
التركية الصادر لها قرار وزارى المصانع /الشركات 

 Fabrika adı /
 Marka sahibi

şirket adı
 ÜlkeTicari marka listeالصنف

noKarar noم

Tosunogullri Mobilya San. 
ve Tic. A.S. 

 تركيا

(BUROTIME11641تركياأثاث منزلي ومكتبي

Corbus Celik Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Sirketi

تركيا -) مصنع ( 

قضبان الفوالذ المضلعة والملساء 

الخاصة بتسليح الخرسانة والمدرفلة 

 علي الساخن

(Corbus31982تركيا

Kaplanser Hali Gıda Ve 
Tekstil Sanayi Ve Ticaret 

Limited Şirketi
تركيا -) مصنع ( 

(KAPLANSER CARPET34623تركياسجاد , غزول نسجية

Pakteks Dis Ticaret Ltd Sti  (
تركيا -شركة مالكة عالمة تجارية(  

العشب الصناعي ، السجاد ، الموكيت 
، المشمعات 

(Pakteks42104تركيا 

Eruslu Saglik Urunleri 
Sanayi Ve Ticaret A.S. 

تركيا -) مصنع ( 

حفاضات االطفال و كبار السن و 
و مناديل مبللة حفاضات نسائية 

تركيا 

BABYMATE , SLEEPY , 
Sweet baby , 

Flexible baby , SunShine , 
BEBEXI , 

Freshlife , Purewipes , 
Clearmotion , 

Play World , YESS WIPES , 
Penguin Baby Diapers , 

BABYFIT , Sunclean , YESS 
BABY , 

Actual , Eruslu Dryplus , 
Pure Med , 

PUREBABY 

42105)

Ceyhan Tek. Ve Tur. San. 
Tic. Ltd. Sti. 

 تركيا -) مصنع ( 

سجاد صالة , السجاد 

واألغطية المنزلية من 

 قماش

(Ceyhan5541/20196تركيا

Peba Tekstil San. Tic. A.S. 
تركيا -) مصنع ( 

النجيل الصناعي , السجاد 

 العشبي الصناعي
(Peba 54627تركيا

Panoteks Tekstil Sanayi Ve 
Ticater Anonim Sirketi 

تركيا -) مصنع ( 

سجاجيد صالة , مواد تنجيد 

من قماش , تغطيات 

 األرضيات من قماش

PANOTEX5تركيا
1404/
2017

8)

Habaş Sinai Ve Tibbi Gazlar 
Intihsal Endüstrisi A.Ş. 

تركيا -) مصنع ( 

سبائك مربعة فوالذية , 

قضبان ولفات فوالذية 

سانات عدل ومضلعللخر  

HABAŞ5تركيا
1404/
2017

9)

Marti EV Gerecleri Sanayi 
Ticaret Pazarlama Ithalat 

Ihracat Ltd. Sirketi
تركيا -) مصنع ( 

أدوات المطبخ غير القابلة 

للحرق واإللتصاق من التيفلون 

 والسيراميك

(MARTEF723110تركيا

Netlon Mutfak Araclari 
Turizm Sanayi Ve Ticaret 

Ltd. Sirketi 
تركيا -) مصنع ( 

أدوات المطبخ المصنوعة من 

الباكليت والبالستيك والخزف 

 والمعدنية

(Netlife , NETLON723111تركيا

Ikra Metal Sanayi Ve Ticaret 
Ltd. Sirketi 

تركيا -) مصنع ( 
(Alinox, SAMA, ONE, PREMIER 723112تركياأدوات مطبخ معدنية

Maras Tutku Metal San. Tic. 
Ve Pazarlama Ith. Ihr. Ltd. 

Sirketi 
تركيا -) مصنع ( 

(Bonera tutku 723113تركياأدوات مطبخ معدنية

Erna Mas Makina Ticaret Ve 
Sanayi Anonim Sirketi

تركيا -) مصنع ( 

المكانس الكهربائية , األجهزة 

 المنزلية الكهربائية الصغيرة
تركيا

GENWEX, JAC, MORE, SASHO, 
Smart 

723114)

Firca Ve Plastik San. A.S.
تركيا -) مصنع ( 

فرش األسنان , فرش الشعر , 

فرش التنظيف , إكسسوارات 

الحمام البالستيكية , أقمشة 

التنظيف والمماسح لألرضيات 

والنوافذ

(Banat723115تركيا

Bonera Tutku Metal Mutfak 
Esyalari Plastik Ic Ve 

Dis.Tic.San.Ltd. Sirketi
تركيا -) شركة مالكة عالمة ( 

أدوات المطبخ غير القابلة 

للحرق واإللتصاق من التيفلون 

 والسيراميك

(Bonera tutku 723116تركيا

Korkmaz Mutfak Esyalari 
San. Tic. A.S.

تركيا -) مصنع ( 

أدوات المطبخ من اإلستانلس 

إستيل والسيراميك , أدوات 

ئدة من زجاج وبورسلين , ما

أجهزة مطبخ كهربائية صغيرة

(KORKMAZ 723117تركيا

Yonca Lines Ev Gerecleri 
Ve Tekstil San. Tic. Ltd. Sti.

تركيا -) مصنع ( 

األواني المطبخية من 

اإلستانلس إستيل واأللومنيوم
(Lines, YONCA 723118تركيا

Nouval Group Mutfak 
Esyalari Dis. Tic. Ltd. Sirketi

تركيا -) مصنع ( 

منتجات المطبخ من األلومنيوم 

غير القابلة لإلحتراق 
(NOUVAL , IDEALHOME 723119تركيا
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 واإللتصاق
Arzu Celik Metal San. Ve 

Tic. Ltd. Sti. 
 تركيا -) مصنع ( 

أدوات المطبخ من اإلستانلس 

 إستيل والسيراميك والجرانيت
 تركيا

CROMEX, CEMRE, KATRE , Asstarline, 
Selen, Arzu Celik 

7 231 20)  

      21)  

Kirteks Metal Tekstil San. 
Ve Tic. Ltd. Sti. 

 تركيا -) مصنع ( 

الحلل والطناجر من اإلستانلس 

إستيل , الحلل والمقالي من 

 التيفلون مانع لإللتصاق

 تركيا
GOKDENIZ, EL ANDALOS, 

KELEBEX, akdeniz 
7 231 22)  

Savasan Emaye Ve Soba 
Sanayi Limited Sirketi 

 تركيا -) مصنع ( 

أدوات مطبخ من الصاج , 

التيفلون , ألومنيوم تيفلون , 

 إنامل

 تركيا
INFINITY, Waybe, Grandeur, 

Savasan 
7 231 23)  

Hascevher Metal Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Sirketi 

 تركيا -) مصنع ( 
 تركيا أدوات المطبخ المعدنية

HASCEVHER, home PERFECT, 
ARIAN 

7 231 24)  

      25)  

Nova Plastik Sanayi Ve 
Ticaret A.S. 

 تركيا -) مصنع ( 

األدوات الصحية من البالستيك 

والمعادن وقواعد وأغطية 

 الحمام

  (NOVA 7 231 26 تركيا

      27)  

Nazar Kadife Dokuma San. 
Ltd. Sti. 

 تركيا -) مصنع ( 

سجادات الصالة المخملية 

لصوفية , األغطية والسجادات ا

 المخملية

  (Safi 7 231 28 تركيا

Elvan Gida San. Tic. A.S. 
 تركيا -) مصنع ( 

الشيكوالتة , الجيلي , الكيك , 

 المخبوزات , الويفر
  (Elvan, E Elvan 7 231 29 تركيا

Lider Kozmetik Sanayi Ve 
Ticaret A.S. 

 تركيا -) مصنع ( 

منتجات العناية الشخصية , 

منتجات العناية بالمنزل 

والسيارة , منتجات البخاخات 

 عامة  

 تركيا

Repute, JOKER, cool breeze, 
girlytalk,Rendirse, ladybella, MAJIX, 

ALEDA, Rendir, Fawaris, XLarge, Q5, 
green world, CQrinQ, throb, 

Fresh Room, CHRONIC MEN 

7 231 30)  

Pasabahce Cam San. Ve 
Tic. A.S. 

 تركيا -) شركة مالكة عالمة ( 
 أدوات منزلية من زجاج

 تركيا

 بلغاريا

Pasabahce , Borcam , Denizli , 
Nude , f&d 

7 231 31)  

      32)  

ABC Deterjan San. 
Ve Tic. A.S. 

 تركيا-)مصنع( 

 منتجات المنظفات الصناعية
 والصابون السائل

 ABC 11 تركيا
1404/
2017 

33)  

ART Carpet San.Ve 
Tic. A.S. 

