‘ Certified 

Management Consultant 

"BETA Consulting LTD" Danışmanlık Şirketi tarafından, 

temiz elmadan meyve suyu üretimi yapan Yabolcelo 

Firmasının, Türkiye’den 0,2 l, 0,33 l, 0,7 l, 0,75 l ve 1 litrelik 



kapaklı cam şişeler temin etmek istediği bildirilmiştir. Talep 

miktarının bir konteynır olduğu belirtilmiştir. 

 

Mamul ürün ve malzemeler 

 

POLONYA 

201500225 

FİRMA ADI: Erg-System S.A. 

ul. Chopina 15, 43-170 ‘aziska Gorne   

TEL:   +48 (32) 224 35 20 wew.  

FAKS:+48 (32) 224 16 10 

e-posta: k.dworecka@erg-rotoform.pl 

Yetkili Kişi: Ksenia Dworecka / Sales Specialist 

Polonya’da kanalizasyon arıtma tesisleri ve septik tanklardan 

çıkan atık suları temizleme sistemleri ve polietilenden 

üretilen yağ ayırıcılar (hydrocarbon separators) ve gres yağı 

ayırıcıları üreten şirketin temsilcisi; ürünlerini Türkiye'de de 

satmak istediklerini bildirmiştir. 

 

Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve 

ilgili ürünler 

 

JAPONYA 

201500197 

FİRMA ADI: Marcom International Inc. 

e-posta: ono@marcomvision.jp 

Yetkili Kişi: Katsuhiro Ono / President and CEO 

Pazarlama ve uluslararası ticaret fuarları konularında uzman 

grubu olduğunu belirten kuruluş; Japon yapımı 

CHUWASTAR adlı dumansız ve çevre kirliliği yapmayan 

endüstriyel ve tıbbi atık yakma fırınları için acenteler ve son 

kullanıcılar aradığını bildirmiştir. Grubun yurtdışına birkaç 

yüz CHUWASTAR ihraç ettiği belirtilmiştir. 

 

POLONYA 

201500226 

FİRMA ADI: Erg-System S.A. 

ul. Chopina 15, 43-170 ‘aziska Gorne   

TEL:   +48 (32) 224 35 20 wew.  

FAKS:+48 (32) 224 16 10 

e-posta: k.dworecka@erg-rotoform.pl 

Yetkili Kişi: Ksenia Dworecka / Sales Specialist 

Polonya’da kanalizasyon arıtma tesisleri ve septik tanklardan 

çıkan atık suları temizleme sistemleri ve polietilenden 

üretilen yağ ayırıcılar (hydrocarbon separators) ve gres yağı 

ayırıcıları üreten şirketin temsilcisi; ürünlerini Türkiye'de de 

satmak istediklerini bildirmiştir. 

 

RUSYA 

201500203 

FİRMA ADI: JURGEN LLC (Electric Power Tech Firm) 

Russian Federation, 301245, Tula region, gorod Shchekino, 

Lenina st., build. ‘ 40/9, office ‘ 57   

TEL:   +7 (920) 749 58 04 

e-posta: ka.project.team@bk.ru 

Yetkili Kişi: KARASEV J.V. / Co-founder of Jurgen LLC 

Elektrik enerjisi teknolojileri alanında gelişmiş elektrik enerji 

makineleri üreten firmanın gelişmiş enerji elektrik 

jeneratörleri üretimi alanında teknolojik işbirliği yapmak 

istediği bildirilmiştir. Kârlı, yenilikçi, çevre dostu, düşük 

yatırım kapasitesi, hafif, daha verimli, güvenilir ve ucuz 

olduğu ifade edilen söz konusu kompakt yüksek güç 

jeneratörlerinin (2011-2014 yılı patentli buluşlar) taşımacılık, 

otomotiv sanayi, gemi inşa, hava sahası, elektrik enerjisi 

üretimi, rüzgar ve diğer temiz alternatif enerji, inşaat, beyaz 

eşya, hastaneler, sanayi tesisleri, çiftlikler, ekolojik 

taşımacılık vb. alanlarda kullanıldığı belirtilmiştir. 

 

201500205 

FİRMA ADI: TOGLIATTI DETAL SERVICE 

4450456, Russian Federation, Samara region, Togliatti, 40 

let Pobedy street, 84 - 203   

TEL:   +7 (8482) 42-11-46 

FAKS:+7 (8282) 42-11-46 

e-posta: tds-63@yandex.ru 



Yetkili Kişi: Boris Sutiagin / General Manager 

Uzun zamandır otomotiv ve demiryolu endüstrisinde çok 

sayıda işletmenin tasarımını ve kuruluşunu gerçekleştiren 

deneyimli firma, Rusya ve Ukrayna’dan çok amaçlı ve belirli 

özellikleri bulunan metal işleme donanımları (yeni ya da 

kullanılmış) temin edebileceğini bildirmiştir. 

 

201500216 

FİRMA ADI: TERMOFOR 

TEL:   +7 (383) 353 12 34 (246) 

e-posta: shitikov@termofor.ru 

Yetkili Kişi: Anton Shitikov / Export manager 

Firmanın geniş ürün çeşitliliği olan, bir modeli elektrik te 

üretebilen katı yakıtlı soba ve ısıtma kazanları, sauna 

sobaları ve taşınabilir sobalarını Türkiye’ye de satmak 

istediği bildirilmiştir. Söz konusu teklif Birliğimize Rusya 

Ticaret Temsilciliği (Trade Representation of The Russian 

Federation in Turkey) aracılığıyla iletilmiştir. 

