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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 

 

KARADAĞ 

201300084 

FİRMA ADI: Ratko Pantovic  

TEL:   ++382 (69) 632 679 

e-posta: advrpantovic@gmail.com 

Yetkili Kişi: Ratko Pantovic/ Avukat  

Karadağ’da bir Avukatlık Bürosu, Libya'da temsil ettikleri bir 

firma adına, Türkiye’den 10.000 adet 30-35 kg arasında 

erkek koyun satın almak istediğini bildiriyor. Söz konusu 

işbirliği teklifi, T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği 

aracılığıyla Birliğimize gönderilmiştir.  

 

 

YUNANiSTAN 

201300096 

FİRMA ADI: Model Line 

parasiyou 16 komotini 69100     

TEL:   ++30 (699) 900 26 12 

Yetkili Kişi: Cevat Demir 



Yunanistan’da küçük ve büyük baş canlı hayvan ihraç eden 

firma; Türkiye’de canlı hayvan ithal eden firmalarla bağlantı 

kurmak istiyor. (Fiyatlar FOB olarak belirlenmiştir: Canlı Kuzu 

kilo Fiyatı: 3.30 Euro; Büyük Baş Besi Canlı Dana kilo Fiyatı: 

3.95 Euro; Kasaplık Canlı Dana kilo Fiyatı: 2.90 Euro) 

 

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 

 

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 

201300095 

FİRMA ADI: BURANI INTERFOOD 

Kapitan Kosta Panitza 6 Str. Plovdiv 4006    



TEL:   ++359 (32) 398143  

FAKS:++359 (32) 398068 

e-posta: office6.bg@buraniinterfood.com 

Yetkili Kişi: Ina Kamenova/Sales Manager  

Merkezi İtalya olan, Tunus, Fas, Lübnan ve Bulgaristan'da 

da ofisleri bulunan ve gıda ürünleri aracılığı yapan bir firma, 

et, balık ve hayvan yemi ithalat ve ihracatçılarıyla işbirliği 

yapmak üzere bağlantı kurmak istediğini bildiriyor. 

 

GÜNEY AFRiKA 

201300097 

FİRMA ADI: Sesfikile Wines 

e-posta: ndumi@sesifikile.co.za 

Yetkili Kişi: Nondusimo Pikashe 

Firma, Güney Afrika şarabı ihraç etmek istediğini bildiriyor. 

Söz konusu talep, Birliğimize Güney Afrika Büyükelçiliği 

vasıtasıyla iletilmiştir. 

 

İRAN 

201300089 

FİRMA ADI: Maadstar 

TEL:   ++98 (21) 22667157 

e-posta: maadstar@gmail.com 

Yetkili Kişi: Davood Tahmasebpour/ Yönetici 

Firma, özel ambalajları içerisinde olan hurma çeşitleri ihraç 

etmek 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. 

 

UKRAYNA 

201300091 

FİRMA ADI: Vegas UA 

01004 Ukraine, Kiev, Krasnoarmeyscya st. 42, of.1   

TEL:   ++38 (067) 5097808 

FAKS:++38 (044) 234 0647 

e-posta: andresmekhnov@gmail.com 

Yetkili Kişi: Andre Smekhnov 

Rafine edilmiş ve edilmemiş ayçiçek yağı ihracatçısı olan 

firma, pazarını genişletmek amacıyla Türk firmalarla bağlantı 

kurmak istediğini bildiriyor. 

 

Tekstil ve tekstil malzemeleri 

 

KARADAĞ 

201300087 

FİRMA ADI: FAF & Co d.o.o. Ulcinj 

TEL:   ++382 (30) 407 010 

FAKS:++382 (30) 425 555 

e-posta: info@faf-co.com 

Yetkili Kişi: Flutra Husiç 

Yorgan, yastık ve yatak üretimi yapan firma, Türkiye'den şu 

ürünleri almak istediğini bildiriyor: (Yorgan, yastık, yatak, 

üretimi: GTİP 9404, Ham pamuk: GTİP 560 122, Keçe: GTİP 

5602, Kuflin: GTİP 56039390, Döşek kumaşı: GTİP 

54076990 / 52113900 / 51077300 / 60063100, Döşek teli: 

GTİP,  73129000 / 73202089, Döşek bandı: GTİP 

940490090, Döşek için yapıştırıcı: GTİP 35069100, Dikiş 

ipliği: GTİP 54011090).Söz konusu teklif Birliğimize, T.C. 

Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği aracılığıyla 

iletilmiştir.  

 

 

PAKiSTAN 



201300092 

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, ihram havlu, aksesuar ve tekstil ürünleri (ahram 

towels, textiles made ups, accessories) satmak 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. 

 

Petrol ürünleri ve yakıtlar 

 

GÜNEY AFRiKA 

201300100 

FİRMA ADI: AFRILUBE (PTY) LTD 

P O Box 1701 - Gallo Manor 2052 - South Africa   

TEL:   ++27 (11) 258 8889   

FAKS:++27 (11) 258 8511 

e-posta: info@afrilube.co.za 

Yetkili Kişi: Peiman Hussain (Managing Director) 

Firma, yağlama yağları (lubricants) konusunda Türkiye'deki 

firmalarla işbirliği yapmak istediğini bildiriyor. Söz konusu 

talep, Birliğimize Güney Afrika Büyükelçiliği vasıtasıyla 

iletilmiştir. 

 

Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve 

yapay elyaflar 

 

POLONYA 

201300083 

FİRMA ADI: Skad 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. 