 تركيا-)مصنع( 

سجاد متنوع من االلياف الصناعية 
البوليستر واالكريليك والبولي 

 بروبلين
 ART CARPET 11 تركيا

1404/
2017 

34)  

Aykut Metal – 
Mehmet özçimen 

 تركيا-)مصنع( 

ادوات واواني المطبخ من االستانلس 
 استيل

 تركيا
AYKUT,aykut 

Moonalight, 
erena 

11 
1404/
2017 

35)  

Akyildiz Mutfak 
Esyalari 

Iml.Gid.Tek.Tas.Tur.San. 
Tic.Ltd.Sti. 

 تركيا-)مصنع( 

 ادوات المائدة واوعية المطبخ
 الغير الصقة من السيراميك

 والصاج وااللومنيوم
 واالستانلس استيل

 Aky,AKATEF 11 تركيا
1543/
2017 

36)  

Demirel plastik ve kalip 
sanayi mehmet demirel 

 ) مصنع (

 ي البالستيكية المطبخية االوان
مستلزمات المطابخ و الحمامات و 

 الحدائق من الحقن البالستيكية 
 Hobby life  15 تركيا 

1543/
2017 

37)  

ŞiMŞEK BISKŰVI VE GIDA 
SANAYI ANOIM ŞIRKETI 

 تركيا -) مصنع ( 

رقائق  –الشوكالتة  –البسكويت 
 –الكعكة –البسكويت ) قوفريت ( 

 –تجات الكاكاو من–منتجات المخابز 
 –مسحوق البندق بالكاكاو الكروصان 

 الدهون النباتية 

 şimşek 15 تركيا
1543/
2017 

38)  

ÜZÜM ÇELIK MUTFAK 
EŞYALARI SAN. TIC. LTD. 

ŞTI 
 تركيا -مصنع(  (

اوعية الطبخ و ادوات المطبخ 
المصنوعة من االلومنيوم المغطي 
بطبقة غير الصقة من التيفال و 

 السيراميك 

 Zűm çelikű ا تركي
METAL MUTFAK EŞYALARI 

15 
1404/
2017 

39)  

SAFTEN METAL SNAYI VE 
TICARET ANONIM ŞIRKETI 

 شركة مالكة عالمات تجارية( (
 تركيا -

ادوات منزلية من االستانلس ستيل 
 مع كبسولة حرارية باسفل القاعدة 

ادوات منزلية من االلومنيبوم السكب 
ير و االلومنيوم المطلي بمواد غ

 الصقة 

 تركيا 
Safinox-Saflon-saften- Juno- 

Solingerman- axis-Best gold- estinox- 
SAFLON-SAF- Ciorinok-Jagler 

15 
1404/
2017 

40)  

ESLON MUTFAK EŞYALARI 
SAN. TIC. LTD. . ŞTI 

 تركيا -) مصنع ( 

اواني الطبخ االلومنيوم ) بون بروف 
) 

 و )نون ستيك ( المطلية
 EVITA 15 تركيا 

1543/
2017 

41)  

ASIL KROM EVYE SANAYI 
VE TICARET ANONIM 

ŞIRKETI 
 تركيا -) مصنع ( 

مغاسل من الصاج الفوالذي الغير 
 قابل للصدأ 

  (asil® 15 465 42 تركيا 

KATAMO TEKSTIL GIDA 
HEDIYELIK EŞYA TUR. 

BILGISAYAR TIC. VE SAN. 
LTD.ŞTI. 

 
 ) شركة مالكة عالمة تجارية (

 تركيا

 -مفروشات سفرة -روشات سريرمف
-قماش-ملحفة-فوطة-كابيرتا -بطانية

مفارش -دعاسةجمام-تول فرنساوي
-مناديل-لحاف -غطاء صوفا-طاولة
 برادي -تحف

 Royal Home 23 تركيا
1404/
2017 

43)  

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:54842103120211026163415. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.27
.1

0.
20

21
 / 

26
17

3



YUSUF TEKSTIL SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

-سجادات الصالة-البساط-السجاد
 ات منسوج

 YUSUF CARPETS 27 تركيا 
1404/
2017 

44)  

TAYAŞ GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM ŞIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

 -الشيكوالته -اللبان -الحلوي
و مكعبات البسكويت -البسكويت

 المطاله بالشوكوالته
 تركيا

- tayaş love  - tayaş x-ONE 
- tayaş FRUTTY - tayaş DROP 
- tayaş MILKQUIK 
- tayaş CHOCOMINT 
- GIFT TURK MALI 

- tayaş BUbbygu 
- tayaş Coffee Intense 
- tayaş Savory 
- TAYAŞ PLANET 
- TUVANA TÜRK MALI 
- tayaş Lady Bird - tayaş 
- Onix - tayaş pie 
- ONIX SALSA33 
- MISLEY TÜRK MALI 
- Tayaş Bonita - DAMLA 

- RITO 

32 
1543/
2017 

45)  

AHMET TIYEKLI-PETET 
ALIMINYUM 

 تركيا –) مصنع ( 

 ادوات طبخ غير قابلة لاللتصاق-
 ادوات مطبخ -

 BONETTI  32 تركيا
1187/
2017 

46)  

TAŞHAN MUTFAK 
EŞYALARI SANAYI VE 

TICARET LTD.ŞTI 
 تركيا –) مصنع ( 
 

 –مقالي الومنيوم  –اواني الومنيوم 
غالية  -توستر فوق الموقد-الشواية

 لكيك قالب ا -الشاي
 TAŞHAN 32 تركيا

1397/
2017 

47)  

SORA KOZMETIK 
SAN.TIC.A.Ş. 

 تركيا –) مصنع ( 

 –منظفات  –مستحضرات تجميل 
 عطور  –كريمات 

 تركيا

LADY'S SECRET – ECI SQUARE- 
GARDEN – COOL AIR – BIRTOX- 
BEBAK – BEK(baris elvan kesme) – 
AMORE – 4 square  

32 
1404/
2017 

48)  

ÖZDEMIR KEÇE SANAYI 
TICARET LIMITED ŞIRKETI 

 تركيا –)مصنع( 

 اللباد باالبرة الغراض فنية
 حزام السير الناقل 

  (ÖZDEMIR KEÇE 32 289 49 تركيا

NURHAS MOBILYA SANAYI 
VE TICARET A.Ş. 

 تركيا –) مصنع ( 

 -الكراسي -منتجات التنجيد ) االرائك
 –الوسائد (  –السرائر  –البوفات 

 اثاث منزلي
 تركيا 

 NDESIGN  -  NURHAS – NLIVEN 

32 
1404/
2017 

50)  

SARAY BISKÜVI VE GIDA 
SANAYI ANONIM . ŞIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

سكويت  -الكيك –البسكويت 
مسحوق -شوكوالته -بالشيكوالته

الحلوي  -السكريات-العلكه -البندق
المحليات و -بسكويت االطفال-اللينه

  -ت الكاكاوالدهون النباتية مع منتجا

 saray 34 تركيا 
1404/
2017 

51)  

ARTAÇ MADENI EŞYA 
TICARET VE SANAYI 

LIMITED ŞIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

الشوك و السكاكين و المالعق و 
ادوات المائدة و الصواني و اواني 

اضواء  –ادوات الطبخ  –الشاي 
 السقف من الفوالذ المقاوم للصدأ 

 تركيا 
- HɅNSɅN 
- destan  34 

1543/
2017 

52)  

ERKUL KOZMETIK SANAYI 
VE TICARET ANONIM 

ŞIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

 تركيا  مستحضرات تجميل و ادوات مكياج 
GR 

Golden Rose 34 
1404/
2017 

53)  

LINETEKS TEKSTIL SANAYI 
IÇ VE DIŞ TIC. LTD. 