 

TUNUS 

201500219 

FİRMA ADI: BLANCO COMMERCIAL 

Street Elmazri N23 2000 Bardo Tunis   

TEL:   +216 (50) 274 029 

e-posta: s.sacaexport63@yahoo.fr 

Yetkili Kişi: Mohaed BLANCO 

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından 

Tunuslu firmanın ülkemizden fırın ve pastane ekipmanları 

almak istediği bildirilmiştir. 

 

201500221 

FİRMA ADI: NEW-TEC 

8 Rue Ibrahim Najar Mansoura ‘ Kairouan   

TEL:   +216 (52) 230 263 

e-posta: youssef.souii2@gmail.com 

Yetkili Kişi: Youssef SOUII 

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından 

Tunuslu firmanın maliyeti 3 milyon USD olan plastik üretim 

tesisi konusunda işbirliği yapmak istediği bildirilmiştir. 

 

Ofis ve bilgisayar makine, ekipman ve 

parçaları 

 

RUSYA 

201500212 

FİRMA ADI: Sun Innovations 

Nikoloyamskaya str., bld.50/2, constr. 1, Moscow 109004, 

Russia   

TEL:   +7 (495) 620-70-27 

e-posta: sales@sunrussia.com 

Yetkili Kişi: Arik Petrosyan (Sales Director) / Slava Kostin 

(Export Sales Manager) 

Geniş format UV-LED inkjet printer (yazıcı) ve inkjet plotter 

(çizici) ile UV-LED mürekkepler üreten firmanın Ülkemizden 

müşteriler ya da ortak aradığı bildirilmiştir. Olası görüşmeler 

için Türkiye’ye gelmeye hazır olduklarını belirten firma 

yetkilileri, Türk firmalarını da üretim tesislerini görmeye davet 

etmektedirler. Söz konusu teklif Birliğimize Rusya Ticaret 

Temsilciliği (Trade Representation of The Russian 

Federation in Turkey) aracılığıyla iletilmiştir. 

 

Elektriksel makineler, düzenekler, 

donanımlar ve tüketim malzemeleri 

 

RUSYA 

201500204 

FİRMA ADI: JURGEN LLC (Electric Power Tech Firm) 

Russian Federation, 301245, Tula region, gorod Shchekino, 

Lenina st., build. ‘ 40/9, office ‘ 57   

TEL:   +7 (920) 749 58 04 

e-posta: ka.project.team@bk.ru 

Yetkili Kişi: KARASEV J.V. / Co-founder of Jurgen LLC 

Elektrik enerjisi teknolojileri alanında gelişmiş elektrik enerji 

makineleri üreten firmanın gelişmiş enerji elektrik 

jeneratörleri üretimi alanında teknolojik işbirliği yapmak 



istediği bildirilmiştir. Kârlı, yenilikçi, çevre dostu, düşük 

yatırım kapasitesi, hafif, daha verimli, güvenilir ve ucuz 

olduğu ifade edilen söz konusu kompakt yüksek güç 

jeneratörlerinin (2011-2014 yılı patentli buluşlar) taşımacılık, 

otomotiv sanayi, gemi inşa, hava sahası, elektrik enerjisi 

üretimi, rüzgar ve diğer temiz alternatif enerji, inşaat, beyaz 

eşya, hastaneler, sanayi tesisleri, çiftlikler, ekolojik 

taşımacılık vb. alanlarda kullanıldığı belirtilmiştir. 

 

201500206 

FİRMA ADI: VARTON 

Moscow, Dorogubshzskaya street, 14-6   

TEL:   +7 (495) 649-81-33  

e-posta: info@varton.ru 

Yetkili Kişi: A. Y. Voylov 

Evler, ofisler, okullar ve eğitim kurumları ile ticari, endüstriyel 

ve sokak aydınlatmaları için armatürler ve ampuller üreticisi 

olup, Rusya’nın led aydınlatmada önde gelen firmalarından 

birisi olduğu belirtilen firmanın Türk firmaları ile temas 

kurmak istediği bildirilmiştir. 

 

201500207 

FİRMA ADI: VILED Svetotronika CJSC 

23, lit B, Pionerstroy Str., Saint Petersburg, 198206   

TEL:   +7 (812) 346-68-47 

e-posta: kochkarov@viled.net 

Yetkili Kişi: Sharaf Kochkarov / Head of International Sales 

Department 

Evler, ofisler, okullar ve eğitim kurumları ile ticari, endüstriyel 

ve sokak aydınlatmaları için led aydınlatma sistemleri 

üreticisi olduğu belirtilen firmanın ürünlerini satmak için Türk 

firmaları ile temas kurmak istediği bildirilmiştir. 

 

Radyo, televizyon, iletişim, 

telekomünikasyon ve ilgili ekipman ve 

düzenekler 

 

RUSYA 

201500208 

FİRMA ADI: DiSiCon LLC 

14 Cherepichniy, 603141, Nizhniy Novgorod, Russia   

TEL:   +7 (831) 411-55-97 

FAKS:+7 (831) 411-55-97 

e-posta: info@lesdozor.ru 

Yetkili Kişi: Dmitry V. Bulgatov / Commercial Director 

Orman yangınlarının erken tespiti için video kameralar ve 

kendi geliştirdiği "Lesnoy Dozor" yazılımını kullanarak yer 

temelli sistemler kuran, ormanların korunması alanında 

araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan, müşterilere 

danışmanlık ve sistem tasarımı hizmetleri veren, gözetleme 

ve haberleşme donanımlarının yerleşimi ve iletişim 

operatörleri ile bağlantılarını kuran şirketin; GSM operatörleri 

gibi ortaklar ve müşteriler aradığı bildirilmiştir. 