 

Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler 

 

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 

 

GÜNEY AFRiKA 



201300099 

FİRMA ADI: Ej Express Pty Ltd. 

e-posta: matoniee@gmail.com 

Yetkili Kişi: Eddie Matonie 

Firma, Türkiye’den bakır hurdası satın almak istediğini 

bildiriyor. Söz konusu talep, Birliğimize Güney Afrika 

Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiştir. 

 

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, 

Sioplastın 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. Sioplastın 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 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. 

 

ARJANTiN 

201300094 

FİRMA ADI: Quilmes Neumatica Sa 

TEL:   ++54 (11) 4250 0365 / 969 

e-posta: rudi@quilmesneumatica.com 

Yetkili Kişi: Ing. Rudi Steinbrunn/ General Manager 

Endüstriyel kullanıma yönelik zımpara makinesi, matkap gibi 

pnömatik alet, makine ve motorlar üreten ve dünyanın birçok 

yerinde dağıtımcıları bulunan firma, bu alanda faaliyet 

gösteren Türk firmalarıyla ürünleri için dağıtımcılık 

anlaşmaları yapmak istemektedir. 

 

RUSYA 

201300081 

FİRMA ADI: SantehStroyKomplek 

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. 

 

Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve 

ilgili ürünler 

 

ALMANYA 

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 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. 

 

ARJANTiN 

201300093 

FİRMA ADI: Quilmes Neumatica Sa 

TEL:   ++54 (11) 4250 0365 / 969 

e-posta: rudi@quilmesneumatica.com 

Yetkili Kişi: Ing. Rudi Steinbrunn/ General Manager 

Endüstriyel kullanıma yönelik zımpara makinesi, matkap gibi 

pnömatik alet, makine ve motorlar üreten ve dünyanın birçok 

yerinde dağıtımcıları bulunan firma, bu alanda faaliyet 

gösteren Türk firmalarıyla ürünleri için dağıtımcılık 

anlaşmaları yapmak istemektedir. 

 

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. 

 

GÜNEY AFRiKA 

201300098 

FİRMA ADI: Mission Point South Africa  

TEL:   ++27 (51) 448 9392 

e-posta: kagiso@kmhrc.co.za 

Yetkili Kişi: Kagiso Jansen 

Firma, öğütme ve sondaj makineleri, eğme makinası, kaynak 

yapımında kullanılan makineler ve lazerli kesim gibi 

makineler almak istediğini bildiriyor. Söz konusu talep, 

Birliğimize Güney Afrika Büyükelçiliği vasıtasıyla iletilmiştir. 

 

RUSYA 

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. 

 

201300088 

FİRMA ADI: URYUPINSK GRANE PLANT 

4031 12, Shtemenko str,20, Uryupinsk Vоlgоgгаd rеgiоп, 

Russia, ,Uryupinsk 

TEL:   ++7 (8444) 37339 

FAKS:++7 (8444) 36869 

e-posta: balka@reg.avtlg.ru 

Rusya'nın Uryupinsk ilinde fabrikası olan vinç üreticisi firma, 

bu ürünlerini satmak üzere Türk firmalarla işbirliği yapmak 

istediğini bildiriyor. Söz konusu talep Birliğimize, Rusya 

Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilliği vasıtasıyla 

iletilmiştir. 

 

Ofis ve bilgisayar makine, ekipman ve 

parçaları 

 

BULGARiSTAN 

201300085 

FİRMA ADI: Sirma Group Holding 

135, Tzarigradsko Shosse, Floor 3 1784 Sofia    

TEL:   ++359 (2) 976 83 10 

e-posta: stanimir.todorov@sirma.bg 

Yetkili Kişi: Stanimir Todorov/ Business Development 

Manager 

Bulgaristan’da faaliyette bulunan ve yazılım sistemleri 

alanında (semantic technologies, mobile applications, e-

commerce and m-commerce systems, ERP, BI, finance, 

banking and payment services, e-government, e-education) 

faaliyet gösteren Sirma Şirketler Grubu, Türk firmalarıyla 

bağlantı kurmak istediğini bildirmiştir. 

 

Mamul ürünler, mobilya, el işleri, özel amaçlı 

ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri 

 

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 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. 

 

İnşaat işleri 

 

ARNAVUTLUK 

201300090 

FİRMA ADI: Gjoka Konstruksion j.s.c 

ABA Business Center, Floor 13 Papa Gjon Pali II   

TEL:   ++355 (4) 22 74 809 

FAKS:++355 (4) 22 74 809 

e-posta: gjokakonstruksion@yahoo.com 

Yetkili Kişi: Erind Gjoka/ General Manager 

Karayolları, köprü, tünel, bina ve kamu hizmetleri binalarının 

altyapılarının tasarımı, inşaatı ve idaresini yapan bir inşaat 

firması, Arnavutluk’ta önümüzdeki aylarda gerçekleşecek 

daha büyük ihalelerde yer almak için bu alanda faaliyet 

gösteren Türk firmalarla bağlantı kurmak istediğini bildiriyor. 

 

Bilgisayar ve ilgili hizmetler 

 

BULGARiSTAN 

201300086 

FİRMA ADI: Sirma Group Holding 

135, Tzarigradsko Shosse, Floor 3 1784 Sofia    

TEL:   ++359 (2) 976 83 10 

e-posta: stanimir.todorov@sirma.bg 

Yetkili Kişi: Stanimir Todorov/ Business Development 

Manager 



Bulgaristan’da faaliyette bulunan ve yazılım sistemleri 

alanında (semantic technologies, mobile applications, e-

commerce and m-commerce systems, ERP, BI, finance, 

banking and payment services, e-government, e-education) 

faaliyet gösteren Sirma Şirketler Grubu, Türk firmalarıyla 

bağlantı kurmak istediğini bildirmiştir. 

 

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. 

 

 


