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NİSAN 2018 

İşbirliği Teklifleri Bülteninde, çeşitli ülkelerdeki firma ve kuruluşlardan TOBB’a gönderilen ticari, mali ve teknik işbirliği teklifleri 

duyurulmaktadır. Bu bilgilere www.tobb.org.tr  adresinden ulaşabilmektedir. 

Burada yer alan işbirliği teklifleri, kaynak belirtilmesi koşuluyla yayımlanabilir.  

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

hizmeti bulunmamaktadır. 

Bültende yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda TOBB’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  TOBB, 

tekliflerin içeriğinden, size değişikliğe uğrayarak ya da geç ulaşmasından sorumlu tutulamaz.  

Öte yandan, siz de mal ve hizmet alışverişine yönelik ticari, ortak yatırım ve finansmana yönelik mali ve teknoloji alışverişine yönelik 

teknik nitelikteki teklif ya da taleplerinizin İngilizce olarak yurtdışındaki ekonomi ve ticaret çevrelerine iletilmesini istiyorsanız, lütfen 

http://boft.tobb.org.tr adresine bağlanınız. 

Madencilik, taş ocağı işletme ve diğer ilgili ürünler 

MOĞOLİSTAN 

201800088-- İşbirliği 

 

Kayıt Tarihi: 24.04.2018 

Firma Adı: Oyuny Undra Group (OUG) 

Adres:Ulaanbaatar MONGOLIA, , 

Yetkili Kişi: Buyandelger Bayarkhuu / Temsilci 

Tel: +976.99.744996; Faks:+976.99.744996 ; e-mail: boroo_181b@yahoo.com ;web: 

Moğolistan’da maden (altın ve taş kömürü işletim, delme patlatma), kimyasal madde (patlatma 

madde üretim ve satış), banka dışı finansal hizmetler (Non Banking Financial Sektör) ve inşaat 

alanlarında faaliyet gösterdiği ifade edilen grup şirketinin, Türkiye’deki şirketlerle bağlantı 

kurmaya çalıştığı bildirilmiştir. Grubun, kendi faaliyet alanları ve yeni projeler üzerinde, 

yatırım alma, ortaklık, Türkiye ve Moğolistan arasında yapılabilecek projeler üzerinde ortaklık, 

yeni ürün teklifleri, Türkiye ve Moğolistan arasında veya başka ülkeler arasında ihracat ve 

ithalat vb. alanlarda işbirliği yapmayı amaçladığı belirtilmiştir.  

Gıda maddeleri ve içecekler 

İSRAİL 

201800078-- Alım 

 

Kayıt Tarihi: 18.04.2018 

Firma Adı: Haim Paskovich & Sons Ltd. 

http://www.tobb.org.tr/
http://boft.tobb.org.tr/
mailto:boroo_181b@yahoo.com
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Adres:, , 

Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC 

Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:www.paskovich.co.il 

1987 yılında bir aile şirketi olarak kurulan ve dondurulmuş et, balık, sebze ve meyveler ithalatı 

ve dağıtımı alanında önde gelen firmalardan biri haline gelen Haim Paskovich & Sons Ltd. 

Şirketinin, aşağıdaki dondurulmuş gıda ürünlerini ithal etmek istediği bildirilmiştir. 

Dondurulmuş Sebzeler: (1) kızartmalık parmak patates ve kızartmalık tatlı patates (French fries 

and sweet potato fries), (2) bezelye, yeşil ve sarı fasulye - bütün ve kesilmiş, (3) tatlı mısır, (4) 

körpe bebek havuç, (5) nohut, (6) vegan köftesi ve burger. Dondurulmuş Meyveler: (1) yaban 

mersini, (2) çilek, (3) kiraz, (4) ahududu, (5) kızılcık. Firmanın ticari firmalarla değil sadece 

üretici ve tedarikçilerle işbirliği yapmak istediği belirtilmiştir. İsrail Ticaret Odaları 

Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu 

aracılığıyla yapılacaktır.  

