EKİM 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.

Tarım, bahçıvanlık, avcılık ve ilgili ürünler

UKRAYNA
201800186-- Satım

Kayıt Tarihi: 09.10.2018
Firma Adı: IRLEN
Adres: Ukraine, Mykolaiv, prov. Sailing 11A / 1, ,
Yetkili Kişi:
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: evgeniy.sagaydak@irlen.com.ua ; web: http://irlen-agrotrading.com
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından; nohut, bezelye, barbunya, mercimek, hardal,
sorgum, kişniş, şekerleme ayçiçeği tohumu, buğday, arpa, darı, mısır (chick-pea, yellow peas,
kidney beans, lentils, mustard, sorghum, coriander, confectionery sunflower seeds, wheat,
barley, millet, corn) üreticisi olan IRLEN Şirketinin, ürünlerini ihraç etmek istediği
bildirilmiştir.
Gıda maddeleri ve içecekler

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
201800195-- Alım

Kayıt Tarihi: 24.10.2018
Firma Adı: Borucu Süt Ürünleri Tic. Ltd.
Adres: Şehit Orhan Barut Sok. No:13 Karaoğlanoğlu-Girne, ,
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Yetkili Kişi: Murat Borucu
Tel: +90.392.8222374; Faks:.. ; e-mail: mrtborucu@hotmail.com ; web:
TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında her yıl düzenlenen etkinliklerden
birisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan girişimci Murat Borucu; KKTC’ne tavuk
ve yumurta ihracatının açılması üzerine ticari ilişkisi olan otel, restoran ve marketlerden tavuk
ve yumurta talebi aldığını bildirmiştir. Murat Borucu, özellikle Akdeniz Bölgesi’nde tavuk ve
yumurta üreticiliği yapan, gıda güvenliği sertifikası sahibi kurumsal firmalarla bayilik, fiyat vb.
konular üzerine görüşme yapmak üzere bağlantı kurmak istediğini belirtmiştir.
SIRBİSTAN
201800193-- Satım

Kayıt Tarihi: 19.10.2018
Firma Adı: Mirotin Tisa Ltd.
Adres: Savino Selo, Marsala Tita bb, ,
Yetkili Kişi: Dragoljub Karalic
Tel: +381.21.720 915; Faks:+381.21.720 916 ; email: mirotintisa@mirotintisa.rs ;web: www.mirotintisa.rs
Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından; mısırdan elde edilen gıda maddeleri ve gıda
katkıları üreten Mirotin Tisa firmasının Türk firmalarıyla çalışmak istediği bildirilmiştir.
Firmanın ürün çeşitleri şunlardan oluşmaktadır; bira endüstrisi için öğütülmüş mısırdan
yapılmış mısır ezmesi CORN BREWERY GRITS, genetiği değiştirilmemiş ve öğütülmüş
mısırdan yapılmış yiyecek CORN MEAL MSS, öğütülmüş mısırdan yapılan CORN GRITS,
mısır ezmesinin iyice öğütülmesiyle elde edilen CORN POLENTA ve öğütülmüş mısırdan
yapılan mısır unu CORN FLOUR.
UKRAYNA
201800187-- Satım

Kayıt Tarihi: 09.10.2018
Firma Adı: IRLEN
Adres: Ukraine, Mykolaiv, prov. Sailing 11A / 1, ,
Yetkili Kişi:
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: evgeniy.sagaydak@irlen.com.ua ; web: http://irlen-agrotrading.com
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından; nohut, bezelye, barbunya, mercimek, hardal,
sorgum, kişniş, şekerleme ayçiçeği tohumu, buğday, arpa, darı, mısır (chick-pea, yellow peas,
kidney beans, lentils, mustard, sorghum, coriander, confectionery sunflower seeds, wheat,
barley, millet, corn) üreticisi olan IRLEN Şirketinin, ürünlerini ihraç etmek istediği
bildirilmiştir.
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201800188-- Satım

Kayıt Tarihi: 09.10.2018
Firma Adı: LANTRANS LTD,
Adres: Ukraine, Zhytomir, Sergeya Paradzhanova street, 127, ,
Yetkili Kişi: Alexandr Chernoguz
Tel: +380.98.2817889; Faks:.. ; e-mail: simyauspikhu7@gmail.com ; web:www.ecomeat.com.ua
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından; kemikli/kemiksiz sığır eti (dondurulmuş,
soğutulmuş, taze) [beef bone meat, boneless meat (frozen, chilled, fresh)] üreticisi olan
LANTRANS LTD. Şirketinin, ürünlerini ihraç etmek istediği bildirilmiştir.
Elbise ve ayakkabı