 تركيا –) مصنع ( 

االسفنج و االسفنج الخاص بالتنظيف 
 اد التنظيفو الممسحات و مو

 تركيا
Missu – Extramiss  Miss floridey- 
missdilux  34 

1187/
2017 

54)  

ARSAN KIMYA SANAYI VE 
TICARET ANONIM ŞIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

مستلزمات التنظيف و النظافة 
الشخصية والمنلديل المبللة و 

 –معطرات  –الصابون السائل 
منتجات  -شامبو –حفاضات كبار 

 صابون االيدي –القطن 

 Arsan Ultra compact  34 تركيا
1543/
2017 

55)  

KARTEX IMALAT TEKSTIL 
SANAYI VE TICARET 

LIMITED ŞIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

القماش المخملي للمفروشات ) 
 السجادات(  -السجاد

 KARTEKS 34 تركيا
1404/
2017 

56)  

HALISAN TEKSTIL SANAYI 
VE TICARET LIMITED 

ŞIRKETI 
 تركيا –صنع ( ) م

السجاد ) بما فيها سجاد الجدران( و 
حصائر ممرات  –البساط ) الممسحة 

 و ما شابه من اغطية ارضية ( 
 HALISAN 34 تركيا

1404/
2017 

57)  

HALISAN TEKSTIL APRE 
SANAYI VE TICARET 

LIMITED ŞIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

السجاد ) بما فيها سجاد الجدران( و 
حصائر ممرات  –حة البساط ) الممس

 و ما شابه من اغطية ارضية ( 
 EFOR HALI 34 تركيا 

1404/
2017 

58)  

ILHAN DEMIR ÇELIK VE 
BORU PROFIL 

ENDDÜSTRISI ANONIM 
ŞIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

االنابيب الفوالذية و البروفيل مع 
 الخياطة باالحجام و االقطار المختلفة 

 تركيا 
 ilمكعب به حرفي 

 iLHAN 35ثم كلمة  
1404/
2017 

59)  

YOLBULAN BAŞTUĞ 
METALURJI SANAYI 

ANONIM ŞIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

سبائك  –حديد الزهر  –حديد تسليح 
 الحديد 

 الحديد المطاوع 
 تركيا

Yb 
YOLBULAN BAŞTUĞ 35 

1397/
2017 
1404/
2017 

60)  

ELIT ÇIKOLATA VE 
ŞEKERLEME SAN.A.S. 

 تركيا -) مصنع ( 
 تركيا و السكريات الشيكوالته 

Elit 
1924 40 

1404/
2017 

61)  

SAFYÜN HALI TEKSTIL 
SAN. VE TIC. A.Ş 

 تركيا -) مصنع ( 

 بطانيه وسجاد وبساط
 

 ونسج السفريات 
 تركيا

- MERRY 
- NEWYORK 
- SYMPATHY 

40 
1187/
2017 
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- VIRA 
- ADVANCED CARPET 

 داخل شكل بيضاوي Sحرف  -
 

1404/
2017 

SELVA GIDA SANAYI A.S 
 تركيا –) مصنع ( 

المكرونة السادة و المكرونة  -السميد
 بالبيض و دقيق القمح

 SELVA 40 تركيا 
1404/
2017 

63)  

ÖNCÜ MUTFAAK EŞYALARI 
. SAN. VE TIC. LTD. ŞTI 

 تركيا -) مصنع ( 

اواني الطعام المصنوعة من االلمنيوم 
المطلي بالتيفال و السيراميك و 

ام المصنوع من الجرانيت و ادني الطع
 االستنلستيل

 تركيا

- REYAN 
- ÖNCÜ almet 
- AZZURDY  
- SIMLON 
- ÖNCÜ METAL 
- SAVELON 
- ASLON 

 

40 
1404/
2017 

64)  

KURAL METAL 
ALÜMINYUM SAN. TIC. LTD. 

ŞTI 
 تركيا -) مصنع ( 

اواني الطبخ و المطابخ المصنوعة 
من جميع انواع المعادن و المعادن 

انيت و السيراميك و المطلية من الجر
....الخ لغير قابلة لالحتراق او 

 االلتصاق 

 BRIONI تركيا
kitchenware 

40 
1404/
2017 

65)  

ÖZEL ÇIKOLATA VE 
ŞEKERLEME GIDA SANAYI 

VE TICARET LIMITED 
ŞIRKETI 

 تركيا -) مصنع ( 

الحلويات و الشيكوالته و 
الويفرالسادة و المحشو و المربي و 

لشيكوالته المحشوة اللبان و انواع ا
 بالفول السوداني 

 تركيا

- Toppitella 
- sov 
- ÖZELIM 
- MEGANE 

40 
1543/
2017 

66)  

TEFSAN MUTFAK 
EŞYALARI KONFEKSIYON 

SAN. VE TIC. LTD. ŞTI 
 تركيا -) مصنع ( 

ادوات المطبخ غير الالصقة و غير 
 قابلة لالشتعال من االلومنيوم 

 delux 40 - تركيا
1404/
2017 

67)  

YILDIZ HOLDING A.Ş 
 ) شركة مالكة عالمة تجارية  ( تركيا

كيك و  –شيكوالته  –بسكويتات 
 خالفه

 تركيا

- Alpella 
- ÜLKER 
- HALK 

 

40 1126 68)  

KROMAN ÇELIK SANAYII 
ANONIM ŞIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 
 KROMAN Çelik Sanayi A.S 42 تركيا حديد تسليح و لفائف صلب حديدية

1404/
2017 

69)  

BUNA PAZARLAMA LTD 
ŞTI 
 تركيا -) مصنع ( 

 -العرقسوس –لبان الجيلي 
 علكة  -مارشمللو

 JELIDO 47 تركيا 
1543/
2017 

70)  

BAGER PLASTIC SANAYI 
VE TICARET LTD ŞTI 

 تركيا -) مصنع ( 

ادوات منزلية و ادوات مطبخ من 
 زجاج و من لدائن 

 bager 47 تركيا 
1397/
2017 

71)  

MIRADAN CAM VE PLASTIK 
SAN.LTD 

ŞTI 
 تركيا -) مصنع ( 

ادوات منزلية و ادوات مطبخ  و 
 ادوات حمام 

 )من زجاج و من لدائن(
 MIRADAN 47 تركيا

1397/
2017 

72)  

BISKÜVI VE GIDA SANAYI 
A. Ş 
 تركيا -) مصنع ( 

–علكة –بسكوت ويفر –مواد غذائية 
 معجنات -شيكوالته  -كوكيز

 Bifa 47 تركيا
1543/
2017 

73)  

SUNAR MISIR ENTEGRE 
TESSISLERI SANANYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

 زيت عباد الشمس المكرر
 زيت الذرة المكرر
 السمن النباتي 

  (ELITA 47 290 74 تركيا 

ATEŞSÖNEZ KIMYA 
SANANYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

 ستحضرات التجميل 
 ب/السائل)الصابون الصل
 و الشامبو (  

 تركيا 

- ELSA 
 -MARYNA 
- CLONEX 
- MARYNA 

 

47 
1404/
2017 

75)  

HELVACIZADE GIDA ILAÇ 
KIMYA SANANYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

 زيت عباد الشمس المكرر
 زيت الذرة المكرر
 زيت الزيتن البكر

 زيت الزيتون الصافي
 زيوت الطعام 

 تركيا 
ZADE 

 47 290 76)  

OSKAR HALI TEKSTIL SAN. 
VE TIC.LTD ŞTI 

 تركيا –) مصنع ( 

سجاد الجدران و البساط  –السجاد 
سجاد ممرات (  –)ممسحات 
 اغطية ارضية  –منسوجات 

 تركيا

 
-YALÇIN KARDEŞLER CARPET 
- VENTURA 
- PARADOX 
- MABELLE 
- YALÇIN OSKAR CARPET 
- YALÇIN YAKUT CARPET 

47 
1404/
2017 

77)  

KURTULMUŞLAR GIDA VE 
IHTIYAÇ MADDELERI SAN. 

VE TIC. A.Ş 
 تركيا –) مصنع ( 

 KONAK 47 تركيا سكاكر و حلويات 
1543/
2017 

78)  

AL CO ALÜMINYUM BAKIR 
VE MADENCILIK SANANYI 

VE TICARET ANONIM 
SIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

المستلزمات المطبخية المعدنية و 
اللواح المغلفة االقراص و ا
 بااللومنيوم

 تركيا 

- PAPILLA 
- PANDELI 
- ROSETTA 

 

47 
1404/
2017 

79)  

DURU BULGUR GIDA 
SANANYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

 -النخالة –قمح بقشره  –البرغل 
 طحين البرغل  –قمح مكسر 

 تركيا 

- DURU 
BULGUR 

- DURU 
BAKLIYAT 

47 
1187/
2017 

80)  

CENK METAL SANANYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 
 تركيا  منتجات و ادوات المطبخ االلومنيوم

- CENK 
- ZEST 47 

1404/
2017 

81)  

ENDEKS KIMYA SAN.VE  تركيا  منتجات تنظيف منزلية 
- PURUVA 
- BY KALYON 47 1404/82)  
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TIC. A.S. 
 تركيا –) مصنع ( 

 ALYANS - مستحضرات تجميل 
- KALYON 

2017 

BILAL MUTAFAK EŞYALARI 
SAN.VE TIC.LTD 

 تركيا –) مصنع ( 

االدوات المطبخية التي تستعمل في 
 عملية الطبخ 

 تركيا
 السعودية

cena 52 
1542/
2017 

83)  

PAK TARIM ÜRÜNLERI 
SAN.VE DIŞ TIC. LTD . ŞTI 

 تركيا –) مصنع ( 

 فواكه جافة  –منتجات غذائية 
 روات طازجة و فطر فواكه و خض -

 PAKBRAND 52 تركيا 
1187/
2017 

84)  

HATKO DOKUMA TEKSTIL 
INŞAAT TAAHHÜT VE 

TICARET LIMITED ŞIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

 HɅTKO 52 تركيا  نجيل صناعي
1187/
2017 

85)  

HÜRMET ÇIKOLATA 
ŞEKERLEME GIDA SANAYI 

VE TICARET LIMITED 
ŞIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

 تركيا  سكاكر -طوفي  –ته شوكوال

- HÜRMET DOLE 
- LAVELLO – LILIO 
- Loreto  - selvino 
- fondi  - pio  
- SAFIEN PIANO 
- swarm – RONDOLLE 
- LODI  - ALBIA – safien 
- soria – chocogold 
- candygold – toftof 
- SAFIEN BONS 

52 
1397/
2017 

86)  

NRINOKS ÇELIK SANAYI 
VE TICARET LIMITED 

ŞIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

احواض المطابخ من الفوالذ الغير 
 قابل للصدأ

 Nrinox تركيا 
NRINOKS ÇELIK SAN.VETIC.LTD ŞTI. 

