MAYIS 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
201800111-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 25.05.2018
Firma Adı: SHAMPAR LLC
Adres: 4 Avtotransportna St., Kyiv Ukraine, 02088, ,
Yetkili Kişi: O. Gribachov / Director
Tel: +380.44.567-05-88; Faks: +380.44.567-05-88 ; e-mail: shampar@ukr.net ;web:
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, 4 hektarlık bir arazi üzerinde yer alan eski bir
yem tesisinin satılmak istendiği bildirilmiştir. Arazi üzerinde artezyen, trafo 630 kw, depo №1
- 81х18х6 m, depo № 2 - 60x18x6 m, granül yem satış yeri 42х18х9,7 m, garaj - 30x12x4,2 m,
yem satış yeri - 30x15x12 m, kazan dairesi - 20x12x4 m, trafo merkezi için öncül - 8х6х3 m, 30
tonluk tartım - 13x6x4 m, geçit - 3,5х5,5х3,5х2,8 m, depo - 30x12x3 m, itfaiye - 15х15х4 m,
barınak - 6x6x3 m, iki katlı ofis binası - 18x9x3 m, kantin 23h12h3, 5 m kantin, bakım ve
temizlik odası 23х6х2,8 m, su kulesi - 50 m3, 2 adet yangın su deposu bulunduğu belirtilmiştir.
Polonya sınırına 20 km, demiryolu hattına 300 m, otoyola 200 m uzaklıkta olup, besiciliğinin
sürekli geliştirildiği Volyn bölgesinde bulunan arazi ve tesisler için değişik alternatiflerin
sunulduğu orijinal belgedeki ayrıntılar için tıklayınız
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Ormancılık ve tomruk endüstrisi ürünleri

NİKARAGUA
201800098-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 16.05.2018
Firma Adı: PRONICARAGUA – Investment Promotion Agency
Adres: Km. 6.5 Carretera a Masaya, 4to piso Edificio COBIRSA II, Managua, Nicaragua, ,
Yetkili Kişi:
Tel: +505.2252.7690; Faks: .. ; e-mail: info@pronicaragua.gob.ni ; web:
www.pronicaragua.gob.ni
TOBB Washington Temsilciliğimizden alınan bir yazıda; Nikaragua Yatırım Promosyon
Ajansının bir yetkilisinin Temsilciliğimizi ziyaret ettiği, Nikaragua’ya yatırım yapmakla
ilgilenen Türk şirketlerine ulaşmaya çalıştıklarını ifade ettiği bildirilmiştir. Yazıda,
Nikaragua’daki iş imkânları ile ilgili bilgi almak ve bu ülkedeki yatırım imkânlarını öğrenmek
isteyen firmalarımızın, Nikaragua Yatırım Ajansı yetkilileri ile bağlantıya geçerek o ülkenin
yatırım imkânları ile ilgili detaylı bilgi alabilecekleri belirtilmiştir. Ajansın, bu ülkeye iş
ziyaretleri yapmak isteyenleri ilgili yetkililer ve firma temsilcileri ile iletişime geçirecekleri,
yerel ortakların belirlenmesine, devlet daireleri ile gerçekleştirecek işlemlerde prosedürleri
kolaylaştırmaya yardımcı olacakları belirtilmiştir. Nikaragua devleti tarafından ön hedef olarak
belirlenen sektörlerin; Tıbbi Cihazlar, Oto Yan Sanayi, Ayakkabı, Tekstil ve Hazır Giyim,
Ormancılık, Besin İşleme, Hizmetler, Dış Tedarik ve Ortak Hizmet Merkezleri olduğu
belirtilmiştir. Nikaragua Yatırım Promosyon Ajansının konuya ilişkin belgesini incelemek için
lütfen tıklayınız.
Gıda maddeleri ve içecekler

İSRAİL
201800115-- Satım

Kayıt Tarihi: 29.05.2018
Firma Adı: Dormeco Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks: .. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web: www.dormeco.co.il/en
1. Kakao: toz, tereyağı ve kütle, 2. Her türlü nişasta: doğal ve modifiye, 3. Stabilizatörler:
Ksantan zamkı, Alginat, Pektin, 4. Tatlandırıcılar: Sukraloz, Polioller, Sodyum Sakarin,
Dekstroz ve Glikoz, 5. Katkı Maddeleri: Gliserin, Sitrik Asit, Asetik Asit, Ti02, 6. Gluten,
Lesitin, Koruyucular, MSG, I + G, Maya Ekstresi vb. ham gıda malzemeleri distribütörü olan
Dormeco Ltd. Şirketinin, tümü Süper Koşer onaylı ürünlerini satmak için gıda maddeleri
üreticileri aradığı bildirilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden olan
şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.
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201800116-- Alım