 

Optik ve hassas ölçüm aygıtları, saatler, 

eczacılık ürünleri ve tıbbi tüketim 

malzemeleri 

 

POLONYA 

201500195 

FİRMA ADI: VIDEOMED Electronics Work 

Klonowa 18 58-310 Szczawno Zdrój POLAND   

TEL:   +48 (748) 432 829 

FAKS:+48 (748) 401 733 

e-posta: anna@videomed.eu 

Yetkili Kişi: Anna Walczak 

İşitme ölçer, endoskopi için ışık kaynakları gibi laringoloji 

aletleri üreticisi olan firma, bu alanda faaliyette bulunan Türk 

firmalarıyla bağlantı kurmak istediklerini bildiriyor. 

 

RUSYA 

201500217 

FİRMA ADI: BEST FABRIC LLC 

123423, Russian Federation, Moscow, Narodnogo 

Opolcheniya 34/3    

TEL:   +8 (812) 424-37-97 



FAKS:+8 (812) 643-36-11 

e-posta: A@czdr.ru 

Yetkili Kişi: Andrey Artamonov / Sales Director 

Tıp merkezleri ve ofisleri için tıbbi mobilyalar (çok işlevli 

sandalyeler, tıbbi kanepeler, masaj masaları ve sandalyeleri 

ve fizik tedavi masaları) ile veterinerlik muayene ve cerrahi 

masaları ve hayvanların tedavisinde kullanılan bandajlar, 

taşıma çantaları, köpek tasmaları vb. üreten firmanın; 

ürünlerinin Ülkemizde de satışı amacıyla ticari işbirliği 

yapabileceği firmalarla temas kurmak istediği bildirilmiştir. 

Tıbbi mobilya ve diğer gereçleri hakkında bilgilerin firmanın 

web sayfasından edinilebileceği ve ilgi duyan Türk 

şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de 

başvurabilecekleri belirtilmektedir. 

 

Motorlu taşıt, römork ve araç parçaları 

 

TUNUS 

201500224 

FİRMA ADI: INTERNATIONAL BIKE MANUFACTURE 

10 rue de la chimie Z.I. Sidi Rzig 2033 Megrine   

TEL:   +216 (71) 296 181 

FAKS:+216 (71) 432 008 

e-posta: dominiqueturcas@yahoo.fr 

Yetkili Kişi: Dominique TURCAS 

T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından, 

Tunuslu firmanın ülkemizden Türk Malı bisiklet bileşenleri ve 

parçaları almak istediği bildirilmiştir. 

 

Mamul ürünler, mobilya, el işleri, özel amaçlı 

ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri 

 

RUSYA 

201500218 

FİRMA ADI: BEST FABRIC LLC 

123423, Russian Federation, Moscow, Narodnogo 

Opolcheniya 34/3    

TEL:   +8 (812) 424-37-97 

FAKS:+8 (812) 643-36-11 

e-posta: A@czdr.ru 

Yetkili Kişi: Andrey Artamonov / Sales Director 

Tıp merkezleri ve ofisleri için tıbbi mobilyalar (çok işlevli 

sandalyeler, tıbbi kanepeler, masaj masaları ve sandalyeleri 

ve fizik tedavi masaları) ile veterinerlik muayene ve cerrahi 

masaları ve hayvanların tedavisinde kullanılan bandajlar, 

taşıma çantaları, köpek tasmaları vb. üreten firmanın; 

ürünlerinin Ülkemizde de satışı amacıyla ticari işbirliği 

yapabileceği firmalarla temas kurmak istediği bildirilmiştir. 

Tıbbi mobilya ve diğer gereçleri hakkında bilgilerin firmanın 

web sayfasından edinilebileceği ve ilgi duyan Türk 

şirketlerinin Rusya Ticaret Temsilciliğine de 

başvurabilecekleri belirtilmektedir. 

 

İnşaat işleri 

 

ARJANTiN 

201500189 

FİRMA ADI: TECHINT INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

Hipolito Bouchard 557 Piso 14º, (C1106ABG) Capital 

Federal, Buenos Aires-Argentina   

TEL:   +54 (11) 4018-3662 

FAKS:+54 (11) 4018-1000 

e-posta: mandrietti@techint.com 

Yetkili Kişi: Mr. Marcelo Andrietti (Procurement) 

Türkiye ve Azerbaycan’ın işbirliğiyle Avrupa’nın ve 

Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacını karşılamayı amaçlayan Trans 

Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında 

açılan ihalelere katılmak amacıyla çalışmalar sürdüren ve bu 

çerçevede konuyla ilgili tekliflerini hazırlayabilmelerine temel 

teşkil etmek üzere bazı hizmet alımlarına dair bütçe 

oluşturmaya ihtiyaç duyan firma, T.C. Buenos Aires 

Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimize başvurarak, Türkiye’de 

hizmet alımı gerçekleştirmek istedikleri konularda faaliyet 

gösteren firmalarla temas kurup bilgi edinmek istediğini 

bildirmiştir. 

BORU NAKLİYESİ 

500 km. 48" doğalgaz borularının Çanakkale Kepez 

Limanı’nda çemberlenerek belirlenecek depolama yerlerine 

güvenli biçimde nakliyesi.  

NAKLİYE 



(İnşaat makineleri, malzeme kurulumu, ekipman): Çanakkale 

Kepez Limanı’ndan yüklenip Türkiye'deki diğer limanlara ve 

belirlenecek diğer yerlere kadar 25 ton kapasiteli kamyon ve 

özel donanımlı kamyonlarla nakliyesi. 

2000 KİŞİ İÇİN CATERING 

2000 kişilik personelin kahvaltı ve öğle yemeği için yiyecek 

tedarik edilmesi, yemeklerin hazırlanması ve servisi 

(personel de dahil olmak üzere frigorifik taşımacılık, vb.)  