52 466 87)  

EKREM NARIN ITHALAT 
IHRACAT  ULUSLARARASI 
NAKLIYAT HAYVANCILIK 

IMALAT TARIMCILIK 
TAAHHÜT VE TICARET 

LIMITED ŞIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

زبيب  –تين مجفف  –مشمش مجفف 
 –مجفف و كافة الفواكه المجففة 

كافة منتجات  –كافة انواع الزيوت 
 –مخلالت  -زيتون –الحبوبيات  

 مكرونة  -معلبات غذائية

  (AKRAM 52 291 88 تركيا 

LC WAIKIKI MAĞAZACILIK. 
TIC. A.Ş 

 ) شركة مالكة عالمة تجارية (
 تركيا

 المالبس الجاهزة  -
 االحذية  -
 االكسسوار -

 تركيا 
 بنجالديش
 الصين
 مصر

 كمبوديا
 الهند

 باكستان
 سيريالنكا
 اندونيسيا
 ميانمار
 سوريا
 فيتنام

 رومانيا 

- XSIDE 
 

- LCWAIKIKI 
 

- LCWAIKIKI 
 داخل مربع مظلل

 
- SOUTH BLUE 
  
- LCW 

 
- LCWAIKIKI 
---PREMIUM--- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 457 89)  

GÖRGEL METAL SANAYI 
VE TICARET LIMITED 

ŞIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

 –القدر النفاث  –مجموعة القدر 
مجموعة ادوات الشاي المحلبت 

مجمعة ادوات  –الركوة  -اللبانة
 القهوة 

 تركيا 
- GÖRGEL 
- VIVALDI 
- ECOTEN 

56 
1404/
2017 

90)  

HÜRSULTAN PASLANMAZ 
MUTFAK EŞYALARI 
SANAYI VE TICARET 

ANONIM ŞIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

مستلزمات المطابخ غير الكهربائية 
 –من الشوك و المالغق و السكاكين 

 ادوات تقطيع و تقشير 
 falez  56 - تركيا 

1542/
2017 

91)  

EMY EMAYE BOYS PRES 
SANAYI VE TICARET 

LTD.ŞTI. 
 تركيا –) مصنع ( 

صانع  –شوايات  –افران كهربائية 
بوتجاز  –مراوح  –دفايات  -توست

 كهربائي 
 تركيا

- emy 
- EFBA 56 

1397/
2017 

92)  

TOPÇU PLASTIK SAN VE 
DIŞ TIC LTD ŞTI 

 تركيا –) مصنع ( 

 االواني البالستيكية المنزلية 
 االواني البالستيكية المطبخية 

 
 

 تركيا 

 

60 
1397/
2017 

93)  

ÜÇSAN PLASTIK VE KALIP 
SANAYI VE TICARET 

LIMITED ŞIRKETI 
 تركيا –(  ) مصنع

 ادوات منزلية  –ادوات مطبخ 
 ادوات منزلية بالستيكية  -
 احواض  –اطقم رحالت  -

 تركيا
- ÜÇSAN PLASTIK 

- mia  floria 60 
1542/
2017 

94)  

KASTAMONU PLASTIK 
SANAYI VE TICARET 

LTD.ŞTI 
 تركيا –) مصنع ( 

 الموبيليا البالستيكية 
 و العبوات البالستيكية 

 لمطابخ و مستلزمات ا
 و الحمامات 

 تركيا 
- VIOLETHOUSE 

- KASTAMONU LIFE STIL 60 
1397/
2017 
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DOĞRULAR EV ÜRÜNLERI 
ANONIM ŞIRKETI TÜRKIYE 

CUMHURIYETI 
 تركيا –) مصنع ( 

سلم الومنيوم -سلم حديد –طاولة كي 
 –قاعدة ثالجة –منشر الغسيل –

–عالقة مالبس  -خزانة الصندوق
حزانة -االحذية حزانة-عربة السوق

 االدراج -المالبس

 تركيا 
PERILLA- 

DOĞRULAR- 
 EV ÜRÜNL A.Ş 

60 
1404/
2017 

96)  

AKÇAY ÇEYIZ VE TEKS DIŞ 
TIC LTD. ŞTI 

 تركيا –) مصنع ( 

اغطية -اغطية المائدة -اغطية الفراش
 –السجادة  -طقم نوع بيكه –السرير 

 -سجاد مسح االرجل –طقم البطانية 
 مناشف

 EVELEN تركيا 
Home collection 

60 
1404/
2017 

97)  

EUROBANO TEKSTIL 
SAN.VE TIC. LTD.ŞTI 

 تركيا –) مصنع ( 

ممسحات الحمام و ممرات غير 
مزحلقة و جميع انواع قطع سجادات 
من البولي بروبلين ،بوليستر، قطن 

 ،اكريليك 
 

 EUROBANO 60 تركيا
1187/
2017 

98)  

OBA MAKARNACILIK SAN 
.VE. TIC .A.Ş 

 تركيا –مصنع ( ) 
 تركيا  سميد )سمولينا (  –المكرونة 

- has 
 – OBA classic 
- OBA gold 
 - OBA 

 

60 
1187/
2017 

99)  

AVES ENERJI YAğ VE GIDA 
A.Ş 
 تركيا –) مصنع ( 

زيوت الخضراوات و الزيوت النباتية 
 الغذائية 

  (Safya 60 292 100 تركيا 

SARINA CAM PAZARLAMA 
SANAYI VE TICARET 

LIMITED ŞIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

االدوات الزجاجية المطبخية و 
 االغطية البالستيكية 

 تركيا 
- sarina 
       Cam 

 
60 

1397/
2017 

101)  

AKDEM MUTFAK 
GEREÇLERI ÇELIK SANAYI 

VE TICARET . LTD.ŞTI 
 تركيا –) مصنع ( 

االدوات المطبخية المعدنية الغير قابلة 
 –صحون  -طناجر –للصدأ )اباريق 

 طقم قهوة (  –اوعية الحليب 
 تركيا 

Anatolia 
By 

AKDEM 
60 

1404/
2017 

102)  

FESTINO TEKSTIL SANAYI 
VE TICARET LIMITED 

ŞIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

اقمشة بوليستر و اكريليك و مزيج 
 الفسكوزي 

 Festino 60 تركيا 
1187/
2017 

103)  

AVŞAR EMAYE SANAYI VE 
TICARET A.Ş 

 تركيا – ) مصنع (

مادة المينا الموجودة علي منتجات  -
 الطهي الفوالذية 

 منتجات الطهي االلومنيوم  -
 تركيا 

- AVŞAR VERDA 
- AVŞAR 

 
 

66 1283 104)  

OMS PASLANMAZ MUTFAK 
ARAÇLARI SANAYI VE 

TICARET LTD. ŞTI 
 تركيا –) مصنع ( 

 اجهزة مطبخية فوالذية مقاومة للصدأ 

 تركيا 

-ALNABARAWI 
- O.M.S 
- O.M.S  
       Collection 

 
 

66 
1397/
2017 

105)  

SERBAY ULUSLARARASI 
TICARET VE LIMITED 

ŞIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

المعدات و االدوات المطبخية و 
 المنزلية 

 AKLON 66 تركيا 
1404/
2017 

106)  

BILAL SABUNCU YAĞ VE 
SABUN SANAYI VE 

TICARET ANONIM ŞIRKETI 
 كياتر –) مصنع ( 

 صابون قوالب
 الزيوت

 تركيا 
- RUBIS 
- Rubino 
- Spring Blossom 

66 
1187/
2017 

107)  

CEMSAN ELEKTRIKLI 
CIHAZLAR SAN. VE TIC 

LTD. ŞTI 
 تركيا –) مصنع ( 

 سخانات الماء الفورية الكهربائية  -
سخانات الكربون االشعة التحت  -

 الحمراء الكهربائية 
  (Veito  66 293 108 تركيا 

KARMEN MUTFAK 
ESYALARI SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

اجهزة و ادوات مطبخية من الفوالذ 
 المعدني المقاوم للصدأ 

 ARSEL 76 تركيا
1542/
2017 

109)  