201800084-- Satım 

 

Kayıt Tarihi: 19.04.2018 

Firma Adı: Field Produce Marketing 

Adres:, , 

Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC 

Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:www.fpmarketing.co.il 

Hurma üretimi ve ihracatı konusunda uzmanlaşmış Field Produce Marketing Şirketinin, yüksek 

besin değerine sahip, sıkı, iri ve muhteşem lezzeti bulunan hurmaları (Medjool, Hayani, Deglet 

Nour ve Barhi) için acenteler, distribütörler, ithalatçılar, temsilciler aradığı bildirilmiştir. 30 yılı 

aşkın geçmişi olan Şirketin, yüksek standartlara sahip ve yılda yaklaşık 2500 ton üretim yapan 

modern makinelerle donatılmış modern bir paketleme tasisinin bulunduğu belirtilmiştir. ISO 

9002 kalite belgesi bulunan şirketin, çoğunluğu organik ve geleneksel olarak yetişen 

ürünlerinin, ağırlıklı olarak Avrupa, ABD, Türkiye, Avustralya ve Fas gibi ülkelere ihraç 

edildiği belirtilmektedir. Hurmaların dondurulmuş olarak saklandığı, böylece mükemmel 

koşullarını koruduğu ve daha uzun bir raf ömrü sağladığı belirtilmektedir. İsrail Ticaret Odaları 

Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu 

aracılığıyla yapılacaktır.  

KARADAĞ 

201800093-- İşbirliği 

 

Kayıt Tarihi: 26.04.2018 

Firma Adı: BTB GROUP İTHALAT İRACAT 

Adres:Mithatpaşa Caddesi No: 964/1 35290 Konak, İzmir, , 

Yetkili Kişi: Metin Peker 

Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: cengizsutcuoglu@gmail.com ; web: 

Firmanın, danışmanlığını yürüttüğü bir Karadağ firması adına, Karadağ’da meyve ve sebze 

işlenmesi ve ambalajlanması konusunda yatırım yapabilecek ortaklar aradığı bildirilmiştir.  

mailto:yonatk@chamber.org.il
http://www.paskovich.co.il/
mailto:yonatk@chamber.org.il
http://www.fpmarketing.co.il/
mailto:cengizsutcuoglu@gmail.com
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UKRAYNA 

201800092-- Satım 

 

Kayıt Tarihi: 25.04.2018 

Firma Adı: Bee Cell LLC 

Adres:72-a Lesy Ukrainky str., Uzin 09161 Ukraine, , 

Yetkili Kişi: Oleksiy Oliynyck 

Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: Oliynyck@ukr.net ; web: 

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, doğal poliflora balının yüksek oranda ayçiçeği 

balı ile karışımından elde edilen tipik Ukrayna bal karışımı üretiminde uzmanlaşmış olan Bee 

Cell LLC Şirketinin; 300 kg'lık varillerde ve 140g, 280g, 390g ve 700g'lık cam kavanozlarda 

bal ihraç etmek istediği bildirilmiştir. Şirketin ISO 22000 ve HACCP sertifikası ile belgelendiği 

belirtilmiştir.  

201800095-- Satım 

 

Kayıt Tarihi: 27.04.2018 

Firma Adı: REMPOBUTTEHNIKA-KHERSON PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY 

Adres:73000, Kherson, 16 Belinskogo street, UKRAINE, , 

Yetkili Kişi: V. Syvak / Director General 

Tel: +380.552.22 58 14; Faks:+380.552. ; e-mail: rembt@ukr.net ; web: 

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, paketli kuruyemiş üreticisi ve ihracatçısı 

REMPOBUTTEHNIKA-KHERSON adlı kamu şirketinin, 2017 mahsulü, 50 şer gramlık folyo 

paketlerde kızartılmış ceviz ihraç etmek istediği bildirilmiştir.  

Tekstil ve tekstil malzemeleri 

HİNDİSTAN 

201700131-- Satım 

 

Kayıt Tarihi: 25.04.2018 

Firma Adı: ANGAN TEXTILE PVT. LTD. 

Adres:Moti Chowk, Sankadi Street, Near Milk Dairy, Jasdan-360050, Dist:Rajkot. INDIA, , 

Yetkili Kişi: Mr. Maheshbhai Chothani / Director 

Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: sales@angantextile.com ; web: www.angantextile.com 

Tek tonlu ve iki tonlu tafta kumaşları imalatçısı ve ihracatçısı olduğu ifade edilen firmanın, 

zamanında teslim güvencesi ve rekabetçi fiyatlarla ürünlerini ihraç etmek istediği bildirilmiştir. 

Firmanın ürün yelpazesinde polyester, tafta, poli dupion, denim, malbari, gri pamuk, pamuklu 

çarşaflar, saten ve jakar bulunmaktadır. 

  

mailto:Oliynyck@ukr.net
mailto:rembt@ukr.net
mailto:sales@angantextile.com
http://www.angantextile.com/
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İSRAİL 

201800082-- İşbirliği 

 

Kayıt Tarihi: 19.04.2018 

Firma Adı: Fox Group (Fox Wizel Ltd.) 