PERSONELİN TAŞINMASI 

Yüklenicinin inşaat faaliyetleri için işlendireceği personelin 

boru hattı boyunca inşaat sahası ile barındırma tesisleri arası 

ulaşımının sağlanması. 

PERSONELE GEÇİCİ BARINDIRMA YERLERİ 

Personel için inşaat sırasında geçici barındırma yerleri 

sağlanması. 

GEÇİCİ PERSONEL OFİSLERİ 

Geçici şantiye ofisinin temini ve kurulumu.  Ana iş sahası 

civarında ve diğer yerlerde de yer alacak müdür ofisi, kıdemli 

mühendis ofisleri, tek kişilik konaklama ofisleri, konferans 

salonu, ibadethane, ziyaretçi bekleme odası, mutfak, 

bölümlenmiş açık alan ofisler, kontrolör ofisleri, saha 

mühendisleri ve memur ofisleri, kopyalama makineleri için 

açık ofis, dosya dolapları, çizim masaları ve diğer depolama 

için alanları. 

EKİPMAN KİRALANMASI 

Projede kullanılmak üzere ağır iş makineleri, kamyon, hafif 

araçlar, vinçler, kompresörler, aylık bazda kiralanması 

ve/veya satın alınması. 

TAHRİBATSIZ MUAYENE HİZMETLERİ (NDT) 

Bu muayene hizmetleri, yüklenicinin yürüteceği işlerle ilgili 

inceleme yapılacak olan malzeme ya da parçanın 

bütünlüğüne zarar vermeden yapılan muayeneleri kapsar 

ancak yapılması gereken tüm gerekli görevlerle sınırlı 

değildir. 

KATODİK KORUMA SİSTEMİ 

Katodik koruma sistemi tarafından korunan boru hattında 

korozyona karşı koruma sağlar. Katodik koruma sistemleri 

tüm hizmetleri, tüm malzemeleri ve çalışmaları yürütmek, 

sağlamak ve tasarım, hizmetler, malzeme ve ekipman 

belgeleri, uluslararası standartlar, geçerli düzenlemeler, 

kodları, standartları, ölçüt ve deneyim göre dahil etmek için 

gerekli olan tüm aksesuarları içerecektir. 

 

Onarım, bakım ve montaj hizmetleri 

 

ARJANTiN 

201500190 

FİRMA ADI: TECHINT INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

Hipolito Bouchard 557 Piso 14º, (C1106ABG) Capital 

Federal, Buenos Aires-Argentina   

TEL:   +54 (11) 4018-3662 

FAKS:+54 (11) 4018-1000 

e-posta: mandrietti@techint.com 

Yetkili Kişi: Mr. Marcelo Andrietti (Procurement) 

Türkiye ve Azerbaycan’ın işbirliğiyle Avrupa’nın ve 

Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacını karşılamayı amaçlayan Trans 

Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında 

açılan ihalelere katılmak amacıyla çalışmalar sürdüren ve bu 

çerçevede konuyla ilgili tekliflerini hazırlayabilmelerine temel 

teşkil etmek üzere bazı hizmet alımlarına dair bütçe 

oluşturmaya ihtiyaç duyan firma, T.C. Buenos Aires 

Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimize başvurarak, Türkiye’de 

hizmet alımı gerçekleştirmek istedikleri konularda faaliyet 

gösteren firmalarla temas kurup bilgi edinmek istediğini 

bildirmiştir. BORU NAKLİYESİ 500 km. 48" doğalgaz 

borularının Çanakkale Kepez Limanı’nda çemberlenerek 

belirlenecek depolama yerlerine güvenli biçimde nakliyesi. 

NAKLİYE (İnşaat makineleri, malzeme kurulumu, ekipman): 

Çanakkale Kepez Limanı’ndan yüklenip Türkiye'deki diğer 

limanlara ve belirlenecek diğer yerlere kadar 25 ton 

kapasiteli kamyon ve özel donanımlı kamyonlarla nakliyesi. 

2000 KİŞİ İÇİN CATERING 2000 kişilik personelin kahvaltı 

ve öğle yemeği için yiyecek tedarik edilmesi, yemeklerin 

hazırlanması ve servisi (personel de dahil olmak üzere 

frigorifik taşımacılık, vb.) PERSONELİN TAŞINMASI 

Yüklenicinin inşaat faaliyetleri için işlendireceği personelin 

boru hattı boyunca inşaat sahası ile barındırma tesisleri arası 

ulaşımının sağlanması. PERSONELE GEÇİCİ BARINDIRMA 

YERLERİ Personel için inşaat sırasında geçici barındırma 

yerleri sağlanması. GEÇİCİ PERSONEL OFİSLERİ Geçici 

şantiye ofisinin temini ve kurulumu. Ana iş sahası civarında 

ve diğer yerlerde de yer alacak müdür ofisi, kıdemli 

mühendis ofisleri, tek kişilik konaklama ofisleri, konferans 

salonu, ibadethane, ziyaretçi bekleme odası, mutfak, 

bölümlenmiş açık alan ofisler, kontrolör ofisleri, saha 

mühendisleri ve memur ofisleri, kopyalama makineleri için 

açık ofis, dosya dolapları, çizim masaları ve diğer depolama 

için alanları. EKİPMAN KİRALANMASI Projede kullanılmak 

üzere ağır iş makineleri, kamyon, hafif araçlar, vinçler, 

kompresörler, aylık bazda kiralanması ve/veya satın 

alınması. TAHRİBATSIZ MUAYENE HİZMETLERİ (NDT) Bu 

muayene hizmetleri, yüklenicinin yürüteceği işlerle ilgili 

inceleme yapılacak olan malzeme ya da parçanın 

bütünlüğüne zarar vermeden yapılan muayeneleri kapsar 

ancak yapılması gereken tüm gerekli görevlerle sınırlı 

değildir. KATODİK KORUMA SİSTEMİ Katodik koruma 

sistemi tarafından korunan boru hattında korozyona karşı 

koruma sağlar. Katodik koruma sistemleri tüm hizmetleri, 

tüm malzemeleri ve çalışmaları yürütmek, sağlamak ve 



tasarım, hizmetler, malzeme ve ekipman belgeleri, 

uluslararası standartlar, geçerli düzenlemeler, kodları, 

standartları, ölçüt ve deneyim göre dahil etmek için gerekli 

olan tüm aksesuarları içerecektir. 