PINAR SUT MAMULLERI 
SAN. A.S 

 تركيا –) مصنع ( 
 PINAR 76 تركيا  منتجات البان 

1187/
2017 

110)  

BEYAZ KAGIT VE HIJYENIK 
URUNLER TEMIZLIK 

INSAAT SAN.TIC ANONIM 
SIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

منظفات و منتجات التجميل و مواد 
 التنظيف المنزلية و الصناعية  

 تركيا

- PEROS 
- SEV 
- ASPEROX 
- HALK 
- CAKA 

76 
1404/
2017 

111)  

TITIZ PLASTIK DIS TIC VE 
SAN LTD STI 

 تركيا –) مصنع ( 

العالقات البالستيكية  المنتجات و
المستخدمة في الحمامات و التنظيف 

 و المطابخ 
 تركيا 

- TITIZ PLASTIK 

- Aroni 
- Bien kitchen 
- KARCAM 

 

76 
1404/
2017 

112)  

BIOTA BITKISEL ILAC VE 
KOZMETIK 

LABORATUARLARI A.S 
 تركيا –) مصنع ( 

 تركيا مستحضرات تجميل 
- B"IOTA 
- bioblas 

 
76 

1542/
2017 

113)  

BORSAN KABLO ELEKTRIK 
AYDINLATMA INSAAT 
SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

 كابوالت الطاقة  -

االجهزة الكهربائية النارة المنازل /  -
 صندوق لتوزيع الكهرباء 

مقابس /حذاء الكابل /علبة لحفاظ اسالك  -
 الكهرباء

 تركيا 
- borsan  
- yilka 
KABLO 

76 
1187/
2017 

114)  

MINISAN OTOMOTIV 
MAKINA SAN. VE TIC. A.S 

 تركيا –) مصنع ( 

 فرن صغيرة محمولة 
سخان الغرفة ) سخان تحت اشعة 

 –الحمراء الكهربائية و الكوارتز( 
 طبق ساخن  –موقد بالغاز 

 تركيا
- MINISAN 
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GRAND METAL SANAYI VE 
TICARET A.S 

 ياترك –) مصنع ( 
 تركيا  ادوات منزلية

- Berfin 
- GUMUSER 
- GRAND METAL 

- VIOLA 

76 
1404/
2017 

116)  

ADISL MADENI ESYA SAN. 
VE TIC. LTD .STI 

 تركيا –) مصنع ( 

افران و مواقد  كهربائية و غازية و 
 طباخون كهربائية

 ELECTROGAS 76 تركيا
1404/
2017 

117)  

SINYAL ELEKTRONIK VE 
KOZMETIK URUNLER SAN. 
VE PAZARLAMA LTD. STI 

 تركيا –) مصنع ( 

منتجات العناية بالسيارات و منتجات 
مستحضرات التجميل و صابون اليد 

 السائل و منتجات التنظيف 
 تركيا 

- CARPEX  
- CARPEX 
PROFESSIONAL 

76 
1542/
2017 

118)  

BELIVA MUTFAK ESYALARI 
SANAYI VE TICARET LTD. 

STI 
 تركيا –) مصنع ( 

 تركيا  ت و معدات و اجهزة المطبخ اال
- BELIVA 
- AKEL  76 

1404/
2017 

119)  

ARZUM ELEKTRIKLI EV 
ALETLERI SAN VE TIC  A.S 

 ) شركة مالكة عالمة تجارية (
 تركيا

 اجهزة كهربائية و منزلية 
 تركيا 
 الصين 

ARZUM 76 
1404/
2017 

120)  

KONYA SEKER SANAYI VE 
TICARET A.S 

 تركيا –) مصنع ( 

 –ويفر بسكويت  –كيك  –شوكوالته 
 حلويات  –سكاكر 

 تركيا 

- TORKU LINDO  
- TORKU FAVORIMO 
- TORKU  4*4 - TIRKU PLAY  
- TORKU 1 DAHA 
- TURKU - TORKU DAVET 
- TORKU TURTACIK 
- TORKU MINIX - LUNIX 
- TURTACIK 
- TORKU MAJESTIC 
- TORKU NO.1 - MINIKI 
- PREMIO - TORKU TAM 
- TORKU TAM CIKOLATAM 
- TORKU DELI DOLU  
- TURKU PREMIO 
- TORKU COKOFEST 

- TORKU BANADA      

76 
1542/
2017 

121)  

BARHAN GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

 –شوكوال و حليب  –شوكوال بالبندق 
 –ويفر بالشوكوال  –شوكوال بار 

فروبا  –ناعية شوكوال ص –كورنيليا 
 ميريدو مربي  –مربي 

 MILKTAT 76 تركيا 
1542/
2017 

122)  

BELISSIMO FOOD GIDA 
SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

ويفر بالغالف و  –ويفر شوكوالته 
 -كيك مغلف  –كيك  –البندق 

 مارشيميللو
 تركيا 

 - IMEX – BAMBI -  
- TONTINY – 24/7 
- QUANDO – TIP TOP 
- BELISSIMO  

76 
1542/
2017 

123)  

OZTIRYAKILER MADENI 
ESYA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

مستلزمات فنادق و مطاعم و مخابز 
و مقاهي و مستشفيات و اجهزة 

 مطابخ 
 تركيا 

 
- OZTIRYAKILER 

- OZTI  
76 

1404/
2017 

124)  

AY-KA ELEKTRIK SANAYI 
VE TICARET ITHALAT 

LIMITED SIRKEI 
 تركيا –) مصنع ( 

مكابس و مشتركات ووحدات اضاءة 
 كهربائية

 و مستلزمات كهربائية 
 AY-KA 76 تركيا 

1404/
2017 

125)  

GOKAY MADENI ESYA 
SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

منشر  –سلم معدني  –ترابيزة مكواة 
 غسيل 

 Z 76بداخله حرف   Gحرف  يسبقها LORENZO تركيا 
1187/
2017 

126)  

HUNCA KOZMETIK SANAYI 
A.S 
 تركيا –) مصنع ( 

مستحضرات تجميل و مزيل عرق  
 شامبو و عطور 

 تركيا 

- VIVA CAPPIO 
- Equal   - HE 
- Jagler  - Caldion  
- She  

76 
1187/
2017 

127)  

REBUL KOZMETIK SANAYI 
VE TICARET ANONIM 

SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

 تركيا  مستحضرات تجميل 
- ANGIE – ANGIE HOT 
- REBUL 
- REBUL COLORS 

76 
1542/
2017 

128)  

MAY KROM LKS 
PASLANMAZ CELIK 
SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

 MAY KROM  LUKS 76- تركيا  مغاسل ضد الصدأ و الصاج  
1542/
2017 

129)  

CUHADAROGLULLARI 
TEKSTIL SANAYI TIC. LTD. 

STI 
 تركيا –) مصنع ( 

بيجامات رجالي و حريمي و اطفال 
 بناتي و اوالدي و مالبس داخلية

 تركيا

- SEXEN 
- SIYAH INCI 

76 
441/

2019 
130)  

YASIN KAPLAN TEKSTIL 
VE HALI SANAYI ) ANONIM 

SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

جميع انواع السجاد االلي المصنوعة 
 طبيعية و االصطناعية من االلياف ال

 YASIN KAPLAN 83 تركيا
1404/
2017 

131)  

HALID GUMUSOLUK – LIVA 
METAL SANAYI 

 تركيا –) مصنع ( 

ادوات المائدة  –االدوات المطبخية 
من االلومنيوم و الحديد و الفوالذ) 

غاليات  –اباريق  –صحون  –طناجر 
جاليات غسل  –اواني الطعام  –قهوة 

 االواني 

 BLUE LINE 83 تركيا 
1397/
2017 

 

132)  

ME-GA YAPI URUNLERI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

 القطع الداخلية للخزانات 
 اغطية المرافق الصحية 

 اطقم حنفيات المرافق الصحية 
 اكسسوارات الحمامات 
 حنفيات المياه الساخنة 

 اطقم الحنفيات المشتركة  

 تركيا 
- AL-TURKA 
- MEGA 
- DOVA 

83 
1187/
2017 

133)  

IMKA INSAAT MAKINE 
KALIP PLASTIK SAN. VE 

TIC.LTD. STI 

 القطع الداخلية للخزانات 
 اغطية المرافق الصحية 

 اطقم حنفيات المرافق الصحية 
 IMKA 83 تركيا 

1187/
2017 
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 اكسسوارات الحمامات  تركيا –) مصنع ( 
 حنفيات المياه الساخنة 