Adres:, , 

Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC 

Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:www.fox.co.il 

İsrail'in önde gelen moda perakendecisi Fox Group (Fox Wizel Ltd.) Şirketinin bayiler aradığı 

bildirilmiştir. Güçlü, istikrarlı mali kaynakları güçlü ve İsrail'de 560'dan fazla mağazası olan 

bir kamu şirketi olan Fox Group (Fox Wizel Ltd.) Şirketinin çocuklar, bebekler, erkekler, 

kadınlar ve ev eşyaları alanında giyim ve aksesuarları tasarlayıp, ürettiği ve pazarladığı 

belirtilmiştir. NIKE, MANGO, FOOT LOCKER, BILABONG, AMERICAN EAGLE, 

CHILDREN'S PLACE, URBAN OUTFITTERS, CHARLES & KEITH, DISNEY gibi çok 

sayıda uluslararası markanın İsrailli franchise sahibi olan şirketin 1. tekstil ve hazır giyim 

sektöründen uluslararası marka profiline sahip tüketici malları şirketleri, 2. bayilik ile 

ilgilenebilecek marka veya marka ile moda şirketleri, 3. sektörde tanınan büyük toptancılar, 4. 

online mağazalara satan toptancılar, 5. ilgilenebilecek bir mağaza zincirleri aradığı 

belirtilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas, 

İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.  

MACARİSTAN 

201800076-- Satım 

 

Kayıt Tarihi: 09.04.2018 

Firma Adı: ALX HUNGARY Macar Ulusal Ticaret Ajansı 

Adres:İncilipınar Mah. Nişantaşı Sok. Cazibe İş Merkezi No:13 Daire:1301 Şehitkamil / 

GAZİANTEP, , 

Yetkili Kişi: Alper Bakır / İş Geliştirme Müdürü 

Tel: +90.342.215 3376; Faks:.. ; e-mail: alper.bakir@alx.com.tr ; web:www.alx.com.tr 

ALX HUNGARY Macar Ulusal Ticaret Ajansı tarafından; ameliyatlarda kullanılan makas, 

bıçak, iğne tutucular vb. cerrahi ürünler (surgical instruments) ile non woven (dokusuz) 

laminasyonlu ürünler üreten ve ihraç eden bir Macar firmasının Türkiye'den gelebilecek her 

türlü talebi karşılayabileceği bildirilmiştir. 1995 yılında Budapeşte’de kurulduğu belirtilen 

firmanın, non woven laminasyonlu ürününün; medikal, ayakkabı ve kozmetik sanayinde tercih 

edilerek kullanıldığı, özelikle medikal sektöründe önlük ve ameliyat masa örtülerinde, ayakkabı 

sektöründe ise taban yapımında tercih edildiği belirtilmiştir. Firma ürünlerini bu sektörlerde 

faaliyet gösteren firmalar ile işbirliği yaparak satmak istemektedir, istenirse ürün rulo halinde 

baskılı ve baskısız şekilde perforeli olarak ta verilebilmektedir.  

 

 

mailto:yonatk@chamber.org.il
http://www.fox.co.il/
mailto:alper.bakir@alx.com.tr
http://www.alx.com.tr/
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ÖZBEKİSTAN 

201800075-- İşbirliği 

 

Kayıt Tarihi: 04.04.2018 

Firma Adı: Yaypan Invest Union LLC 

Adres:Shursuv town, Uzbekistan district, Fergana region, the Republic of Uzbekistan, , 

Yetkili Kişi: Serdar Orziyev 

Tel: +998.90.161 8755; Faks:.. ; e-

mail: serdarorziyev71@gmail.com ; web:http://albus.uz/about.html 

İstanbul Ticaret Odası tarafından iletilen bir yazıda; Özbekistan’ın Fergana vilayetinde ALBUS 

Şirketler Grubuna bağlı Yaypan Invest Union Ltd. Şti.’nin Türkiye’deki tekstil sektöründe 

faaliyet gösteren şirketleri Özbekistan’a ortak tekstil fabrikası kurmaya davet ettiği 

bildirilmiştir. Şirketin Özbekistan’da pamuk yetiştirmek ve hayvancılık yapmak için 2009 

yıldan beri faaliyet gösterdiği, 300 hektar tarım arazisinin bulunduğu, yıllık 1500 tondan fazla 

pamuk çekirdeği yetiştirdiği, pamuk temizleme fabrikasının bulunduğu, tekstil sektörü için 

