
No. Şirket ismi VKN Büyük 
/KOBİ İhracat için ürünler (hizmetler), TNVED kodu Resmi site Şirketin faaliyetlerinin kısa açıklaması Sektör, Türk şirketleri Not

1
Başkort sanat ve el sanatları 
Başkortostan Cumhuriyeti 

"Agidel" Devlet üniter şirketi 
"0273037056 Büyük hediyelik eşya ürünleri http://www.agidelufa.ru

/ Halk sanatı ürünleri üretimi

Başkort sanat ve el sanatları Başkortostan 
Cumhuriyeti "Agidel" Devlet üniter şirketi için 

keten, tekstil, pamuklu kumaşlar, yumuşak 
kumaşlar, deri, yün, batik için doğal kumaşlar 

(kumaş üzerine elle boyanmış) - krepdöşin, 
saten, şifon, kadife (doğal, suni), takım elbise 

kumaşlar, dahil okul kıyafetleri için %100 yün, 
karışık kumaşlar (gabardin) tedariği.

2 "Başkort Kimya" Ltd.Ş. 
Ticaret Evi 268069694 Büyük

A kalsiyum soda markası,
B kalsiyum soda markası TNVED kodu: 2836200000

Ağırlıkça sodyum bikarbonat,
Sodyum bikarbonat paketlenmiş

TNVED kodu: 2836300000 
http://www.td-bkh.ru/

Bashkhim" Ltd.Ş. Ticaret Evi, Rusya'daki kimya 
endüstrisinin önde gelen imalat kuruluşu "BSK" A.Ş. 
ürünlerinin satışını yapan bir şirkettir."Başkort Soda 
Şirketi» Anonim Şirketi, soda külü ve kabartma tozu 

üretiminde Rusya'da ilk sırada yer almaktadır.

Cam endüstrisi, metalurji, kimya endüstrisi, 
alüminyum endüstrisi, gıda, kimya, tıp, ilaç ve 
hayvan yemi endüstrileri.Soda külü, sodyum 

bikarbonat üretimi:
- Kazan Soda Elektrik Uretim A.Ş.

- ETİ SODA A.Ş.
- Şişecam (Soda Sanal)

3 "Başkiravtodor" A.Ş. "0274144861
Büyük - https://башкиравтодор

.рф/ Yolların yapımı ve bakımı E-MAK şirketi, asfalt beton fabrikası alımı

4 "SkatZ" Ltd.Ş. "0266032970 Büyük

Doğal gazın kurutulması ve saflaştırılması için katalizörler ve adsorbanlar;
TN VED kodları:

2811220000,
2842100008,
3824999609,
6909190009,
2818200000,
9025808000,
3914000000.

https://skatz.ru/ Salavat katalizatör fabrikası , petrol ve gaz sektörü için 
Rusya’da en büyük katalizör ve adsorban üreticisidir.

ÇELİK ENERJİ
https://www.calikenerji.com/tr

Gaz işleme, petrol arıtma, petrokimya 
işletmeleri, etilen üretimi.

petrokimyasal gazların 
hazırlanması için adsorban 
temini alanında ortaklıklık
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5

"Chishminskiy Sakharnıy 
zavod
" Halka Açık A.Ş. "0250005763  Büyük Şeker, pancar küspesi ihracatı

http://avgagro.ru

Şeker fabrikası, karma yem fabrikası, domuz üret Pancar küspesi alıcıları, tüccarları, ekipman, hammaddeler üreticileri

6  "BVT" A.Ş. "0276061770 Büyük

8479907000
8479899707
3602000000
3604900000
3603600000

bvt-s.ru Patlayıcıların ve petrol ekipmanlarının toptan ticareti

Petrol endüstrisi
TPIC (Turkish Petroleum International 

Company)
TPAO (Turkish Petroleum Corporation)

7

"Metta" Ltd.Ş "0275917881 Büyük 9401390000

www.metta.ru 
(Rusça)
www.metta.pro 
(İngilizce)