A.B.D.
201800185-- Alım

Kayıt Tarihi: 08.10.2018
Firma Adı: Shishli Dış Ticaret
Adres: Halaskargazi Cad. Etfal Sok. B.Blok No:12 Şişli - İstanbul, ,
Yetkili Kişi: Suzan Aykol / Yurt Dışı Pazarlama Müdürü
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: marketing@shishli.com ; web:
İstanbul merkezli dış ticaret firmasının, ABD’ye ihraç edilmek üzere bay/bayan hazır giyim
ürünleri üreticileri ile görüşmek istediği bildirilmiştir.
Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve yapay elyaflar

RUSYA
201800192-- Satım

Kayıt Tarihi: 16.10.2018
Firma Adı: LAVR AUTO CHEMISTRY AND AUTO COSMETICS FACTORY
Adres: 44D Engelsa Str., Chelyabinsk, 454080, Russia, ,
Yetkili Kişi: Dmitriy Kostylev / Foreign Trade Representative
Tel: +7.351.211-05-05 (ext.; Faks:.. ; e-mail: export@lavr.ru ; web: www.lavr.ru
Oto kimyasalları ve oto kozmetik ürünleri üreten ve ürünlerini dünyanın 13 ülkesine ihraç eden
firmanın, Türkiye'de araç distribütörleri, oto servis istasyonları, oto yıkama ve (FMCG) hızlı
tüketim malları mağazaları gibi satış kanallarıyla çalışmak için Türkiye'de bir distribütör
aradığı bildirilmiştir. Firmanın kendi AR-GE Departmanında geliştirilmiş olan 50'den fazla
ürün formülünün patentini aldığı belirtilmiştir. Firmanın ürün yelpazesinde aşağıda belirtilen
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ürünlerin yer aldığı ifade edilmektedir: motor dekarbonizasyon ürünleri, yakıt sistemi ve
enjektör temizleme ürünleri, profesyonel enjektör temizliği için ekipman, yağ sistemi temizliği
için ürünler, soğutma sistemi temizleme ve sızdırmazlık ürünleri, yakıt katkıları, araba servis
istasyonları için çok fonksiyonlu onarım ürünleri, motor bölmesi temizleyicileri, yapıştırıcılar,
saf su, servis istasyonları için el temizleme ürünleri, araba içi temizleyiciler, araba gövde ve
jant bakım ürünleri, araba yıkama şampuanları, cam bakım ve temizlik ürünleri ve endüstriyel
temizlik ürünleri.
UKRAYNA
201800196-- Satım

Kayıt Tarihi: 25.10.2018
Firma Adı: UKRZOOVETPROMPOSTACH
Adres: Ukraine, 03040, city Kyiv, 16, Vasilkyvska, str., ,
Yetkili Kişi: Kirill Plysenko / Head of Foreign Economic Department
Tel: ..; Faks:.. ; e-mail: vedukrzoovet@gmail.com ; web: www.ukrzoovet.com.ua
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından; hayvancılık, kümes hayvanları yetiştiriciliği,
veteriner hekimliği, bitkisel üretim alanlarında karmaşık çözümlerini sunan
"UKRZOVETPROPPOSTACH" şirketler grubunun, ürünlerimizi ülkelerinde sunabilecek ve
uzun vadeli dış ekonomik ilişkiler kurabilecek güvenilir ortaklar aradığı bildirilmiştir.
Firmanın, aynı zamanda hayvancılık ve veterinerlik için kaliteli bir ürün üretim teknolojisine
modern yaklaşımların geliştirilmesi ve uygulanması üzerinde aktif olarak çalışan karmaşık bir
deneysel danışmanlık ve yenilik merkezi olduğu ve GMP, ISO standartları ve HASSP'ın
uluslararası sertifikalarına sahip olduğu belirtilmiştir. Veterinerlikle ilgili ilaçlar, vitaminler ve
küçük ev hayvanları için ilaçlar üreten firmanın, müşterinin özel etiketi altında üretim
yapabildiği de belirtilmiştir. Firmanın kalifiye uzmanları ve geliştirdiği çevrimiçi danışmanlık
sistemi ile üretken ve üretken olmayan hayvanların tedavisi, beslenmesi, bakımı ve hastalıkların
önlenmesi konusunda profesyonel tavsiyelerde bulunduğu belirtilmiştir.
Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve ilgili ürünler

UKRAYNA
201800189-- Alım

Kayıt Tarihi: 09.10.2018
Firma Adı: KALE UKRAINE LLC.
Adres: Forum West Side Street Elena Teligi 6 building No:8 04112 Kyiv Ukraine, ,
Yetkili Kişi: Deniz Aktan / Director of Ukraine Operations
Tel: +380.44.391 82 90; Faks:.. ; e-mail: daktan@kale.com.ua ; web:www.kale.com.ua
Firmanın Türkiye’de üretilen bahçe makineleri (traktörler (30-50 HP, 50-80 HP, 80-130 HP),
bahçe tesisi için toprak hazırlama makineleri, çit kurma makineleri, ekim makineleri, toprak
bakımı için makineler, bahçe koruma ve onarımı için makineler, bakım makineleri, gübreleme
makineleri, bitki işleme makineleri) ithal etmek istediği bildirilmiştir.
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201800194-- Alım