örme, dokuma, boya ve dikim faaliyetlerinin olduğu, pamuk çekirdeğinden yağ üretimi ve 

paketleme faaliyetinin bulunduğu, hammadde ve hazır malları saklamak (ambar) ve ofis için 

binalarının bulunduğu belirtilmiştir. Öte yandan, Özbekistan Hükumeti tarafından pamuk 

üretiminin devlet tekelinden çıkarılıp, özel sektöre verildiği, özel sektörde klastırlar kurulduğu, 

Özbekistan’a dış ülkelerden yatırım yapan firmalara vergi ve başka alanlarda birçok imtiyazlar 

verildiği belirtilmektedir. Şirketin, 5000 hektarlık alanda pamuk yetiştirmek için tarım 

arazilerini birleştirmek için gerekli belgeleri hazırladığı belirtilmektedir. Yazıda, +998 97 557 

8027 No.lu telefondan Abdulvahid Yakubov’la da Türkçe irtibat kurulabileceği belirtilmiştir.  

Elbise ve ayakkabı 

İSRAİL 

201800083-- İşbirliği 

 

Kayıt Tarihi: 19.04.2018 

Firma Adı: Fox Group (Fox Wizel Ltd.) 

Adres:, , 

Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC 

Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:www.fox.co.il 

İsrail'in önde gelen moda perakendecisi Fox Group (Fox Wizel Ltd.) Şirketinin bayiler aradığı 

bildirilmiştir. Güçlü, istikrarlı mali kaynakları güçlü ve İsrail'de 560'dan fazla mağazası olan 

bir kamu şirketi olan Fox Group (Fox Wizel Ltd.) Şirketinin çocuklar, bebekler, erkekler, 

kadınlar ve ev eşyaları alanında giyim ve aksesuarları tasarlayıp, ürettiği ve pazarladığı 

belirtilmiştir. NIKE, MANGO, FOOT LOCKER, BILABONG, AMERICAN EAGLE, 

CHILDREN'S PLACE, URBAN OUTFITTERS, CHARLES & KEITH, DISNEY gibi çok 

sayıda uluslararası markanın İsrailli franchise sahibi olan şirketin 1. tekstil ve hazır giyim 

sektöründen uluslararası marka profiline sahip tüketici malları şirketleri, 2. bayilik ile 

ilgilenebilecek marka veya marka ile moda şirketleri, 3. sektörde tanınan büyük toptancılar, 4. 

mailto:serdarorziyev71@gmail.com
http://http/albus.uz/about.html
mailto:yonatk@chamber.org.il
http://www.fox.co.il/
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online mağazalara satan toptancılar, 5. ilgilenebilecek bir mağaza zincirleri aradığı 

belirtilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas, 

İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.  

Çeşitli basılı maddeler ve matbaacılık için malzemeler 

UKRAYNA 

201800073-- Satım 

 

Kayıt Tarihi: 03.04.2018 

Firma Adı: TETRADA LLC 

Adres:Kiev region, s.Tarasovka st. Kyivkaya, 77/9 – Ukraine, , 

Yetkili Kişi: Naida Ivan 

Tel: +380.44.331 08 22; Faks:.. ; e-mail: tetrada_ivan@ukr.net ; web:www.tetrada.ua 

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, çocuklar için okul defterleri, çizim albümleri, 

not defterleri, okul için renkli kâğıt setleri, heykel için kil, okul için sulu boya, guaş boya, okul 

için özel basılı kâğıt ürünleri (atlaslar, haritalar, okul defterleri), karton ve renkli kâğıt setleri 

üreticisi ve ihracatçısı olan “TETRADA LLC” firmasının ürünlerini Ülkemize de ihraç etmek 

istediği bildirilmiştir.  

Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve yapay elyaflar 

MOĞOLİSTAN 

201800089-- İşbirliği 

 

Kayıt Tarihi: 24.04.2018 

Firma Adı: Oyuny Undra Group (OUG) 

Adres:Ulaanbaatar MONGOLIA, , 

Yetkili Kişi: Buyandelger Bayarkhuu / Temsilci 

Tel: +976.99.744996; Faks:+976.99.744996 ; e-mail: boroo_181b@yahoo.com ;web: 