 

Otel ve lokantacılık hizmetleri 

 

ARJANTiN 

201500191 

FİRMA ADI: TECHINT INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

Hipolito Bouchard 557 Piso 14º, (C1106ABG) Capital 

Federal, Buenos Aires-Argentina   

TEL:   +54 (11) 4018-3662 

FAKS:+54 (11) 4018-1000 

e-posta: mandrietti@techint.com 

Yetkili Kişi: Mr. Marcelo Andrietti (Procurement) 

Türkiye ve Azerbaycan’ın işbirliğiyle Avrupa’nın ve 

Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacını karşılamayı amaçlayan Trans 

Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında 

açılan ihalelere katılmak amacıyla çalışmalar sürdüren ve bu 

çerçevede konuyla ilgili tekliflerini hazırlayabilmelerine temel 

teşkil etmek üzere bazı hizmet alımlarına dair bütçe 

oluşturmaya ihtiyaç duyan firma, T.C. Buenos Aires 

Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimize başvurarak, Türkiye’de 

hizmet alımı gerçekleştirmek istedikleri konularda faaliyet 

gösteren firmalarla temas kurup bilgi edinmek istediğini 

bildirmiştir. 

BORU NAKLİYESİ 

500 km. 48" doğalgaz borularının Çanakkale Kepez 

Limanı’nda çemberlenerek belirlenecek depolama yerlerine 

güvenli biçimde nakliyesi.  

NAKLİYE 

(İnşaat makineleri, malzeme kurulumu, ekipman): Çanakkale 

Kepez Limanı’ndan yüklenip Türkiye'deki diğer limanlara ve 

belirlenecek diğer yerlere kadar 25 ton kapasiteli kamyon ve 

özel donanımlı kamyonlarla nakliyesi. 

2000 KİŞİ İÇİN CATERING 

2000 kişilik personelin kahvaltı ve öğle yemeği için yiyecek 

tedarik edilmesi, yemeklerin hazırlanması ve servisi 

(personel de dahil olmak üzere frigorifik taşımacılık, vb.)  

PERSONELİN TAŞINMASI 

Yüklenicinin inşaat faaliyetleri için işlendireceği personelin 

boru hattı boyunca inşaat sahası ile barındırma tesisleri arası 

ulaşımının sağlanması. 

PERSONELE GEÇİCİ BARINDIRMA YERLERİ 

Personel için inşaat sırasında geçici barındırma yerleri 

sağlanması. 

GEÇİCİ PERSONEL OFİSLERİ 

Geçici şantiye ofisinin temini ve kurulumu.  Ana iş sahası 

civarında ve diğer yerlerde de yer alacak müdür ofisi, kıdemli 

mühendis ofisleri, tek kişilik konaklama ofisleri, konferans 

salonu, ibadethane, ziyaretçi bekleme odası, mutfak, 

bölümlenmiş açık alan ofisler, kontrolör ofisleri, saha 

mühendisleri ve memur ofisleri, kopyalama makineleri için 

açık ofis, dosya dolapları, çizim masaları ve diğer depolama 

için alanları. 

EKİPMAN KİRALANMASI 

Projede kullanılmak üzere ağır iş makineleri, kamyon, hafif 

araçlar, vinçler, kompresörler, aylık bazda kiralanması 

ve/veya satın alınması. 

TAHRİBATSIZ MUAYENE HİZMETLERİ (NDT) 

Bu muayene hizmetleri, yüklenicinin yürüteceği işlerle ilgili 

inceleme yapılacak olan malzeme ya da parçanın 

bütünlüğüne zarar vermeden yapılan muayeneleri kapsar 

ancak yapılması gereken tüm gerekli görevlerle sınırlı 

değildir. 

KATODİK KORUMA SİSTEMİ 

Katodik koruma sistemi tarafından korunan boru hattında 

korozyona karşı koruma sağlar. Katodik koruma sistemleri 

tüm hizmetleri, tüm malzemeleri ve çalışmaları yürütmek, 

sağlamak ve tasarım, hizmetler, malzeme ve ekipman 

belgeleri, uluslararası standartlar, geçerli düzenlemeler, 

kodları, standartları, ölçüt ve deneyim göre dahil etmek için 

gerekli olan tüm aksesuarları içerecektir. 

 

MAKEDONYA CUMHURiYETi 

201500227 

FİRMA ADI: RONI MARKOVSKI 

e-posta: roni.markovski@gmail.com 

Yetkili Kişi: Roni Markovski 

Makedonya’nın Manastır kenti şehir merkezinde, Mustafa 

Kemal'in askeri eğitim aldığı ve bir bölümü  ‘Atatürk Müzesi’ 

olarak ayrılan Manastır İdadisinin yanında bulunan tarihi 

orduevi binasının satılmak ya da 30 yıllığına kullanım 

hakkının devredilmek istendiği bildirilmiştir. Tarih ve kültür 

turizmi ile sağlık turizmi açısından önemi bir bölgede bulunan 



25.000 m2 bir arsada yer alan binanın Yunanistan sınırına 

da 14 km uzaklıkta olduğu belirtilmiştir. Söz konusu teklif 

Birliğimize, Makedonya Türkiye Ticaret Odası aracılığıyla 

iletilmiştir. 