Kayıt Tarihi: 29.05.2018
Firma Adı: Neeman Leorech Zman Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks: .. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web: www.neemanltd.co.il/English.html
İtalya'dan makarnalar, tostlar, peksimet, limon suyu, kraker, bisküvi, lazanya, biberli sos, sızma
zeytinyağı, granola ve müsli, tortilla, basmati pirinci, konserve sebze ve meyveler, hardal, maya,
sardalye ve makarna, ABD'den mikrodalga patlamış mısır, salata sosları, aperatifler, unlu
mamuller, sirke çeşitleri, akçaağaç şurubu, Tayland'dan soslar, pirinç, erişte, kremalı Hindistan
cevizi, fıstık tereyağı, Türkiye'den deterjanlar ve temizlik malzemeleri, süngerler ve lif kabağı,
hava spreyi, İspanya'dan kömür briketleri, Portekiz'den spor çorapları, Çin'den ev gereçleri (WC
temizleyici, gıda plastik poşetleri, ambalaj folyosu, alüminyum folyo vb.), ve barbekü ürünleri,
kâğıt ürünleri, plastik poşetler vb. olmak üzere gıda ürünleri, tüketici ürünleri ve deterjanlar
ithalatı ve pazarlaması konusunda uzmanlaşmış Neeman Leorech Zman Ltd. Şirketinin; asgari
12 aylık raf ömrüne sahip ve koşer sertifikalı gıda maddeleri ile temizlik maddeleri/malzemeleri
ithal etmek istediği bildirilmiştir. İsrail'deki büyük depoları ve ofisleri ile kendi pazarlama ve
dağıtım sistemi bulunan Şirketin müşterilerinin büyük süpermarketler ve zincir mağazalar ile
diğer ulusal firmalar olduğu ve tüm İsrail'i ve Filistin’e dağıtım yaptığı belirtilmiştir. İsrail
Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.
201800119-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 30.05.2018
Firma Adı: Trisun
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks: .. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web: www.trisun.co.il
Gıda maddeleri, meyve suyu ve içecek endüstrilerine hammadde tedarik eden uluslararası Trisun
Ticaret Şirketinin, bu endüstrilerdeki üreticilerle ithalat/ihracat/temsilcilik türü işbirliği yapmak
istediği bildirilmiştir. Şirketin, narenciye ürünleri (portakal, greyfurt, limon konsantresi ve daha
fazlası gibi), tropikal meyve suları ve konsantreleri (ananas suyu ve konsantresi, çarkıfelek
meyvesi, mango ve daha fazlası gibi), meyve suyu konsantreleri (elma, şeftali, kayısı ve daha
fazlası) üzerine odaklandığı belirtilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC)
üyelerinden olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.
201800121-- Alım

Kayıt Tarihi: 30.05.2018
Firma Adı: Kerem Natural Industries Food A.L Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks: .. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web: www.kerem-teva.co.il
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Sağlık için doğal gıdalar, kurutulmuş meyve ve fındık sektörlerinde deneyimli olduğu ifade
edilen, yüksek kaliteli organik ve doğal gıda ürünleri, laktoza duyarlı kişilere, veganlara ve
sağlıklı gıda meraklılarına sağlık ürünleri, bahçe ürünleri, yağ, şarap, baharat, gıda ürünleri,
badem ezmesi, organik şekersiz silan, organik hindistancevizi unu, organik Hindistan cevizi
şekeri, organik hindistancevizi yağı pazarlayan Kerem Natural Industries Food A.L Ltd.
Şirketinin; kurutulmuş gıda, kuruyemiş ve organik gıda üreticileri ve satıcılarıyla temas kurmak
istediği bildirilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk
temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.
201800122-- Alım

Kayıt Tarihi: 30.05.2018
Firma Adı: Chocotrade Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks: .. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web: www.chocotrade.co.il
Şekerleme, badem ezmesi, tatlılar, şekerler, özel çerezler, vb. ithal eden ve kâğıt inceliğinde
benzersiz krakerler ve kaplamalı narenciye kabukları ihraç eden Chocotrade Ltd. Şirketinin,
şekerleme ürünleri üreticileri ve ihracatçıları ile kraker ve şekerleme ithalatçıları ile temas
kurmak istediği bildirilmiştir. Şirketin, şeker ve şekerlemeler, marshmallow, sakız, çerezler,
patlayan şeker üreticileri aradığı belirtilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC)
üyelerinden olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.
201800123-- Satım