Moğolistan’da maden (altın ve taş kömürü işletim, delme patlatma), kimyasal madde (patlatma 

madde üretim ve satış), banka dışı finansal hizmetler (Non Banking Financial Sektör) ve inşaat 

alanlarında faaliyet gösterdiği ifade edilen grup şirketinin, Türkiye’deki şirketlerle bağlantı 

kurmaya çalıştığı bildirilmiştir. Grubun, kendi faaliyet alanları ve yeni projeler üzerinde, 

yatırım alma, ortaklık, Türkiye ve Moğolistan arasında yapılabilecek projeler üzerinde ortaklık, 

yeni ürün teklifleri, Türkiye ve Moğolistan arasında veya başka ülkeler arasında ihracat ve 

ithalat vb. alanlarda işbirliği yapmayı amaçladığı belirtilmiştir. 
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Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler 

İSRAİL 

201800080-- İşbirliği 

 

Kayıt Tarihi: 19.04.2018 

Firma Adı: Niry Group 

Adres:, , 

Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC 

Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web: www.niry-group.com 

Baskı ve ambalaj endüstrileri için malzeme ve ekipman ithalatı, temsilciliği yapan Niry Group 

Şirketinin, İsrail'de faaliyeti bulunmayan ve faaliyetlerini İsrail pazarına genişletmek isteyen 

BOPET ve BOPP film üreticileri aradığı bildirilmiştir. Şirketin, baskı mürekkepleri, esnek 

ambalaj malzemeleri, yapışkan etiketler, karton ambalajlar pazarladığı belirtilmiştir. İsrail 

Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları 

Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.  

Ana metaller ve ilgili ürünler 

UKRAYNA 

201800072-- Satım 

 

Kayıt Tarihi: 03.04.2018 

Firma Adı: Dniprodzerzhynsky Steelmaking Plant 

Adres:, , 

Yetkili Kişi: Anna Rybka / Specialist in foreign economic activity 

Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: rybka@dslz.biz ; web: www.dlz.com.ua 

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, kumlama için çelik ve dökme demir aşındırıcılar 

(shot and grit) ve düşük karbonlu çelik bilye üreticisi ve ihracatçısı olan “Dniprodzerzhynsky 

Steelmaking Plant” firmasının ürünlerini (steel grit and steel shot, used for shot-blast cleaning 

and castings of rolled steel packing - HCDCS Code 7205100000) Ülkemize de ihraç etmek 

istediği bildirilmiştir.  

Mamul ürün ve malzemeler 

PAKİSTAN 

201800001-- İşbirliği 

 

Kayıt Tarihi: 09.04.2018 

Firma Adı: Aim Global Pakistan 

Adres:Flate 106, Floor GF-1 Centaurus, Islamabad, Pakistan, , 

mailto:yonatk@chamber.org.il
http://www.niry-group.com/
mailto:rybka@dslz.biz
http://www.dlz.com.ua/
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Yetkili Kişi: Saif Ul Islam KHAN / Director 

Tel: +92.051.8737965-66; Faks:.. ; e-

mail: saif@aimglobal.com.pk ; web:www.aimglobal.com.pk 

Türkiye’de üretilen ürünleri Pakistan piyasasında en az maliyetle tanıtabilmek ve bunu en güzel 

şekilde organize edebilmek amacıyla “Türk Ticaret Merkezi” adlı bir Proje hazırladığı ifade 

edilen Aim Global Pakistan isimli Şirketin Ülkemizdeki üreticilerle temas kurmak istediği 

bildirilmiştir. Marmara Üniversitesi mezunu olduğu bildirilen Saif Ul Islam Khan’ın 

Almanya’da yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra ülkesine döndüğü ve hâlihazırda Pakistan’da 

ticaret ile meşgul olduğu belirtilmiştir.  

Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve ilgili ürünler 

İSRAİL 

201800079-- İşbirliği 

 

Kayıt Tarihi: 18.04.2018 

Firma Adı: Nurlight Ltd. 

Adres:, , 

Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC 

Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:www.universe.co.il 

1986 yılında İsrail piyasasına elektrikli ev aletleri ithalatçısı olarak kurulan, mikrodalga fırınlar, 

fırınlar, tost makineleri, pişirme sacları, ısıtıcılar, mikserler, meyve sıkacakları ve karıştırıcılar 

gibi çeşitli elektrikli ev aletleri ithalatı ile uğraşan Nurlight Ltd. Şirketinin, mutfak aletleri, 

ankastre gazlı ve elektrikli ocaklar, fırınlar ve diğer mutfak aletleri ithal etmek istediği ve 

bunların üreticileri ile işbirliği yapmak istediği bildirilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu 

(FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla 

yapılacaktır.  