Kayıt Tarihi: 22.10.2018
Firma Adı: SOWELLL BUD Wholesale Building Materials
Adres: 01013, Ukraine, Kyiv Budindustry Str. 5, office 112, ,
Yetkili Kişi: Yevgen Kazakov / Head of the Division "Welding materials"
Tel: +380.67.240 96 31; Faks:.. ; e-mail: sovayvel007@gmail.com ; web:
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından; kaynak malzemeleri toptan satışı konusunda
uzmanlaşmış SOWELLL BUD firmasının, uzun vadeli bir işbirliği için Türkiye'de kaynak
malzemeleri ve kaynak makineleri üreticileri aradığı bildirilmiştir. Firmanın hâlihazırda
ürünleri Ukrayna, Türkiye, Hindistan ve Çin’deki doğrudan satıcılardan ve üreticilerden satın
aldığı belirtilmiştir.
Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme konularında hizmetler

A.B.D.
201800184-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 08.10.2018
Firma Adı: Anatolia Group Limited Partnership
Adres: 30 E. Georgia St. #414 Indianapolis, IN, ,
Yetkili Kişi: Arif Uğur / Managing Partner
Tel: +1.317.478-0896; Faks:.. ; email: info@anatoliadefense.com ; web:www.anatoliadefense.com
ABD, Indianapolis’de mühendislik, geliştirme, imalat, onarım ve lojistik alanlarında
müşterilerinin ihtiyaç duyabilecekleri her konuyla ilgilenmek ve çözüm getirmek için kurulmuş
olan ve gelişmiş bir uluslararası ağa sahip olduğu belirtilen Anatolia Group LP Şirketinin;
Amerika’ya ürün ihraç edecek olan yaşam bilimleri endüstrilerindeki şirketlere ürünlerin FDA
kaydı ve uyumluluğu için paket çözümler sunduğu bildirilmiştir. FDA (U.S. Food and Drug
Administration / A.B.D. Gıda ve İlaç İdaresi) A.B.D. Sağlık Bakanlığı'na bağlı; gıda, diyet
eklentileri, ilaç, biyolojik medikal ürünler, kan ürünleri, medikal araçlar, radyasyon yayan
aletler, veteriner aletleri ve kozmetiklerden sorumlu kuruluşudur.
201800191-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 11.10.2018
Firma Adı: Anatolia Group Limited Partnership
Adres: 30 E. Georgia St. #414 Indianapolis, IN, ,
Yetkili Kişi: Arif Uğur - Managing Partner
Tel: +1.317.478-0896; Faks:.. ; email: info@anatoliadefense.com ; web:www.anatoliadefense.com
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ABD, Indianapolis’de mühendislik, geliştirme, imalat, onarım ve lojistik alanlarında
müşterilerinin ihtiyaç duyabilecekleri her konuya çözüm getirmek için kurulmuş olan ve
gelişmiş bir uluslararası ağa sahip olduğu belirtilen Anatolia Group LP Şirketinin; yeni kurulan
ve henüz bir finans direktörü istihdam etmemiş şirketler için de bir dizi dış kaynaklı finansal
danışmanlık hizmeti sunduğu bildirilmiştir. Şirketin finansal hizmetler danışmanlık grubunun,
finansal çözümler ve ihtiyaçlar doğrultusunda IPO hazırlığı, denetim hazırlığı, tahakkuk
muhasebesine dönüştürme, iç kontrol ve altyapı, gelir tanıma, tahakkuk muhasebesi, birleşme
ve satın alma (M & A) desteği, şirket işlerinin tersine dönmesi ve çözünmesi durumlarında
destek hizmetleri sunduğu belirtilmiştir.
ROMANYA
201800190-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 11.10.2018
Firma Adı: FRD Center
Adres: 5 Orzari str., bl. 46bis 021551Bucharest, Romania, ,
Yetkili Kişi: Andrei BOJOR -Managing Partner, M&A Director
Tel: +40.21.411 1459 / 60 /; Faks:+40.21.411 1461 ; email: andrei@frdcenter.ro ;web: www.frdcenter.ro
Romanya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından; Romanya'da pazara giriş hizmetleri sağlayıcısı
olan, yabancı ortaklıklar, satın almalar, birleşmeler ve yatırımlar için kişiselleştirilmiş ve
profesyonel destek hizmetleri sunan, yerel ve bölgesel iş ve ticaret danışmanlığı yapan FRD
Center (Factor Regional Development Center) adlı danışmanlık şirketinin Türk firmalarına da
hizmetlerini sunmak istediği bildirilmiştir. Şirketin, danışana özgü hizmet, projeye göre
minimum profesyonel komisyon ve yürütülen işte başarı sağlanması durumunda alınacak
profesyonel komisyon yöntemiyle çalıştığı belirtilmiştir.
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