 

Destek ve yardımcı ulaştırmacılık hizmetleri; 

seyahat acentası hizmetleri 

 

ARJANTiN 

201500192 

FİRMA ADI: TECHINT INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

Hipolito Bouchard 557 Piso 14º, (C1106ABG) Capital 

Federal, Buenos Aires-Argentina   

TEL:   +54 (11) 4018-3662 

FAKS:+54 (11) 4018-1000 

e-posta: mandrietti@techint.com 

Yetkili Kişi: Mr. Marcelo Andrietti (Procurement) 

Türkiye ve Azerbaycan’ın işbirliğiyle Avrupa’nın ve 

Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacını karşılamayı amaçlayan Trans 

Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında 

açılan ihalelere katılmak amacıyla çalışmalar sürdüren ve bu 

çerçevede konuyla ilgili tekliflerini hazırlayabilmelerine temel 

teşkil etmek üzere bazı hizmet alımlarına dair bütçe 

oluşturmaya ihtiyaç duyan firma, T.C. Buenos Aires 

Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimize başvurarak, Türkiye’de 

hizmet alımı gerçekleştirmek istedikleri konularda faaliyet 

gösteren firmalarla temas kurup bilgi edinmek istediğini 

bildirmiştir. BORU NAKLİYESİ 500 km. 48" doğalgaz 

borularının Çanakkale Kepez Limanı’nda çemberlenerek 

belirlenecek depolama yerlerine güvenli biçimde nakliyesi. 

NAKLİYE (İnşaat makineleri, malzeme kurulumu, ekipman): 

Çanakkale Kepez Limanı’ndan yüklenip Türkiye'deki diğer 

limanlara ve belirlenecek diğer yerlere kadar 25 ton 

kapasiteli kamyon ve özel donanımlı kamyonlarla nakliyesi. 

2000 KİŞİ İÇİN CATERING 2000 kişilik personelin kahvaltı 

ve öğle yemeği için yiyecek tedarik edilmesi, yemeklerin 

hazırlanması ve servisi (personel de dahil olmak üzere 

frigorifik taşımacılık, vb.) PERSONELİN TAŞINMASI 

Yüklenicinin inşaat faaliyetleri için işlendireceği personelin 

boru hattı boyunca inşaat sahası ile barındırma tesisleri arası 

ulaşımının sağlanması. PERSONELE GEÇİCİ BARINDIRMA 

YERLERİ Personel için inşaat sırasında geçici barındırma 

yerleri sağlanması. GEÇİCİ PERSONEL OFİSLERİ Geçici 

şantiye ofisinin temini ve kurulumu. Ana iş sahası civarında 

ve diğer yerlerde de yer alacak müdür ofisi, kıdemli 

mühendis ofisleri, tek kişilik konaklama ofisleri, konferans 

salonu, ibadethane, ziyaretçi bekleme odası, mutfak, 

bölümlenmiş açık alan ofisler, kontrolör ofisleri, saha 

mühendisleri ve memur ofisleri, kopyalama makineleri için 

açık ofis, dosya dolapları, çizim masaları ve diğer depolama 

için alanları. EKİPMAN KİRALANMASI Projede kullanılmak 

üzere ağır iş makineleri, kamyon, hafif araçlar, vinçler, 

kompresörler, aylık bazda kiralanması ve/veya satın 

alınması. TAHRİBATSIZ MUAYENE HİZMETLERİ (NDT) Bu 

muayene hizmetleri, yüklenicinin yürüteceği işlerle ilgili 

inceleme yapılacak olan malzeme ya da parçanın 

bütünlüğüne zarar vermeden yapılan muayeneleri kapsar 

ancak yapılması gereken tüm gerekli görevlerle sınırlı 

değildir. KATODİK KORUMA SİSTEMİ Katodik koruma 

sistemi tarafından korunan boru hattında korozyona karşı 

koruma sağlar. Katodik koruma sistemleri tüm hizmetleri, 

tüm malzemeleri ve çalışmaları yürütmek, sağlamak ve 

tasarım, hizmetler, malzeme ve ekipman belgeleri, 

uluslararası standartlar, geçerli düzenlemeler, kodları, 

standartları, ölçüt ve deneyim göre dahil etmek için gerekli 

olan tüm aksesuarları içerecektir. 

 

BREZiLYA 

201500202 

FİRMA ADI: EKER Transportes e Serviços 

Rua Senador Feijo No: 29 Sala: 205, Cep 01006-001 Centro 

- Sao Paulo / BRASIL   

TEL:   +55 (11) 3104 3819 

FAKS:+55 (11) 3104 3819 

e-posta: umuteker@eker.com.br 

Yetkili Kişi: Umut Eker 

Brezilya’da kurulu kendi araçları ile Türkçe hizmet veren ilk 

ve tek Türk firması olduğunu ve Sao Paulo 

Başkonsolosluğumuz ve Ticaret Ataşeliğimiz tarafından 

yetkinleştirildiğini ifade eden firma; Brezilya’da havaalanı - 

otel - fuar alanı transferleri, şoförlü günlük araç kiralama, 

şehir turları, şehirlerarası yolculuk ve konaklama 

organizasyonları, Türkçe ‘ Portekizce - İngilizce rehberlik / 

tercümanlık vb. alanlarda hizmet verdiklerini bildirmiştir. 