201800086-- Satım 

 

Kayıt Tarihi: 19.04.2018 

Firma Adı: I.T IRRIGATION SYSTEMS LTD 

Adres:, , 

Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC 

Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:www.itsystems.co.il 

1976 yılından bu yana tarım (seralar ve fidanlıklar, meyve bahçeleri ve tarlalar), belediye (açık 

alanlar-parklar) ve peyzaj bahçeciliği için gelişmiş sulama teknolojileri ve ürünleri geliştiren, 

üreten ve pazarlayan I.T IRRIGATION SYSTEMS LTD Şirketinin; Türkiye'de küçük / orta 

ölçekli sulama sistemleri dağıtıcıları, belediyelere sulama sistemleri dağıtıcıları, konut, bahçe 

ekipmanlarının dağıtıcıları, tarımsal bahçe ekipmanlarıyla uğraşan özel zincir mağazalar, 

sulama kontrol sistemlerini destekleyen ekipman üreticileri vb. yerel ortaklar aradığı 

bildirilmiştir. Şirketin önde gelen ürünler arasında hacim bazlı (zamana bağlı olarak) sulama 

denetleyicileri ve su geçirmez sulama denetleyicileri (standart dış mekan sistemlerinden farklı 

mailto:saif@aimglobal.com.pk
http://www.aimglobal.com.pk/
mailto:yonatk@chamber.org.il
http://www.universe.co.il/
mailto:yonatk@chamber.org.il
http://www.itsystems.co.il/


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanlığı – Dış Ticaret Müdürlüğü                                      
e-mail: senol.keskin@tobb.org.tr  -   Tel: +90 (312) 218 22 29  -  Faks: +90 (312) 218 22 09 

  Sayfa 9 
 

olarak karları eriten vb. dayanıklı) bulunmaktadır. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) 

üyelerinden olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.  

Ofis ve bilgisayar makine, ekipman ve parçaları 

LİTVANYA 

201800087-- Alım 

 

Kayıt Tarihi: 19.04.2018 

Firma Adı: Turkish Embassy / Office of the Commercial Counsellor 

Adres:J.I. Krasevskio g. 14-1 LT-08118 Vilnius Lithuania, , 

Yetkili Kişi: Muhammet Karakaya / Ticaret Başmüşaviri 

Tel: +370.5.265 3380; Faks:+370.5.2308215 ; e-

mail: vilnius@economy.gov.tr ;web: www.counsellors.gov.tr 

T.C. Vilnius Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından, Litvanya'da bir firmanın ülkemizden 

2.000 adet civarında Sony Ps4 slim 500gb satın almak istediği bildirilmiştir. İhracat yapmak 

isteyen ilgililerin, Ticaret Müşavirliğimizle temasa geçmeleri gerekmektedir.  

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

İSRAİL 

201800081-- İşbirliği 

 

Kayıt Tarihi: 19.04.2018 

Firma Adı: Chemitec 

Adres:, , 

Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC 

Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web:www.chemitec.co.il 

1988 yılında kurulan, İsrail ve Filistin Otoritelerinde sağlık sektörü için tıbbi ürün ve 

teknolojilerin (tıbbi cihazlar - iyileştirme, yara tedavisi, yara önleme, bandajlar, eczaneler için 

kalite kontrol, yiyecek ve hasta bakımı ürünleri) ithalatı, satışı, dağıtımı ve satış sonrası 

hizmetleri konusunda uzmanlaşmış bir pazarlama kuruluşu olan Chemitec’in, medikal ekipman 

imalatçılarıyla işbirliği (İthalat / Temsilcilik / Bayilik) yapmak istediği bildirilmiştir. 

Chemitec’in, küresel ve uluslararası şirketlerin distribütör ve tek temsilcisi olduğu 

belirtilmiştir. Müşterileri arasında: Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulusal Güvenlik, 

Sağlık Kuruluşları, hastaneler, hemşirelik ve rehabilitasyon enstitüleri, bakım evleri vb. olduğu 

belirtilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas, 

İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.  