 اطقم الحنفيات المشتركة  

DOLU OYUNCAK SANAYI 
VE TICARET ANONIM 

SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

لعب اطفال بالستيكية و قطع الغيار 
 الالزمة لها 

 DOLU 83 تركيا 
1187/
2017 

135)  

ATILIM SAGLIK ANONIM 
SIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

فراش حماية السرير  –حفاضات كبار 
االرضيات و الكعوب من السيليكون  –
االت و  –منتجات تقويم العظام  و

منتجات االستخدام  –منتجات التنفس 
 الواحد 

 تركيا 
- ONLY ONE  

- FREELY  
- PUFFIX 

83 
1187/
2017 

136)  

KERVAN GIDA SANAYI . VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

 –العرقسوس  –لبان الجيلي 
 علكة  –خلوي صلبة  –مارشيمللو 

 BEBETO  83 تركيا 
1541/
2017 

137)  

DEVECIOGLU METAL 
PLASTIK EV GERECLERI 

INSAAT SANAYI VE 
TICARET A.S 

 تركيا –) مصنع ( 

عالقات  –ساللم  –طاوالت الكي 
 تجفيف المالبس 

 تركيا 

- BELINDA 
- DEVECIOGLU 
- HARBINGER 
- ORKIDE 
- SHOW 
- BESTLIFE 
- ALENDA 

 

 
 

83 
1404/
2017 

138)  

YESILTAN TURIZM VE 
MADENI ESYA SAN. VE TIC. 

LTD. STI 
 تركيا –) مصنع ( 

ابريق شاي معدني  –طنجرة معدنية 
 مقالة معدنية  –صينية معدنية  –

 تركيا 
- SOFAM 

- YMS  83 295 139)  

CALIK DENIM TEKSTIL 
SANAYI VE YICARET A.S 

 تركيا –) مصنع ( 
 CALIKDCNIM 83 تركيا  قماش الجبرديني  –قماش الجينز 

1541/
2017 

140)  

HADEF KIMYA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

 منتجات العناية باالحذية 
مسحوق  –ملمعات  –) ورنيش 
 التنظيف ( 

 تركيا 
- BEST 
- KING  83 

1187/
2017 

141)  

CINGILLIOGLU MADENI 
ESYA VE DAYANIKLI 

MALLARI SANAYI TICARET 
LIMITED SIRKETI 

 تركيا –نع ( ) مص

مناشر تعليق  –ترابيزات مكواه 
 ساللم  –المالبس 

 CINGILLIOGLU 83 تركيا 
1187/
2017 

142)  

ALTINZAMBAK TEKSTIL 
GIDA DAYANIKLI TUKETIM 
MALLARI INSAAT SANAYI 

VE TICARET LIMITED 
SIRKETI INEGOL SUBESI 

 تركيا –) مصنع ( 

 تركيا  اثاث منزلي
GALA 

MOBILYA 83 
1404/
2017 

143)  

KONYA SARAYLI MADENI 
ESYA IMALAT PAZARLAMA 

SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

سلم  –مناشر غسيل  –طاوالت كي 
 –عربة اطفال  –عربة سوق  –

 مشاية طفل –سرير طفل 
 تركيا 

- LADY 
- SM 

  
83 

1187/
2017 

144)  

CIZMECI GIDA SANAYI VE 
TICARET A.S 

 تركيا – ) مصنع (

منتجات البسكويت بانواعه و 
 حلويات  –الشوكالته و الويفر 

 تركيا 

CIZMECI-  

TIME 
WAFER MASTER 

CIZMECI-  
TIME 

CREPE 
CIZMECI-  

TIME 
HAY HAY 

 

83 
1404/
2017 

145)  

      146)  

ANI BISKUVI GIDA SANAYI 
VE TICARET ANONIM 

SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

رقائق  –الشيكوالته  –البسكويت 
 البسكويت المغلفة بالشيكوالته

 ) قوفريت ( الكيك 
  ANI تركيا 

KARAMAN 
89 

1541/
2017 

147)  

METAL TEKNIK DOKUM 
SAN. VE TIC. LTD. STI 

 تركيا –) مصنع ( 

اوعية الطبخ المصنوعة من 
االلومنيوم المصبوب و المطليه 

السيرامك او الجرانيت  –بالتيقلون 
 الغير قابل لاللتصاق

 Thermoad  89 كياتر
1541/
2017 

148)  

DOGUS PLASTIK 
MUTF.BAN.ASK.ALUM. 
SAN. VE TIC. LTD. STI 

 تركيا –) مصنع ( 

 Stillo  89 تركيا ادوات منزلية من البالستيك و الزجاج 
1404/
2017 

149)  

SAKARYA PLASTIK SAN. 
VE TIC. LTD. STI 

 تركيا –) مصنع ( 
 تركيا ادوات منزلية من البالستيك

Line  

Rio  89 
1404/
2017 

150)  

SUTAS SUT URUNLERI 
ANONIM SIRKETI 

 ) شركة مالكة عالمة تجارية (
 تركيا

الجبن  -الجبن االبيض -قشقوان
جبنة لبنة و غيرها  –المشح الفائق 

الجبن االقليمي  –من جبن الدهون 
 –زبادي المشروبات  -المحلي لتركيا

الحليب  –زبدة  –كريم و كريم الجبن 
 –الحلويات  –يب بالنكهات و الحل

 مسحوق الحليب 

 تركيا 
- SUTAS LABNE 
- SUTA 89 

1187/
2017 

151)  

MURAT AYDINLATMA SAN. 
VE TIC. AS 

 ANOLUX 89 تركيا وحدات اضاءة داخلية و خارجية
1541/
2017 

152)  
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 ) شركة مالكة عالمة تجارية (
 تركيا

MEHTAP MUTFAK 
ESYALARI SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 
تركيا –) مصنع (   

 –صحن بيض  –مقالي  –طناجر 
قوالب  –صواني مدورة و مستطيلة 

 طناجر و مقالي من الصب  –كيك 
 تركيا

- Mepos 
- Cerana 
- ALARA 
- MEHTAP 

 

89 
1404/
2017 

153)  

BAKANOGLU GIDA 
MAKINALARI TEKS. KONF. 

SAN. TIC. LTD 
تركيا –) مصنع (   

جن ماكينة الع -ماكينة العجن
رأس  –الهيدروليكي ذات قدر متحرك 

 –ماكينة تقطيع الخبز  –مزدوج 
ماكينة فتات  –ماكينة دحرجة العجين 

 ماكينة الرفع و القلب  -الخبز

 BAKANOGLU MAKINE 89 تركيا
1187/
2017 

154)  

DEFACTO PERAKENDE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

 ) شركة ملكة عالمة تجارية(
 تركيا

لمجوهرات المقلدة ا -المالبس الجاهزة
الشنط و  –المحافظ  –االحذية  –

 مستحضرات التجميل  –االحزمة 
  (Defacto 90 1238 155 تركيا 

BRN YATAK BAZA EV 
TEKSTILI INS. TIC. A.S 

 تركيا –) مصنع ( 

سراير و قواعد السرير و ملحقات 
 السرير

 BRN 96 تركيا 
1397/
2017 

156)  

ARSU PRES DOKUM 
SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

 ARSU  96 تركيا خالطات مياه و حنفيات 
296 
 

157)  

MAIDE METAL SANAYI 
TICARET LIMITED SIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

ادوات المطبخ بالمينا و التفلون و 
 السيراميك و الجرانيت 

 BOLERO  96 تركيا
1541/
2017 

158)  

BELSAN AYDINLATMA 
SANAYI VE TICARET A.S 

 تركيا –) مصنع ( 

منظمات االنارة لالماكن الداخلية و 
الخارجية و معدات منظمات االنارة و 
االثقال الميكانيكية و االلكترونية و 

االثقال الميكانيكية للمصابيح المرتفعة 
الضغط و المقادح و المفاتيح و 

 المقابس 

 تركيا
- PELSAN 
- MAXIN 

 
96 

1404/
2017 

159)  

ALKOY MUTFAK 
ESYALARY SAN VE DIS  

TIC LTD STI 
 تركيا –) مصنع ( 

 تركيا ادوات مطبخ 

-SEFINN 
-SERAMINA 

-SHEF'IN 
ALKOY- 

96 
1541/
2017 

160)  

SEYIDOGLU GIDA SANAYI 
VE TICARET ANONIM 

SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

 الشوكوالته بانواعها 
الحالوة  –الدبس  –المربي  –الملبن 

 الطحينية
 تركيا

SEYSU 
SEYIDOGLU  96 

1541/
2017 

161)  

ERTEKS TEKSTIL SANAYI 
VE TICARET AS 

 تركيا  –) مصنع ( 

 اقمشة المفروشات 
 اقمشة الستائر 

 eba 109 تركيا 
1404/
2017 

162)  