Kayıt Tarihi: 30.05.2018
Firma Adı: Chocotrade Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks: .. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web: www.chocotrade.co.il
Şekerleme, badem ezmesi, tatlılar, şekerler, özel çerezler, vb. ithal eden ve kâğıt inceliğinde
benzersiz krakerler ve kaplamalı narenciye kabukları ihraç eden Chocotrade Ltd. Şirketinin,
şekerleme ürünleri üreticileri ve ihracatçıları ile kraker ve şekerleme ithalatçıları ile temas
kurmak istediği bildirilmiştir. Şirketin, şeker ve şekerlemeler, marshmallow, sakız, çerezler,
patlayan şeker üreticileri aradığı belirtilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC)
üyelerinden olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.
NİKARAGUA
201800099-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 16.05.2018
Firma Adı: PRONICARAGUA – Investment Promotion Agency
Adres: Km. 6.5 Carretera a Masaya, 4to piso Edificio COBIRSA II, Managua, Nicaragua, ,
Yetkili Kişi:
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Tel: +505.2252.7690; Faks: .. ; e-mail: info@pronicaragua.gob.ni ; web:
www.pronicaragua.gob.ni
TOBB Washington Temsilciliğimizden alınan bir yazıda; Nikaragua Yatırım Promosyon
Ajansının bir yetkilisinin Temsilciliğimizi ziyaret ettiği, Nikaragua’ya yatırım yapmakla
ilgilenen Türk şirketlerine ulaşmaya çalıştıklarını ifade ettiği bildirilmiştir. Yazıda,
Nikaragua’daki iş imkânları ile ilgili bilgi almak ve bu ülkedeki yatırım imkânlarını öğrenmek
isteyen firmalarımızın, Nikaragua Yatırım Ajansı yetkilileri ile bağlantıya geçerek o ülkenin
yatırım imkânları ile ilgili detaylı bilgi alabilecekleri belirtilmiştir. Ajansın, bu ülkeye iş
ziyaretleri yapmak isteyenleri ilgili yetkililer ve firma temsilcileri ile iletişime geçirecekleri,
yerel ortakların belirlenmesine, devlet daireleri ile gerçekleştirecek işlemlerde prosedürleri
kolaylaştırmaya yardımcı olacakları belirtilmiştir. Nikaragua devleti tarafından ön hedef olarak
belirlenen sektörlerin; Tıbbi Cihazlar, Oto Yan Sanayi, Ayakkabı, Tekstil ve Hazır Giyim,
Ormancılık, Besin İşleme, Hizmetler, Dış Tedarik ve Ortak Hizmet Merkezleri olduğu
belirtilmiştir. Nikaragua Yatırım Promosyon Ajansının konuya ilişkin belgesini incelemek için
lütfen tıklayınız.
UKRAYNA
201800097-- Satım

Kayıt Tarihi: 08.05.2018
Firma Adı: TPH FOOD Group
Adres: Stolichnoe Highway, 100 Kiev, Ukraine, 03045, ,
Yetkili Kişi: Alexander KAIPETSKIY / Export Manager
Tel: ..; Faks: .. ; e-mail: export2@tph-food.com ; web: www.tph-food.com
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, süt ve et ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve satışı
alanında faaliyet gösteren ve ayrıca HORECA sektörü (yiyecek ve içecek sektöründe hizmet
veren kuruluşlar) için ürünler üreten TPH FOOD Group Şirketler Grubunun yeni pazarlara
girmeyi planladığı ve ürünlerinin ülkemizdeki satışı için ithalatçılar, dağıtıcılar aradığı
bildirilmiştir.
201800125-- Satım

Kayıt Tarihi: 04.06.2018
Firma Adı: UKRSPIRT
Adres: Office 600, 30-V Fizkultury str. ("Fahrenheit" business center), Kyiv, 03150, ,
Yetkili Kişi: Ostrovskiy Ievgen / Trader of Commercial Affairs
Tel: ..; Faks: .. ; e-mail: ostrovskiy@ukrspirt.com ; web: http://www.ukrspirt.com/en
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından; alkol ve içki üreticisi olan "UKRSPIRT" (SE
"UKRSPIRT") Devlet İşletmesinin, dış pazarlarda sertifikalı ve rekabetçi olan çok çeşitli alkollü
içecekler ihraç etmek istediği bildirilmiştir. Aksesuar malzemeleri (kapaklar, etiketler, filmler,
oluklu paletler, vb.) hesaba katılmadan 6,7 USD/dekalitre fiyattan satışa sunulduğu
belirtilmiştir. Teslimat şartları - FCA (Ukrayna, Lutsk town, Kovelska 67 str.) olup, Ödeme
koşulları - % 100 ön ödeme biçiminde olduğu belirtilmiştir.
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201800126-- Satım

Kayıt Tarihi: 04.06.2018
Firma Adı: NEMIROFF Vodka Company
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Yuliia Kindiushenko / Sales Manager
Tel: ..; Faks: .. ; e-mail: yuliya.skrekoten@nemiroff.pro ; web:
http://Booklet2016.nemiroff.pro
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından; votka üreticisi olan NEMIROFF Şirketinin,
votka ihraç etmek istediği bildirilmiştir.
201800127-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 05.06.2018
Firma Adı: KYIVSKYI KHLIBOPRODUCT, LLC
Adres: Ukraine, Borispol 40, Privokzalnaya str., ,
Yetkili Kişi: Oksana Shamrai
Tel: ..; Faks: .. ; e-mail: shamray8888@gmail.com ; web:
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından; un ve unlu mamuller karışımların üretimi için 300
ton/gün kapasiteli endüstriyel kompleks kurmak amacıyla yeni bir şirket kurdukları ifade edilen
KYIVSKYI KHLIBOPRODUCT, LLC Şirketinin, kurumsal hakların % 51'ini stratejik ortağa
aktarmaya ve JV oluşturmaya hazır oldukları bildirilmiştir. Şirketin; bir Türk şirketi olan
Alapala (www.alapala.com) ile ekipman alımı anlaşması imzaladığı bildirilmiştir. Projenin
toplam maliyetinin 23 800 000 EUR ve 5 yıl geri ödemeli proje kredisi fonlarının 21 000 000
EUR olduğu belirtilmiştir.
Tekstil ve tekstil malzemeleri