 

 

mailto:vilnius@economy.gov.tr
http://www.counsellors.gov.tr/
mailto:yonatk@chamber.org.il
http://www.chemitec.co.il/
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MACARİSTAN 

201800077-- Satım 

 

Kayıt Tarihi: 09.04.2018 

Firma Adı: ALX HUNGARY Macar Ulusal Ticaret Ajansı 

Adres:İncilipınar Mah. Nişantaşı Sok. Cazibe İş Merkezi No:13 Daire:1301 Şehitkamil / 

GAZİANTEP, , 

Yetkili Kişi: Alper Bakır / İş Geliştirme Müdürü 

Tel: +90.342.215 3376; Faks:.. ; e-mail: alper.bakir@alx.com.tr ; web:www.alx.com.tr 

ALX HUNGARY Macar Ulusal Ticaret Ajansı tarafından; ameliyatlarda kullanılan makas, 

bıçak, iğne tutucular vb. cerrahi ürünler (surgical instruments) ile non woven (dokusuz) 

laminasyonlu ürünler üreten ve ihraç eden bir Macar firmasının Türkiye'den gelebilecek her 

türlü talebi karşılayabileceği bildirilmiştir. 1995 yılında Budapeşte’de kurulduğu belirtilen 

firmanın, non woven laminasyonlu ürününün; medikal, ayakkabı ve kozmetik sanayinde tercih 

edilerek kullanıldığı, özelikle medikal sektöründe önlük ve ameliyat masa örtülerinde, ayakkabı 

sektöründe ise taban yapımında tercih edildiği belirtilmiştir. Firma ürünlerini bu sektörlerde 

faaliyet gösteren firmalar ile işbirliği yaparak satmak istemektedir, istenirse ürün rulo halinde 

baskılı ve baskısız şekilde perforeli olarak ta verilebilmektedir.  

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

UKRAYNA 

201800074-- Satım 

 

Kayıt Tarihi: 03.04.2018 

Firma Adı: TETRADA LLC 

Adres:Kiev region, s.Tarasovka st. Kyivkaya, 77/9 – Ukraine, , 

Yetkili Kişi: Naida Ivan 

Tel: +380.44.331 08 22; Faks:.. ; e-mail: tetrada_ivan@ukr.net ; web:www.tetrada.ua 

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, çocuklar için okul defterleri, çizim albümleri, 

not defterleri, okul için renkli kâğıt setleri, heykel için kil, okul için sulu boya, guaş boya, okul 

için özel basılı kâğıt ürünleri (atlaslar, haritalar, okul defterleri), karton ve renkli kâğıt setleri 

üreticisi ve ihracatçısı olan “TETRADA LLC” firmasının ürünlerini Ülkemize de ihraç etmek 

istediği bildirilmiştir.  

201800096-- Satım 

 

Kayıt Tarihi: 27.04.2018 

Firma Adı: MOIDODIR 

Adres:Zabolotnogo str., 15 Kyiv, UKRAINE, , 

Yetkili Kişi: Oleksandr Rishko / Export Manager 

Tel: +380.4. 69 89 47; Faks:.. ; e-mail: furnitex@moidodir.com ; web:www.moidodir.com 

mailto:alper.bakir@alx.com.tr
http://www.alx.com.tr/
mailto:%20tetrada_ivan@ukr.net
http://www.tetrada.ua/
mailto:furnitex@moidodir.com
http://www.moidodir.com/
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Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Ukrayna'da banyolar için mobilya setleri üreten 

büyük bir mobilya üreticisi olan Moidodir Firmasının ülkemize de ihracat yapmak istediği ve 

ithalatçı bir ortak aradığı bildirilmiştir. Komple mermer tezgâhlar, lavabolar, aynalar, duvar 

dolaplarından oluşan setlerin gümrük kodu, 94036090 olarak belirtilmiştir.  

Geri kazanılmış ikincil hammaddeler 

İSRAİL 

201800085-- Satım 

 

Kayıt Tarihi: 19.04.2018 

Firma Adı: Negev Ecology Ltd. 

Adres:, , 

Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC 

Tel: +972.3.5631020; Faks:.. ; e-

mail: yonatk@chamber.org.il ; web:www.negevecology.co.il 

Kâğıt atıkları ile seralardan çıkan polipropilen çuvallar, damlama sulama boruları ve LDPE 

filmleri gibi tarımsal tesis atıklarını toplayıp, İsrail'in güneyinde Kibbutz Sufa'da bulunan 

"Negev Recycling" adlı fabrikasında dönüştüren Negev Ecology Ltd. Şirketinin, bu plastik ve 

kâğıt atıklarını üretimleri için kullanan firmalar / fabrikalar aradığı bildirilmiştir. Şirketin 

plastik ve kâğıt atıklarını Hindistan, Vietnam, Türkiye, Hong Kong ve İspanya'ya ihraç ettiği 

belirtilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas, 

İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.  