YASTIKCI TEKSTIL NAKIS 
SANAYI VE TIC. LTD. STI 

 تركيا  –) مصنع ( 

 منتجات النسيج 
 منتجات النسيج المنزلية 

 اطقم سرير ....برانص  –مناشف 
 تركيا 

MARIBOR- 
COLLECTION 

SUSESI EVI- 
109 

1404/
2017 

163)  

SELINOKS METAL TEKSTIL 
EMLAK INSAAT IMALAT 

SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI 

 تركيا  –) مصنع ( 

 SELINOKS 109 تركيا  احواض ستانلس ستيل 
1404/
2017 

164)  

HAMLE SPOR TESISLERI 
INS.DIS TIC. LTD. STI 

 تركيا  –) مصنع ( 

  (GOAL GRASS 109 199 165 تركيا  عشب صناعي 

ATEA AMBALAJ SANAYI 
ICARET LIMITED SIRKETI 

 تركيا  –) مصنع ( 
 ATEA 109 تركيا  مواد التعبئة و التغليف 

1541/
2017 

166)  

PILSAN PLASTIK VE 
OYUNCAK SANAYI ANONIM 

SIRKETI 
 تركيا  –) مصنع ( 

 PILSAN 109 تركيا  لعب اطفال 
1187/
2017 

 

167)  

KM KAHRAMANMARAS 
METAL MAKINA MUTFAK 

GERECLERI CELIK 
TICARET VE SANAYI A.S. 

 تركيا  –) مصنع ( 

 KM 109 تركيا  ادوات مطبخ معدنية مضادة للصدأ
1404/
2017 

168)  

UKINOX ANKASTRE 
SISTEMLERI SANAYI TIC. 

LTD .STI 
 تركيا  –) مصنع ( 

  مغاسل من الصلب-
 PEلوحات من الصاج المقطع الملبس بال-
 قالب االت ضغط المغاسل -
 اكسسوارات المغاسل و قطع الغيار -

 UKINOX تركيا

109 
1541/
2017 

169)  

SAHA CIKOLATA 
SEKERLEME VE GIDA SAN. 

TIC.LTD.STI 
 تركيا  –) مصنع ( 

 تركيا سكاكر و حلويات و شوكوالته و بنبون

-JURY 
-JELLY BALLS 
-JURYBON 
-SWEET SAHA 

109 
1541/
2017 

170)  

ELETAT GIDA IC VE DIS 
TICARET PAZ. LTD. STI 

 تركيا  –) مصنع ( 

 ELETAT تركيا الحلوي اللينة و السكريات و الكوكولين 
109 1541/

2017 
171)  

ROZA HALI SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI 

 تركيا  –) مصنع ( 

 ROZA CARPET - تركيا سجاد الي بولي بروبلين 

 

109 1404/
2017 

172)  

ERKUL KOZMETIK SAN. VE 
TIC. A.S. 

 تركيا  –) مصنع ( 

مستحضرات تجميل و منتجات العناية 
 الشخصية 

 CLASSICS تركيا
109 1541/

2017 
173)  

BALABAN GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

كعك و كروسفان و سكريات و شوكوالته و 
 الهالم و ويفرز و بسكويت حلويات 

 تركيا
-BALABAN 
-DELIRIUM 
-FIORELLA 

109 1541/
2017 

174)  
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 TOTO- تركيا  –) مصنع ( 
 

ASET PLASTIK SAAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI 

 تركيا  –) مصنع ( 

الة  –طفو  –انبوب اتصال  –سيفون 
 تعويم خزانات 

  (ASET  109 297 175 تركيا

SES KIMYA TEMIZLIK 
URUNLERI GIDA SAN VE 

TIC AS 
 تركيا –) مصنع ( 

 منتجات التنظيف المنزلي 
 مستحضرات التجميل 

 عطور و مانحات روائح 
 منتجات التنظيف السائلة 

 SES   - SALLY تركيا
FUN  -  ECOSES 116 

1404/
2017 

176)  

SINAI IMALAT OTOMOTIVE 
SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

مساحة ذراع و مكنسة و مطاط  ل
 الزجاج االمامي للسيارة 

 SILBAK 116 تركيا
1187/
2017 

177)  

KULSAN MELAMIN 
PLASTIK SAN. VE TIC.A.S. 

 تركيا –) مصنع ( 

 ادوات مائدة من الميالمين
صواني )ميالمين و مسطحة و 
 بالستيك ( و كؤوس من البوليمر

 تركيا

-THERMOSET  
-KULSAN 
-GASTRO BOUTIQUE 
-ARCOMEL 
-ARCOFORM 

116 
1540/
2017 

178)  

DUNYA PLASTIK SAN. VE 
TIC. LTD. STI. 

 تركيا –) مصنع ( 

 منتجات خاصة بالمطبخ 
 منتجات خاصة بالتنظبف

 DUNYA 116 تركيا
1397/
2017 

179)  

ERKOC PLASTIK VE KALIP 
SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

 تركيا ادوات منزلية من البالستيك 
-ERKOC PLASTIK VE KALIPSAN. VE TIC. LTD. STI 

POLY TIME- 116 
1404/
2017 

180)  

SCA HIJYEN URUNLERI 
SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

 حفاضات كبار السن 
 مفارش اسرة 

 تركيا
GLORY  

RINACARE 
 

116 
715/

2017 
181)  

ORKA AHSAP URUNLERI 
SANAYIVE TICARET 

LIMITED SIRKETI 
 تركيا –مصنع (  )

 ORKA 116 تركيا  منتجات البناء و مواد االخشاب 
1540/
2017 

182)  

KENT GIDA MAD. SAN. VE 
TIC. A.S. 

 تركيا –) مصنع ( 

حلويات صلبة و لينة و علكة و جيلي 
 و مواد تغليفها 

  (JELIBON 116 1155 183 تركيا

ORUCOGLU YAG SANAYI 
VE TICARET ANONIM 

SIRKETI 
 ركيات –) مصنع ( 

 تركيا زيوت طعام 

SOFRAM – ALYA 
ANTIKYA- 

-ORUCOGLU 
 

116 298 184)  

KADOOGLU YAG SANAYI 
VE TICARET ANONIM 

SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

 زيوت طعام 
 و سمن صناعي 

  AZIME – BRINTO تركيا
MAYRA - BIZCE 116 298 185)  

USER GIDA VE TUKETIM 
MAL SAN VE TIC LTD STI 

TIC 
 تركيا –) مصنع ( 

 –الجيلي  –مسحوق الكاسترد 
فانيليا محاله  –مسحوق الخبز 

كريم  –القهوة الفورية  –بالسكر 
المشروبات  –كابتشينو  –كراميل 

 المجففة 

  KENTER تركيا
BONJOUR 116 

1187/
2017 

186)  

BURDA BEBEK URUNLERI 
SAN. VE TIC. A.S. 

 تركيا –) مصنع ( 

 مستلزمات و منتجات رعاية االم و
 الطفل 

 WEE BABY  116 تركيا
1187/
2017 

187)  

INMODA MOBILYA KOLTUK 
DEKORASYON INSAAT 
DAYANIKLI TUKETIM 
MALLARI SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRETI 
 تركيا –) مصنع ( 

 INMODA 116 تركيا  اثاث منزلي  خشبي 
1397/
2017 

188)  

AYKUT CINARLIDERE- 
KISMET ALUMINYUM 

IMALATI 
 تركيا – ) مصنع (

 تركيا ادوات منزلية غير الصقة للطعام 

- CANTEF 
- VOLKAN 
- GOZDE 
- KM KISMET MUTFAK 

116 
1397/
2017 

 

189)  

TOBALOGULLARI AHSAP 
DEKORASYON MOBILYA 

INSAAT TURIZM SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

 GOLDEN - YOM 116 تركيا خزانات ) دواليب ( الحمامات 
1187/
2017 

190)  

HASKARA GIDA ITHALAT 
IHRACAT SANAYI TICARET 

LIMITED SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

  L C - تركيا شوكوالته و حلويات سكرية 
- L'ART DU CHOCOLATE 116 

1540/
2017 

191)  

MELODI CIKOLATA VE 
GIDA SANAYI ANONIM 

SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

 MELODI 116 تركيا ة شوكوالته و حلويات سكري
1540/
2017 

192)  

IHLAS EV ALETLERI 
IMALAT SANAYI TICARET 

AS 
 تركيا –) مصنع ( 

 –فالتر مياه  –سخان  –مكنسة 
 صانع الشاي  –دفاية 

 تركيا
- AURA 
- ORA 
- AURA ROBOCLEAN  

116 
1187/
2017 

193)  

CILEKMOBILYA SANAYI VE 
PAZARLAMA TICARET 

ANONIM SIRKETI 
 تركيا –( ) مصنع 

 CILEK 116 تركيا اثاث منزلي 
1397/
2017 

194)  

DEGIRMENCI TEKSTIL 
TARIM URUNLERI 

NAKLIYAT SANAYI VE 

 سميد الذرة 
 طحين الذرة 
 مواد مجففة 

 TUGA - تركيا
- LIFECORN 116 298 195)  
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TICARET LIMITED SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

KERVAN GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 
 AKAS 116 تركيا حلوي و قطع الحلوي و العلك 

1540/
2017 

196)  

TEKNECI MADENI ESYA 
INSAAT AKARYAKIT 

TESISLERI TURIZM SAN. VE 
TIC. LTD.STI 

 تركيا –) مصنع ( 

 تركيا ادوات مائدة و ادوات مطبخية 
-FABRIKA 
-TEKNEC 
CEZVE DUNYASI- 

116 
1404/
2017 

197)  

ONTEX TUKETIM 
URUNLERI  SAN. TIC. A.S. 