METTA, 2002'den beri tam bir üretim döngüsünü 
yürüten birkaç üreticiden biri olan Rusya ve BDT 
ülkelerinde ev ve ofis için ergonomik sandalyelerin 
lider üreticisidir.
Yenilikçi ergonomik sandalyelerini 45'ten fazla ülkeye 
tedarik eden şirket, Avrupa ve Orta Asya'daki en büyük
uluslararası mobilya zincirleri ve şirketleriyle işbirliği 
yapıyor. 7 günlük en hızlı teslimat süreleri ve yılda 
1.000.000 adet üretim kapasitesi ile müşterinin nerede 
olduğu fark etmeksizin her türlü talebi karşılayacak 1 
milyarın üzerinde benzersiz ürün sunuyoruz. METTA 
Şirketinin ana hedefi, her insanın hayatını daha başarılı 
ve daha sağlıklı hale getirmektir.

Toptan satış şirketleri, ana müşterileri 
toptancılar, perakendeciler, kurumsal tüketiciler 
olan yeniden satış için alım yapar.
Ürün çeşitliliği: ofis mobilyaları, ev mobilyaları, 
elektronik, ev eşyaları, kırtasiye, 
inşaat/tadilat/konfor. Satış için satın alan 
çevrimiçi mağazalar
Ürün çeşitliliği: evrensel, inşaat/tamir, ev ve 
bahçe mobilyaları, kırtasiye, ofis için her şey, 
ofis mobilyaları, ofis koltukları Ofis ve ev 
mobilyaları satan perakendeci. Ağ ve zincir dışı 
perakende;
Ürün çeşitliliği: evrensel, inşaat/tamir, ev ve 
bahçe mobilyaları, kırtasiye, ofis için her şey, 
ofis mobilyaları, ofis koltukları
pazar yeri. Ürün çeşitliliği: evrensel, 
inşaat/tamir, ev ve bahçe mobilyaları, kırtasiye, 
ofis için her şey, ofis mobilyaları, ofis koltukları

İlgilenilen konular 
Tedarikçiler, ihalelere katılan 
müşteriler, anahtar teslimi 
tesisler donatan, ürünlerine 
paralel olarak ürünlerimizi 
sunabilecek üreticiler.
Kendi ihtiyaçları için ürün 
satın alan kurumsal tüketici 
kuruluşları.

8 "EKOL" Ltd.Ş 268061342 Büyük Sentetik deterjanların imalatı (yıkama tozları).
ZIFA, LUÇ, Soda Külü, Çamaşır suyu

https://ecole-
soda.ru/?ysclid=l6ohan

wcz7537525183
Sentetik deterjanların imalatı (yıkama tozları).

Üreticiler ve tedarikçiler:
1) Palmiye yağı,

2) Enzimler
3) Sabun tozu

4) Çamaşır tozu uygulaması için potansiyel 
ortaklar.

9

"Paker" bilimsel ve üretim Ltd "0265003159 Büyük

Petrol ve gaz üretimi, çeşitli teknolojik işlemler ve ayrıca yeraltı gaz 
depolarının  işletimi için paketleyici ve çapa ekipmanı ve tertibatları
8479899707

www.npf‐paker.ru
пакер.рф 

Petrol ve gaz kuyularının işletilmesi, yoğunlaştırıl

Petrol ve gaz çıkarılması
Yeraltı gaz depolarının işletilmesi
Petrol, gaz, yeraltı gaz kuyularının onarımı
Hidrolik kırma, tamir ve izolasyon işleri, delik 
işleme vb. için teknolojik işlemler.
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10

"STEKLONiT" A.Ş. "0273007598 Büyük geogridler, polimerik geomatlar, fiberglas takviye, fiberglas borular, poli https://steklonit.com

Fabrika, havacılık ve uzay endüstrileri, gemi yapımı, 
otomotiv, gaz, petrol ve petrol ürünlerinin üretimi, 
işlenmesi ve taşınması, saha geliştirme ile inşaat, 
enerji, konut ve toplumsal hizmetler, Rus Demiryolları 
ve diğer endüstriler için yenilikçi çözümlerin 
distribütörleri olan imalat işletmelerini birleştiren 
"RUSCOMPOZIT" şirketler grubunun bir parçasıdır. 
İhracat coğrafyası: Almanya, Çekya,
Polonya, Romanya,
Hırvatistan,
Azerbaycan,
Kazakistan,
Belarus,
Moldova, Yunanistan,
İtalya, Bulgaristan
Özbekistan,
Slovakya. sivil sanayi Türkiye'den ekipman, yede