Firmanın, Türkiye’den Brezilya’ya giden çok sayıda kamu ve 

özel sektör kuruluşuna ve heyetlere üzerinde 2X2 M 

büyüklüğündeki Ay Yıldızlı Bayrağımız bulunan klimalı 12 

kişilik minibüsler ve binek araçlarıyla ve ekonomik ücretlerle 

hizmet verdiği ve gidecek kişi ve kuruluşlara da iyi koşullarla 

hizmet vermeye devam edecekleri belirtilmiştir. 

 

Emlakçılık hizmetleri 

 

MAKEDONYA CUMHURiYETi 

201500228 



FİRMA ADI: RONI MARKOVSKI 

e-posta: roni.markovski@gmail.com 

Yetkili Kişi: Roni Markovski 

Makedonya’nın Manastır kenti şehir merkezinde, Mustafa 

Kemal'in askeri eğitim aldığı ve bir bölümü  ‘Atatürk Müzesi’ 

olarak ayrılan Manastır İdadisinin yanında bulunan tarihi 

orduevi binasının satılmak ya da 30 yıllığına kullanım 

hakkının devredilmek istendiği bildirilmiştir. Tarih ve kültür 

turizmi ile sağlık turizmi açısından önemi bir bölgede bulunan 

25.000 m2 bir arsada yer alan binanın Yunanistan sınırına 

da 14 km uzaklıkta olduğu belirtilmiştir. Söz konusu teklif 

Birliğimize, Makedonya Türkiye Ticaret Odası aracılığıyla 

iletilmiştir. 

 

201500229 

FİRMA ADI: RONI MARKOVSKI 

e-posta: roni.markovski@gmail.com 

Yetkili Kişi: Roni Markovski 

Makedonya’nın Manastır kentinde bulunan şeker fabrikasının 

satılmak istendiği bildirilmiştir. 300.000 m2 bir arsada yer 

alan tesisin Yunanistan sınırına 12 km uzaklıkta, Arnavutluk 

sınırına ise 65 km uzaklıkta olduğu belirtilmiştir. Söz konusu 

teklif Birliğimize, Makedonya Türkiye Ticaret Odası 

aracılığıyla iletilmiştir. 

 

Makine ve ekipman ile kişisel ve ev eşyaları 

kiralama hizmetleri 

 

ARJANTiN 

201500193 

FİRMA ADI: TECHINT INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

Hipolito Bouchard 557 Piso 14º, (C1106ABG) Capital 

Federal, Buenos Aires-Argentina   

TEL:   +54 (11) 4018-3662 

FAKS:+54 (11) 4018-1000 

e-posta: mandrietti@techint.com 

Yetkili Kişi: Mr. Marcelo Andrietti (Procurement) 

Türkiye ve Azerbaycan’ın işbirliğiyle Avrupa’nın ve 

Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacını karşılamayı amaçlayan Trans 

Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında 

açılan ihalelere katılmak amacıyla çalışmalar sürdüren ve bu 

çerçevede konuyla ilgili tekliflerini hazırlayabilmelerine temel 

teşkil etmek üzere bazı hizmet alımlarına dair bütçe 

oluşturmaya ihtiyaç duyan firma, T.C. Buenos Aires 

Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimize başvurarak, Türkiye’de 

hizmet alımı gerçekleştirmek istedikleri konularda faaliyet 

gösteren firmalarla temas kurup bilgi edinmek istediğini 

bildirmiştir. BORU NAKLİYESİ 500 km. 48" doğalgaz 

borularının Çanakkale Kepez Limanı’nda çemberlenerek 

belirlenecek depolama yerlerine güvenli biçimde nakliyesi. 

NAKLİYE (İnşaat makineleri, malzeme kurulumu, ekipman): 

Çanakkale Kepez Limanı’ndan yüklenip Türkiye'deki diğer 

limanlara ve belirlenecek diğer yerlere kadar 25 ton 

kapasiteli kamyon ve özel donanımlı kamyonlarla nakliyesi. 

2000 KİŞİ İÇİN CATERING 2000 kişilik personelin kahvaltı 

ve öğle yemeği için yiyecek tedarik edilmesi, yemeklerin 

hazırlanması ve servisi (personel de dahil olmak üzere 

frigorifik taşımacılık, vb.) PERSONELİN TAŞINMASI 

Yüklenicinin inşaat faaliyetleri için işlendireceği personelin 

boru hattı boyunca inşaat sahası ile barındırma tesisleri arası 

ulaşımının sağlanması. PERSONELE GEÇİCİ BARINDIRMA 

YERLERİ Personel için inşaat sırasında geçici barındırma 

yerleri sağlanması. GEÇİCİ PERSONEL OFİSLERİ Geçici 

şantiye ofisinin temini ve kurulumu. Ana iş sahası civarında 

ve diğer yerlerde de yer alacak müdür ofisi, kıdemli 

mühendis ofisleri, tek kişilik konaklama ofisleri, konferans 

salonu, ibadethane, ziyaretçi bekleme odası, mutfak, 

bölümlenmiş açık alan ofisler, kontrolör ofisleri, saha 

mühendisleri ve memur ofisleri, kopyalama makineleri için 

açık ofis, dosya dolapları, çizim masaları ve diğer depolama 

için alanları. EKİPMAN KİRALANMASI Projede kullanılmak 

üzere ağır iş makineleri, kamyon, hafif araçlar, vinçler, 

kompresörler, aylık bazda kiralanması ve/veya satın 

alınması. TAHRİBATSIZ MUAYENE HİZMETLERİ (NDT) Bu 

muayene hizmetleri, yüklenicinin yürüteceği işlerle ilgili 

inceleme yapılacak olan malzeme ya da parçanın 

bütünlüğüne zarar vermeden yapılan muayeneleri kapsar 

ancak yapılması gereken tüm gerekli görevlerle sınırlı 

değildir. KATODİK KORUMA SİSTEMİ Katodik koruma 

sistemi tarafından korunan boru hattında korozyona karşı 

koruma sağlar. Katodik koruma sistemleri tüm hizmetleri, 

tüm malzemeleri ve çalışmaları yürütmek, sağlamak ve 

tasarım, hizmetler, malzeme ve ekipman belgeleri, 

uluslararası standartlar, geçerli düzenlemeler, kodları, 

standartları, ölçüt ve deneyim göre dahil etmek için gerekli 

olan tüm aksesuarları içerecektir. 