KAZAKİSTAN
201800106-- Alım

Kayıt Tarihi: 17.05.2018
Firma Adı: AQ textile Ltd
Adres: 010000, Astana, Kazakhstan 6, Barayev str., 15, ,
Yetkili Kişi: Mr. Toleuzhan Arinov / General Director
Tel: +7.701.714 9445; Faks: +7.701.914 8980 ; e-mail: ; web:
Kazakistan Uluslararası Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, AQ textile Ltd. isimli Kazak
Şirketinin Türkiye’den her ay düzenli olarak 500-600 kilo çok kaliteli (penye kalitesinde) likralı,
%100 pamuklu kumaş almak istediği bildirilmiştir. Şirketin e-posta adresi bildirilmediğinden,
e-posta iletişimi Kazakistan Uluslararası Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Ibragim Bekkaliyev
(i.bekkaliyev@palata.kz) vasıtasıyla sağlanabilir.
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NİKARAGUA
201800100-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 16.05.2018
Firma Adı: PRONICARAGUA – Investment Promotion Agency
Adres: Km. 6.5 Carretera a Masaya, 4to piso Edificio COBIRSA II, Managua, Nicaragua, ,
Yetkili Kişi:
Tel: +505.2252.7690; Faks: .. ; e-mail: info@pronicaragua.gob.ni ; web:
www.pronicaragua.gob.ni
TOBB Washington Temsilciliğimizden alınan bir yazıda; Nikaragua Yatırım Promosyon
Ajansının bir yetkilisinin Temsilciliğimizi ziyaret ettiği, Nikaragua’ya yatırım yapmakla
ilgilenen Türk şirketlerine ulaşmaya çalıştıklarını ifade ettiği bildirilmiştir. Yazıda,
Nikaragua’daki iş imkânları ile ilgili bilgi almak ve bu ülkedeki yatırım imkânlarını öğrenmek
isteyen firmalarımızın, Nikaragua Yatırım Ajansı yetkilileri ile bağlantıya geçerek o ülkenin
yatırım imkânları ile ilgili detaylı bilgi alabilecekleri belirtilmiştir. Ajansın, bu ülkeye iş
ziyaretleri yapmak isteyenleri ilgili yetkililer ve firma temsilcileri ile iletişime geçirecekleri,
yerel ortakların belirlenmesine, devlet daireleri ile gerçekleştirecek işlemlerde prosedürleri
kolaylaştırmaya yardımcı olacakları belirtilmiştir. Nikaragua devleti tarafından ön hedef olarak
belirlenen sektörlerin; Tıbbi Cihazlar, Oto Yan Sanayi, Ayakkabı, Tekstil ve Hazır Giyim,
Ormancılık, Besin İşleme, Hizmetler, Dış Tedarik ve Ortak Hizmet Merkezleri olduğu
belirtilmiştir. Nikaragua Yatırım Promosyon Ajansının konuya ilişkin belgesini incelemek için
lütfen tıklayınız.
SIRBİSTAN
201800113-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 25.05.2018
Firma Adı: Karan Co.
Adres: TNT BUSINESS CONSULTING doo. Vlajkoviceva 28, 11 000 Belgrade, ,
Yetkili Kişi: Dušan Triundić / legal adviser
Tel: +381.1140. 39 255I; Faks: .. ; e-mail: d.triundic@bvcom.net ; web:
25 yıldan uzun bir süredir Sırbistan ve bölgesel pazarda moda kumaş ticareti yapan Karan Co.
adlı şirketin danışmanlığını yapan TNT Business Consulting doo.; Danışanı Karan Co.
Şirketinin, moda kumaş üretimi yapan Türk şirketleriyle tek dağıtıcılık (exclusive distribution),
ortak girişim (joint venture company) vb. işbirliği yapmak istediğini bildirmiştir. Danışman
Şirket, Karan Co. Şirketinin yerel pazara (Sırbistan ve eski YU bölgesi) yönelik stratejik yabancı
ortak bulmak istediğini ve işbirliği olanaklarını tartışmak için Türk şirketleri (moda kumaşlar
üreticisi) aradığını belirtmiştir. Yazıda ayrıca, Sırbistan’ın, yüksek potansiyelli insan sermayesi
ve dünya pazarının % 15'ine gümrüksüz erişim gibi önemli güçlerle Orta ve Doğu Avrupa’nın
önde gelen yatırım merkezlerinden biri olduğu belirtilmiş ve bazı ilginç yerel iş potansiyellerinin
de; eğitimli ve pahalı olmayan işgücü, vergi sistemi (% 15 gelir vergisi), farklı ülkelerle,
özellikle Rusya ile aralarındaki serbest ticaret anlaşmaları olarak vurgulanmıştır. Karan Co.
Şirketinin ürünleri hakkında ayrıntılı bilginin sunulduğu İngilizce pdf dosyasını incelemek için
lütfen tıklayınız.
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Elbise ve ayakkabı