11

"BelZAN" A.Ş. " 0255010527 Büyük

 7318
7616 10
7320 20 OKVED 25.94 (bağlama elemanları üretimi) ‐ ana faaliyet www.belzan.ru  Otomotiv ve diğer endüstriler için bağlantı elema

1. Metalurji - otomat çeliği, yay teli, takım 
çelikleri üretimi
2.Zımbalama için alet üretimi
3. Bağlantı elemanları üreticileri (cıvata, vida, 
somun)
4. Takım tezgahı. Hırdavat endüstrisi için 
ekipman üretimi (inme, galvanik, diş kesme vb.)
5. Kimyasal. Önceden uygulanmış 
mastiklerin/tutucuların üretimi

3



12

"Geospace Technologies Eu"0278081997 Büyük 9015 80 https://geospace‐ufa Sismik arama ve jeolojik araştırma için jeofizik ür

Alıcılar - Jeofonlar ve sismik ürünler için 
potansiyel alıcılar bulması.

Tedarikçi arama:

Hassas haddelenmiş metal (otomatik çelikler, 
vb.) pirinç teslimatı. Üretimde kullanılan diğer 
ürünlerin potansiyel tedarikçilerini arama

13

"Blagoveşenskiy armaturnıy"0258001489 Büyük

50 ile 800 mm nominal çapa ve 16 ile 250 kgf/cm2 çalışma basıncına sahip 
karbon, düşük alaşımlı ve paslanmaz çelikten yapılmış boru bağlantı parçaları:
kama sürgülü vanalar (TNVED kodu 8481806390, 8481806310, 8481806320),
çek valfler (TNVED kodu 8481309102, 8481309108),
emniyet valfleri (TNVED kodu 8481401000) baz‐omk.ru "Blagoveşenskiy armaturnıy zavod» A.Ş. ‐ boru ha

İhracat için - 50 ile 800 milimetre nominal çapa 
ve 16 ile 250 kgf / cm2 çalışma basıncına sahip 
karbon, düşük alaşımlı ve paslanmaz çelikten 
yapılmış boru bağlantı parçaları;
kama sürgülü vanalar; çek valfler; emniyet 
valfleri.İthalat için - çeşitli tiplerde makineler 
(tornalama, frezeleme (CNC'li ve CNC'siz)); 
dökümhane ekipmanları.

Petrol ve gaz endüstrisi;
Petrol ve gaz üreten ve petrol 

arıtma şirketleri.
makine mühendisliği;
takım tezgahı yapımı;

Enerji.

14

"Tuymazıtehuglerod" Ltd.Ş. "0269007820 Büyük 2803000000 www.tztu.ru karbon siyahı üretimi

Kauçuk ürünler, plastikler, boyalar ve vernikler 
imalatı.
1. COSKUN KAUCUK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI
2. Sentek Kaucuk Sanayi ve Ticaret Limited 
Sirketi
3. OZGUR SUNGER LASTIK LIMITED 
SIRKETI
4. SECIL PLASTIK VE KAUCUK SAN. VE 
TIC.LTD.STI
5. TELAS LASTIK SANAYI VE TICARET 
A.S.
6. Pikasan Plastik Kaucuk Sanayi A.Ş
7. HAKSAN Otomotiv Mamulleri San. ve Tic. 
A.Ş.
8. TAN KAUÇUK A.Ş.
9. Arsan Kauçuk Plastik Makine San. Tic. A.Ş.
10. Standard Profil A.Ş.
11. Petlas A.Ş.
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"Krasnıy proletariy» A.Ş.  "0268008042 Büyük
8430 41 000 8
8413 81 000 0

www.krpr.ru
Krasnıy Proletariy A.Ş., petrol sahası ekipmanı ve bunun için yedek parçaların resmi üreticisidir, çeşitli e

Otomotiv endüstrisi

Petrol ve gaz endüstrisi 
Alamen Treyler (Hatay 
Turkey)
Nurak Treyler (Adana 
Tyrkey)
Bumer Makina (Torbali – 
Izmir Turkey)
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