 

Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme 

konularında hizmetler 

 

ARJANTiN 

201500194 

FİRMA ADI: TECHINT INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

Hipolito Bouchard 557 Piso 14º, (C1106ABG) Capital 

Federal, Buenos Aires-Argentina   



TEL:   +54 (11) 4018-3662 

FAKS:+54 (11) 4018-1000 

e-posta: mandrietti@techint.com 

Yetkili Kişi: Mr. Marcelo Andrietti (Procurement) 

Türkiye ve Azerbaycan’ın işbirliğiyle Avrupa’nın ve 

Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacını karşılamayı amaçlayan Trans 

Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında 

açılan ihalelere katılmak amacıyla çalışmalar sürdüren ve bu 

çerçevede konuyla ilgili tekliflerini hazırlayabilmelerine temel 

teşkil etmek üzere bazı hizmet alımlarına dair bütçe 

oluşturmaya ihtiyaç duyan firma, T.C. Buenos Aires 

Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimize başvurarak, Türkiye’de 

hizmet alımı gerçekleştirmek istedikleri konularda faaliyet 

gösteren firmalarla temas kurup bilgi edinmek istediğini 

bildirmiştir. BORU NAKLİYESİ 500 km. 48" doğalgaz 

borularının Çanakkale Kepez Limanı’nda çemberlenerek 

belirlenecek depolama yerlerine güvenli biçimde nakliyesi. 

NAKLİYE (İnşaat makineleri, malzeme kurulumu, ekipman): 

Çanakkale Kepez Limanı’ndan yüklenip Türkiye'deki diğer 

limanlara ve belirlenecek diğer yerlere kadar 25 ton 

kapasiteli kamyon ve özel donanımlı kamyonlarla nakliyesi. 

2000 KİŞİ İÇİN CATERING 2000 kişilik personelin kahvaltı 

ve öğle yemeği için yiyecek tedarik edilmesi, yemeklerin 

hazırlanması ve servisi (personel de dahil olmak üzere 

frigorifik taşımacılık, vb.) PERSONELİN TAŞINMASI 

Yüklenicinin inşaat faaliyetleri için işlendireceği personelin 

boru hattı boyunca inşaat sahası ile barındırma tesisleri arası 

ulaşımının sağlanması. PERSONELE GEÇİCİ BARINDIRMA 

YERLERİ Personel için inşaat sırasında geçici barındırma 

yerleri sağlanması. GEÇİCİ PERSONEL OFİSLERİ Geçici 

şantiye ofisinin temini ve kurulumu. Ana iş sahası civarında 

ve diğer yerlerde de yer alacak müdür ofisi, kıdemli 

mühendis ofisleri, tek kişilik konaklama ofisleri, konferans 

salonu, ibadethane, ziyaretçi bekleme odası, mutfak, 

bölümlenmiş açık alan ofisler, kontrolör ofisleri, saha 

mühendisleri ve memur ofisleri, kopyalama makineleri için 

açık ofis, dosya dolapları, çizim masaları ve diğer depolama 

için alanları. EKİPMAN KİRALANMASI Projede kullanılmak 

üzere ağır iş makineleri, kamyon, hafif araçlar, vinçler, 

kompresörler, aylık bazda kiralanması ve/veya satın 

alınması. TAHRİBATSIZ MUAYENE HİZMETLERİ (NDT) Bu 

muayene hizmetleri, yüklenicinin yürüteceği işlerle ilgili 

inceleme yapılacak olan malzeme ya da parçanın 

bütünlüğüne zarar vermeden yapılan muayeneleri kapsar 

ancak yapılması gereken tüm gerekli görevlerle sınırlı 

değildir. KATODİK KORUMA SİSTEMİ Katodik koruma 

sistemi tarafından korunan boru hattında korozyona karşı 

koruma sağlar. Katodik koruma sistemleri tüm hizmetleri, 

tüm malzemeleri ve çalışmaları yürütmek, sağlamak ve 

tasarım, hizmetler, malzeme ve ekipman belgeleri, 

uluslararası standartlar, geçerli düzenlemeler, kodları, 

standartları, ölçüt ve deneyim göre dahil etmek için gerekli 

olan tüm aksesuarları içerecektir. 

 

Yönetim, savunma ve sosyal güvenlik 

hizmetleri 

 

RUSYA 

201500209 

FİRMA ADI: DiSiCon LLC 

14 Cherepichniy, 603141, Nizhniy Novgorod, Russia   

TEL:   +7 (831) 411-55-97 

FAKS:+7 (831) 411-55-97 

e-posta: info@lesdozor.ru 

Yetkili Kişi: Dmitry V. Bulgatov / Commercial Director 

Orman yangınlarının erken tespiti için video kameralar ve 

kendi geliştirdiği "Lesnoy Dozor" yazılımını kullanarak yer 

temelli sistemler kuran, ormanların korunması alanında 

araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan, müşterilere 

danışmanlık ve sistem tasarımı hizmetleri veren, gözetleme 

ve haberleşme donanımlarının yerleşimi ve iletişim 

operatörleri ile bağlantılarını kuran şirketin; GSM operatörleri 

gibi ortaklar ve müşteriler aradığı bildirilmiştir. 

 

 