İnşaat işleri 

MOĞOLİSTAN 

201800090-- İşbirliği 

 

Kayıt Tarihi: 24.04.2018 

Firma Adı: Oyuny Undra Group (OUG) 

Adres:Ulaanbaatar MONGOLIA, , 

Yetkili Kişi: Buyandelger Bayarkhuu / Temsilci 

Tel: +976.99.744996; Faks:+976.99.744996 ; e-mail: boroo_181b@yahoo.com ;web: 

Moğolistan’da maden (altın ve taş kömürü işletim, delme patlatma), kimyasal madde (patlatma 

madde üretim ve satış), banka dışı finansal hizmetler (Non Banking Financial Sektör) ve inşaat 

alanlarında faaliyet gösterdiği ifade edilen grup şirketinin, Türkiye’deki şirketlerle bağlantı 

kurmaya çalıştığı bildirilmiştir. Grubun, kendi faaliyet alanları ve yeni projeler üzerinde, 

yatırım alma, ortaklık, Türkiye ve Moğolistan arasında yapılabilecek projeler üzerinde ortaklık, 

yeni ürün teklifleri, Türkiye ve Moğolistan arasında veya başka ülkeler arasında ihracat ve 

ithalat vb. alanlarda işbirliği yapmayı amaçladığı belirtilmiştir. 

  

mailto:yonatk@chamber.org.il
http://www.negevecology.co.il/
mailto:boroo_181b@yahoo.com
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Mali aracılık destek hizmetleri 

MOĞOLİSTAN 

201800091-- İşbirliği 

Kayıt Tarihi: 24.04.2018 

Firma Adı: Oyuny Undra Group (OUG) 

Adres:Ulaanbaatar MONGOLIA, , 

Yetkili Kişi: Buyandelger Bayarkhuu / Temsilci 

Tel: +976.99.744996; Faks:+976.99.744996 ; e-mail: boroo_181b@yahoo.com ;web: 

Moğolistan’da maden (altın ve taş kömürü işletim, delme patlatma), kimyasal madde (patlatma 

madde üretim ve satış), banka dışı finansal hizmetler (Non Banking Financial Sektör) ve inşaat 

alanlarında faaliyet gösterdiği ifade edilen grup şirketinin, Türkiye’deki şirketlerle bağlantı 

kurmaya çalıştığı bildirilmiştir. Grubun, kendi faaliyet alanları ve yeni projeler üzerinde, 

yatırım alma, ortaklık, Türkiye ve Moğolistan arasında yapılabilecek projeler üzerinde ortaklık, 

yeni ürün teklifleri, Türkiye ve Moğolistan arasında veya başka ülkeler arasında ihracat ve 

ithalat vb. alanlarda işbirliği yapmayı amaçladığı belirtilmiştir.  

Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme konularında hizmetler 

KARADAĞ 

201800094-- İşbirliği 

Kayıt Tarihi: 26.04.2018 

Firma Adı: BTB GROUP İTHALAT İRACAT 

Adres:Mithatpaşa Caddesi No: 964/1 35290 Konak, İzmir, , 

Yetkili Kişi: Metin Peker 

Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: cengizsutcuoglu@gmail.com ; web: 

Firmanın, danışmanlığını yürüttüğü bir Karadağ firması adına, Karadağ’da meyve ve sebze 

işlenmesi ve ambalajlanması konusunda yatırım yapabilecek ortaklar aradığı bildirilmiştir.  

PAKİSTAN 

201800002-- İşbirliği 

Kayıt Tarihi: 09.04.2018 

Firma Adı: Aim Global Pakistan 

Adres:Flate 106, Floor GF-1 Centaurus, Islamabad, Pakistan, , 

Yetkili Kişi: Saif Ul Islam KHAN / Director 

Tel: +92.051.8737965-66; Faks:.. ; e-

mail: saif@aimglobal.com.pk ; web:www.aimglobal.com.pk 

Türkiye’de üretilen ürünleri Pakistan piyasasında en az maliyetle tanıtabilmek ve bunu en güzel 

şekilde organize edebilmek amacıyla “Türk Ticaret Merkezi” adlı bir Proje hazırladığı ifade 

edilen Aim Global Pakistan isimli Şirketin Ülkemizdeki üreticilerle temas kurmak istediği 

bildirilmiştir. Marmara Üniversitesi mezunu olduğu bildirilen Saif Ul Islam Khan’ın 

Almanya’da yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra ülkesine döndüğü ve hâlihazırda Pakistan’da 

ticaret ile meşgul olduğu belirtilmiştir.  

 

mailto:boroo_181b@yahoo.com
mailto:cengizsutcuoglu@gmail.com
mailto:saif@aimglobal.com.pk
http://www.aimglobal.com.pk/