NİKARAGUA
201800101-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 16.05.2018
Firma Adı: PRONICARAGUA – Investment Promotion Agency
Adres: Km. 6.5 Carretera a Masaya, 4to piso Edificio COBIRSA II, Managua, Nicaragua, ,
Yetkili Kişi:
Tel: +505.2252.7690; Faks: .. ; e-mail: info@pronicaragua.gob.ni ; web:
www.pronicaragua.gob.ni
TOBB Washington Temsilciliğimizden alınan bir yazıda; Nikaragua Yatırım Promosyon
Ajansının bir yetkilisinin Temsilciliğimizi ziyaret ettiği, Nikaragua’ya yatırım yapmakla
ilgilenen Türk şirketlerine ulaşmaya çalıştıklarını ifade ettiği bildirilmiştir. Yazıda,
Nikaragua’daki iş imkânları ile ilgili bilgi almak ve bu ülkedeki yatırım imkânlarını öğrenmek
isteyen firmalarımızın, Nikaragua Yatırım Ajansı yetkilileri ile bağlantıya geçerek o ülkenin
yatırım imkânları ile ilgili detaylı bilgi alabilecekleri belirtilmiştir. Ajansın, bu ülkeye iş
ziyaretleri yapmak isteyenleri ilgili yetkililer ve firma temsilcileri ile iletişime geçirecekleri,
yerel ortakların belirlenmesine, devlet daireleri ile gerçekleştirecek işlemlerde prosedürleri
kolaylaştırmaya yardımcı olacakları belirtilmiştir. Nikaragua devleti tarafından ön hedef olarak
belirlenen sektörlerin; Tıbbi Cihazlar, Oto Yan Sanayi, Ayakkabı, Tekstil ve Hazır Giyim,
Ormancılık, Besin İşleme, Hizmetler, Dış Tedarik ve Ortak Hizmet Merkezleri olduğu
belirtilmiştir. Nikaragua Yatırım Promosyon Ajansının konuya ilişkin belgesini incelemek için
lütfen tıklayınız.
Ahşap, ahşap ürünler, mantar ürünleri, sepetçilik malzemeleri ve hasır işleri

ADİGEY CUMHURİYETİ
201800108-- Satım

Kayıt Tarihi: 23.05.2018
Firma Adı: RAMAZAN BRANTOV
Adres: 385001, Republik Adygeya, Maikop, Ul. Promıshlennaya 8., ,
Yetkili Kişi: Ramazan Brantov
Tel: +7.8772.52-72-03; Faks: .. ; e-mail: romabrant@mail.ru ; web:
Meşe, dişbudak, kayın gibi sert ağaç türleri ile çam, köknar, ladin gibi yumuşak türde ahşap
ürünleri üreticisi olan firmanın, ürünleri için Türkiye’de ortaklar aradığı bildirilmiştir. Firma ve
ürünlerinin anlatıldığı belgeyi incelemek için lütfen tıklayınız.
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Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve yapay elyaflar

İRAN
201800110-- Satım

Kayıt Tarihi: 24.05.2018
Firma Adı: GOLDEN FIBER
Adres: Qaem maqam farahani, Hafte tir Sqr, Tehran, ,
Yetkili Kişi: Frahsad Arzhangi / Manager director
Tel: +98.21.88844072; Faks: +98.21.88844072 ; email: cml@goldenfiber.com.tr ;web: www.goldenfiber.com.tr
Firmanın, cazip fiyatlarla çok kaliteli kostik soda ve polyester ihraç etmek istediği bildirilmiştir.
İSRAİL
201800118-- Alım

Kayıt Tarihi: 29.05.2018
Firma Adı: Neeman Leorech Zman Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks: .. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web: www.neemanltd.co.il/English.html
İtalya'dan makarnalar, tostlar, peksimet, limon suyu, kraker, bisküvi, lazanya, biberli sos, sızma
zeytinyağı, granola ve müsli, tortilla, basmati pirinci, konserve sebze ve meyveler, hardal, maya,
sardalye ve makarna, ABD'den mikrodalga patlamış mısır, salata sosları, aperatifler, unlu
mamuller, sirke çeşitleri, akçaağaç şurubu, Tayland'dan soslar, pirinç, erişte, kremalı Hindistan
cevizi, fıstık tereyağı, Türkiye'den deterjanlar ve temizlik malzemeleri, süngerler ve lif kabağı,
hava spreyi, İspanya'dan kömür briketleri, Portekiz'den spor çorapları, Çin'den ev gereçleri (WC
temizleyici, gıda plastik poşetleri, ambalaj folyosu, alüminyum folyo vb.), ve barbekü ürünleri,
kâğıt ürünleri, plastik poşetler vb. olmak üzere gıda ürünleri, tüketici ürünleri ve deterjanlar
ithalatı ve pazarlaması konusunda uzmanlaşmış Neeman Leorech Zman Ltd. Şirketinin; asgari
12 aylık raf ömrüne sahip ve koşer sertifikalı gıda maddeleri ile temizlik maddeleri/malzemeleri
ithal etmek istediği bildirilmiştir. İsrail'deki büyük depoları ve ofisleri ile kendi pazarlama ve
dağıtım sistemi bulunan Şirketin müşterilerinin büyük süpermarketler ve zincir mağazalar ile
diğer ulusal firmalar olduğu ve tüm İsrail'i ve Filistin’e dağıtım yaptığı belirtilmiştir. İsrail
Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.
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Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler

İSVİÇRE
201800104-- Satım

Kayıt Tarihi: 17.05.2018
Firma Adı: PANTERA GROUP
Adres: 35 rue de Rive 1260 Nyon, Switzerland Case Postale 1257, ,
Yetkili Kişi: Alesya Belova
Tel: ..; Faks: .. ; e-mail: abelova@panteragroup.ch ; web: www.panteratrading.com
İsviçre merkezli bir ticari Şirketler Grubu olan PANTERA GROUP’un; Türkiye’deki inşaat
firmaları için demir (steel reinforcement bars) ve taşıt lastiği, kauçuk oyuncaklar, lastik bant,
kablo ve ayakkabı gibi kauçuk ürünler ve tükenmez kalem, gıda kapları vb. şeffaf plastik ürünler
üreticileri için hammaddeler (polystyrene / rubber) tedarik etmek istediği bildirilmiştir.
Ana metaller ve ilgili ürünler

İSVİÇRE
201800105-- Satım

Kayıt Tarihi: 17.05.2018
Firma Adı: PANTERA GROUP
Adres: 35 rue de Rive 1260 Nyon, Switzerland Case Postale 1257, ,
Yetkili Kişi: Alesya Belova
Tel: ..; Faks: .. ; e-mail: abelova@panteragroup.ch ; web: www.panteratrading.com
İsviçre merkezli bir ticari Şirketler Grubu olan PANTERA GROUP’un; Türkiye’deki inşaat
firmaları için demir (steel reinforcement bars) ve taşıt lastiği, kauçuk oyuncaklar, lastik bant,
kablo ve ayakkabı gibi kauçuk ürünler ve tükenmez kalem, gıda kapları vb. şeffaf plastik ürünler
üreticileri için hammaddeler (polystyrene / rubber) tedarik etmek istediği bildirilmiştir.
Mamul ürün ve malzemeler

İSRAİL
201800117-- Alım

Kayıt Tarihi: 29.05.2018
Firma Adı: Neeman Leorech Zman Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
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Tel: +972.3.5631020; Faks: .. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web: www.neemanltd.co.il/English.html
İtalya'dan makarnalar, tostlar, peksimet, limon suyu, kraker, bisküvi, lazanya, biberli sos, sızma
zeytinyağı, granola ve müsli, tortilla, basmati pirinci, konserve sebze ve meyveler, hardal, maya,
sardalye ve makarna, ABD'den mikrodalga patlamış mısır, salata sosları, aperatifler, unlu
mamuller, sirke çeşitleri, akçaağaç şurubu, Tayland'dan soslar, pirinç, erişte, kremalı Hindistan
cevizi, fıstık tereyağı, Türkiye'den deterjanlar ve temizlik malzemeleri, süngerler ve lif kabağı,
hava spreyi, İspanya'dan kömür briketleri, Portekiz'den spor çorapları, Çin'den ev gereçleri (WC
temizleyici, gıda plastik poşetleri, ambalaj folyosu, alüminyum folyo vb.), ve barbekü ürünleri,
kâğıt ürünleri, plastik poşetler vb. olmak üzere gıda ürünleri, tüketici ürünleri ve deterjanlar
ithalatı ve pazarlaması konusunda uzmanlaşmış Neeman Leorech Zman Ltd. Şirketinin; asgari
12 aylık raf ömrüne sahip ve koşer sertifikalı gıda maddeleri ile temizlik maddeleri/malzemeleri
ithal etmek istediği bildirilmiştir. İsrail'deki büyük depoları ve ofisleri ile kendi pazarlama ve
dağıtım sistemi bulunan Şirketin müşterilerinin büyük süpermarketler ve zincir mağazalar ile
diğer ulusal firmalar olduğu ve tüm İsrail'i ve Filistin’e dağıtım yaptığı belirtilmiştir. İsrail
Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.
NİKARAGUA
201800102-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 16.05.2018
Firma Adı: PRONICARAGUA – Investment Promotion Agency
Adres: Km. 6.5 Carretera a Masaya, 4to piso Edificio COBIRSA II, Managua, Nicaragua, ,
Yetkili Kişi:
Tel: +505.2252.7690; Faks: .. ; e-mail: info@pronicaragua.gob.ni ; web:
www.pronicaragua.gob.ni
TOBB Washington Temsilciliğimizden alınan bir yazıda; Nikaragua Yatırım Promosyon
Ajansının bir yetkilisinin Temsilciliğimizi ziyaret ettiği, Nikaragua’ya yatırım yapmakla
ilgilenen Türk şirketlerine ulaşmaya çalıştıklarını ifade ettiği bildirilmiştir. Yazıda,
Nikaragua’daki iş imkânları ile ilgili bilgi almak ve bu ülkedeki yatırım imkânlarını öğrenmek
isteyen firmalarımızın, Nikaragua Yatırım Ajansı yetkilileri ile bağlantıya geçerek o ülkenin
yatırım imkânları ile ilgili detaylı bilgi alabilecekleri belirtilmiştir. Ajansın, bu ülkeye iş
ziyaretleri yapmak isteyenleri ilgili yetkililer ve firma temsilcileri ile iletişime geçirecekleri,
yerel ortakların belirlenmesine, devlet daireleri ile gerçekleştirecek işlemlerde prosedürleri
kolaylaştırmaya yardımcı olacakları belirtilmiştir. Nikaragua devleti tarafından ön hedef olarak
belirlenen sektörlerin; Tıbbi Cihazlar, Oto Yan Sanayi, Ayakkabı, Tekstil ve Hazır Giyim,
Ormancılık, Besin İşleme, Hizmetler, Dış Tedarik ve Ortak Hizmet Merkezleri olduğu
belirtilmiştir. Nikaragua Yatırım Promosyon Ajansının konuya ilişkin belgesini incelemek için
lütfen tıklayınız.
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Elektriksel makineler, düzenekler, donanımlar ve tüketim malzemeleri

TUNUS
201800107-- Alım

Kayıt Tarihi: 23.05.2018
Firma Adı: NADAS
Adres: 112 Av. Louis Braille 2eme étage cité Elkhadra 1003 Tunis, ,
Yetkili Kişi: Hichem HERGLI
Tel: +216.71.805 175; Faks: +216.71.805 175 ; e-mail: h.hergli@nadas-group.com; web:
T.C. Tunus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından, NADAS adlı Tunus firmasının
ülkemizden LED aydınlatma ilan panosu (NGP: 85312020007) ithal etmek istediği
bildirilmiştir.
Optik ve hassas ölçüm aygıtları, saatler, eczacılık ürünleri ve tıbbi tüketim malzemeleri

İSRAİL
201800124-- Alım

Kayıt Tarihi: 30.05.2018
Firma Adı: BELGAR Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks: .. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web: www.belgar.co.il
İsrail'deki hastaneler, araştırma kurumları ve biyomed yüksek teknoloji şirketleri için tek
kullanımlık tıbbi ürünler ithalatçısı ve dağıtıcısı olan BELGAR Ltd. Şirketinin tek kullanımlık
tıbbi gereçler üreticileri ve tedarikçileri ile temas kurmak istediği bildirilmiştir. Şirketin son on
yıldır Kimberly-Clark - Halyard Koruyucu Giysi ve Cerrahi çözümler Şirketini temsil ettiği ve
Tıbbi ve Araştırma Kurumları için çözümler sunduğu ve CVC setleri, infüzyon setleri, non
woven (dokusuz) gereçler, sterilizasyon izleme, vb gibi yüksek kaliteli ve düşük fiyatlı tıbbi
çözümler ve ekipman üreticileri ile işbirliği yaptığı belirtilmiştir. İsrail Ticaret Odaları
Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu
aracılığıyla yapılacaktır.
Motorlu taşıt, römork ve araç parçaları

NİKARAGUA
201800103-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 16.05.2018
Firma Adı: PRONICARAGUA – Investment Promotion Agency
Adres: Km. 6.5 Carretera a Masaya, 4to piso Edificio COBIRSA II, Managua, Nicaragua, ,
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Yetkili Kişi:
Tel: +505.2252.7690; Faks: .. ; e-mail: info@pronicaragua.gob.ni ; web:
www.pronicaragua.gob.ni
TOBB Washington Temsilciliğimizden alınan bir yazıda; Nikaragua Yatırım Promosyon
Ajansının bir yetkilisinin Temsilciliğimizi ziyaret ettiği, Nikaragua’ya yatırım yapmakla
ilgilenen Türk şirketlerine ulaşmaya çalıştıklarını ifade ettiği bildirilmiştir. Yazıda,
Nikaragua’daki iş imkânları ile ilgili bilgi almak ve bu ülkedeki yatırım imkânlarını öğrenmek
isteyen firmalarımızın, Nikaragua Yatırım Ajansı yetkilileri ile bağlantıya geçerek o ülkenin
yatırım imkânları ile ilgili detaylı bilgi alabilecekleri belirtilmiştir. Ajansın, bu ülkeye iş
ziyaretleri yapmak isteyenleri ilgili yetkililer ve firma temsilcileri ile iletişime geçirecekleri,
yerel ortakların belirlenmesine, devlet daireleri ile gerçekleştirecek işlemlerde prosedürleri
kolaylaştırmaya yardımcı olacakları belirtilmiştir. Nikaragua devleti tarafından ön hedef olarak
belirlenen sektörlerin; Tıbbi Cihazlar, Oto Yan Sanayi, Ayakkabı, Tekstil ve Hazır Giyim,
Ormancılık, Besin İşleme, Hizmetler, Dış Tedarik ve Ortak Hizmet Merkezleri olduğu
belirtilmiştir. Nikaragua Yatırım Promosyon Ajansının konuya ilişkin belgesini incelemek için
lütfen tıklayınız.
Mamul ürünler, mobilya, el işleri, özel amaçlı ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri

ADİGEY CUMHURİYETİ
201800109-- Satım

Kayıt Tarihi: 23.05.2018
Firma Adı: RAMAZAN BRANTOV
Adres: 385001, Republik Adygeya, Maikop, Ul. Promıshlennaya 8., ,
Yetkili Kişi: Ramazan Brantov
Tel: +7.8772.52-72-03; Faks: .. ; e-mail: romabrant@mail.ru ; web:
Meşe, dişbudak, kayın gibi sert ağaç türleri ile çam, köknar, ladin gibi yumuşak türde ahşap
ürünleri üreticisi olan firmanın, ürünleri için Türkiye’de ortaklar aradığı bildirilmiştir. Firma ve
ürünlerinin anlatıldığı belgeyi incelemek için lütfen tıklayınız.
Emlakçılık hizmetleri

UKRAYNA
201800112-- İşbirliği

Kayıt Tarihi: 25.05.2018
Firma Adı: SHAMPAR LLC
Adres: 4 Avtotransportna St., Kyiv Ukraine, 02088, ,
Yetkili Kişi: O. Gribachov / Director
Tel: +380.44.567-05-88; Faks: +380.44.567-05-88 ; e-mail: shampar@ukr.net ;web:
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Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, 4 hektarlık bir arazi üzerinde yer alan eski bir
yem tesisinin satılmak istendiği bildirilmiştir. Arazi üzerinde artezyen, trafo 630 kw, depo №1
- 81х18х6 m, depo № 2 - 60x18x6 m, granül yem satış yeri 42х18х9,7 m, garaj - 30x12x4,2 m,
yem satış yeri - 30x15x12 m, kazan dairesi - 20x12x4 m, trafo merkezi için öncül - 8х6х3 m, 30
tonluk tartım - 13x6x4 m, geçit - 3,5х5,5х3,5х2,8 m, depo - 30x12x3 m, itfaiye - 15х15х4 m,
barınak - 6x6x3 m, iki katlı ofis binası - 18x9x3 m, kantin 23h12h3, 5 m kantin, bakım ve
temizlik odası 23х6х2,8 m, su kulesi - 50 m3, 2 adet yangın su deposu bulunduğu belirtilmiştir.
Polonya sınırına 20 km, demiryolu hattına 300 m, otoyola 200 m uzaklıkta olup, besiciliğinin
sürekli geliştirildiği Volyn bölgesinde bulunan arazi ve tesisler için değişik alternatiflerin
sunulduğu orijinal belgedeki ayrıntılar için tıklayınız
Bilgisayar ve ilgili hizmetler

İSRAİL
201800114-- Satım

Kayıt Tarihi: 29.05.2018
Firma Adı: Galim Software & Systems for Industry Ltd.
Adres: , ,
Yetkili Kişi: Ms. Yonat Keren, International Relations Division, FICC
Tel: +972.3.5631020; Faks: .. ; e-mail: yonatk@chamber.org.il ; web: www.galimsi.com
Endüstriyel robot otomasyonu için evrensel yazılım çözümlerinde uzman, özellikle robotik
makine uygulamaları ve paletleme uygulamaları için yenilikçi yazılımlar geliştiren Galim
Software & Systems for Industry Ltd. Şirketinin; yazılımını kullanmak isteyen otomasyon veya
donanım üreticileri aradığı bildirilmiştir. Yazılımın, çeşitli endüstriyel otomasyon süreçlerinde
müşterilerin kendi donanımları ve robotları için hazır çözümler sunabildiği, İsrail ve Türkiye'de
çeşitli ulusal ve uluslararası fabrikalarda kullanılmakta olduğu belirtilmiştir. Şirket, endüstriyel
robotları kontrol etmek için hazır PC yazılımı sunmaktadır. Robotik makine uygulamalarını
kontrol etmek ve robotik paletleme uygulamalarını kontrol etmek için iki özel yazılım seçeneği
sunulmaktadır. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk temas,
İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.
Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme konularında hizmetler
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MEIR MAYA adlı Danışmanlık Şirketinin, İsrail firmaları ile işbirliği yapmak isteyen
müşterilerine potansiyel müşteriler, iş ortakları, distribütörler, ithalatçılar bulma, çeviri
hizmetleri ve müzakereler sırasındaki yardım vb. kapsamlı hizmetler sunduğu bildirilmiştir.
Firmanın ayrıca, girişimcilere ve yatırımcılara İsrail'e yatırım yapmak için kaliteli varlıkları
önerdiği belirtilmiştir. İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) üyelerinden olan şirketle ilk
temas, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla yapılacaktır.
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