 تركيا –) مصنع ( 

 حفائظ كبار السن 
 حفائظ االطفال 

 تركيا

- CANBEBE 
- CANPED 
- BELLO  
- WINDELHOSEN 

116 298 198)  

KADIOGLU KOZMETIK 
SANAYI VE TICARET A.S 

 تركيا –) مصنع ( 
 RAPSODI 116 تركيا مستحضرات تجميل 

1540/
2017 

199)  

PSL ELEKTRONIK SAN. VE 
TIC. A.S. 

 تركيا –) مصنع ( 
 FIBERLI 116 تركيا وحدات اضاءة ديكورية 

1540/
2017 

200)  

ILDES KIMYA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 
 ILCOAT – ILREZ تركيا الراتنجات الطبيعية و االصطناعية

ILPRINT – ILTAC 116 
441/

2019 
201)  

SERKAN ORMAN 
URUNLERI SANAYI VE 

TICARET LTD STI 
 تركيا –) مصنع ( 

 AVONSOFA 116 تركيا المقاعد و منتجات االثاث
441/

2019 
202)  

TEKNGON TESHIR 
ELEMANLARI SANAYI 

ANONIM SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

انظمة الرفوف و انظمة خزنة 
 المصارف 

 TEKNGON 119 تركيا 
1187/
2017 

203)  

OZBAL TEKSTIL SANAYI 
VE TICARET LIMITED 

SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

منسوجات منزلية و برانس حمام و 
 ارواب و مجموعات االعراس 

 BELIDA 119 تركيا 
1404/
2017 

204)  

ARAN TEKSTIL SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

منتجات الغزل و النسيج المنزلية 
اغطية و مفروشات و مناشف و و 

 .... مجموعة برنسات
 CLASY  119 تركيا 

1404/
2017 

205)  

USER GIDA VE TUKETIM 
MAL SAN VE TIC LTD STI 

TIC 
 تركيا –) مصنع ( 

 تركيا  مسحوق شراب  
KENTER 
JUICY  

FRUITS  
119 

1187/
2017 

206)  

ASENA TEKSTIL SANAYI 
VE TICARET LIMITED 

SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

مجموعة سيت  –منسوجات منزلية 
 –اطقم الغطاء  –المنضدة  غطاء

 –غطاء المفترش  –اطقم البياضات 
غطاء المخدة  –شراشف  –و السرير 
 –برنس الحام  –منشفة  –و الفراش 

اطفم  –مفارش المرحاض الغربي 
اطقم برنس و مناشف  –الستائر 

الحمام للصغار و الكبار )اطقم 
 –الصدرية ( اطقم غطاء السرير 

و حصيرة  و المائدة -مفارش السرير
 الحمام و اقمشة قطنية و غير قطنية 

 VIO 119 تركيا 
1404/
2017 

207)  

SASMAZ TEKSTIL INSAAT 
SANAYI VE TCARET 

LIMITED SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

غطاء المفارش و  –اطقم البياضات 
غطاء المخدة و  –شراشف  -السرير

غطاء  –لحاف  –بطانية  –الفراش 
مناشف  –برنس الحمام  –الوسائد 
 الحمام 

 تركيا 
- COTTONLAND 
- NAZENIN 
- SASMAZ 

119 
1404/
2017 

208)  

AKSAN KOZMETIK SANAYI 
VE TICARET LTD STI 

 تركيا –) مصنع ( 

مستحضرات تجميل و منتجات العناية 
 الشخصية و العطور 

 DEEP FRESH  119 تركيا 
1187/
2017 

209)  

MADOSAN MARKET 
DONANIM CELIK ESYA 
TARIM HAYVANCILIK 
SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

رفوف  –رفوف الماركيت 
 الجزء السفلي للخزنة -المستودعات

 MADOSAN 119 تركيا 
1187/
2017 

 

210)  

NIPACK AMBALAJ KAGIT 
SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

 تركيا  مناديل مرطبة 
- PRIME 

- EURO COMFOR 
- GLOFFY 

119 299 211)  

NEHIR MADENI MUTFAK 
ESYA SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

اشواك و مالعق و سكاكين و ادوات 
 مائدة 

 NEHIR 119 تركيا 
1540/
2017 

212)  

APEX ULUSLAR ARASI 
TICARET LIMITED SIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

 –روندو  –مجاميع خالط  –خالط 
مكنسة كهربائية  –از فرم اللحوم جه

منتجات  –منتجات تفلون  –
 –منتجات جرانيت  –سراميكية 

 منتجات فوالذية

 APEX 125 تركيا 
1404/
2017 

213)  

KAYSU DAYANIKLI 
TUKETIM MALLARI VE 

SOGUTMA SANAYI 
TICARET ANONIM SIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

مبرد  –مجمد صدر  –مجمد بار 
خاص بسطح الجلي مبرد  –زجاجات 

  -حافظ للبوظة  –
 تركيا 

KELO 
GLOBAL COOLING 

 
125 

1187/
2017 

214)  
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ASYA CLKOLATA VE 
SEKERLEME SAN. TIC. 

LTD.STI 
 تركيا –) مصنع ( 

شوكوالتة مركبة و بسكويت و 
 منتجات مع الكاكاو و ما شابه 

 تركيا 
FORTUNEBAR OF ASYA / LASERENATA/ 

BRIDGE/ ASYA-TUYO/ POWERBAR OF ASYA/ 
PALAZI/ ASYA ELISE/  

125 
1540/
2017 

215)  

IMISK ITHALAT IHRACAT 
TICARET NAKLIYAT 

ANONIM SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

البسكويت و الشيكوالته و الكعك و 
 اصابع الكراكر 

 MINUTE 125 تركيا 
1540/
2017 

216)  

PELIN GIDA MAMULLERI 
VE HEDIYELIK ESYA 

SANAYI TICARET LIMITED 
SIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

 SEMAI BABA 125 تركيا  الملبن و الحلوي 
1187/
2017 

217)  

AKMESA IC VE DIS 
TIC.LTD.STI. 

 تركيا-)مصنع(

انتاج أواني الطهي المعدنيه )اواني طهي الطعام 
المصنوعه بشكل كامل من الفوالذ الطلب 

واأللومنيوم وفرن الضغط والقاليات أو القاليات 
 جر والزبديات والصينيات(والطنا

 SOLITAIRE 129 تركيا
1540/
2017 

218)  

CEM BIALETTIEV VE 
MUTFAK ESYALARI SAN 

TIC.A.S. 
 تركيا-)مصنع(

أواني طهي)حلل؛ مقاليات؛ حلل ضغط؛ صواني؛ -
 شوايات؛ أدوات طهي(

أواني طهي مصنوعه من تيفال ؛ سيراميك ؛ -
 جرانيت ؛ ماعدا النحاس

 

 CEM 129 تركيا
1404/
2017 

219)  

KOZMATIN KOSMETICS 
URUNLERI SAN.VE TIC.A.S. 

 تركيا -مصنع((

مستحضرات التجميل والعطورات وكريمات العنايه 
 FARFASHA 129 تركيا بالجسم

1187/
2017 

220)  

Pamir elektrik sanayi ve 
ticaret limited sirketi 

 تركيا -مصنع((

صنع وإنتاج أقسام عمود الدوار ألجهزة اإلنارة ؛ 
صندوق جهاز الفاصم لقطع التيار الذاتي ؛ ملف 

 كبح التيار
 pamir 129 تركيا

1404/
2017 

221)  

Saadet giza pazarlama 
sanayi ve icaret anonim 

sirketi 
 تركيا -مصنع((

العلك والسكريات اللينه ؛ والكوكلين ؛ والكوكلين 
 SAADET 129 تركيا المطلي بالشيكوالته

1540/
2017 

222)  

LARA KOZMETIK HIJYENIK 
URUNLERI SANAYI VE DIS 
TICARET LIMITED SIRKETI. 

 تركيا -مصنع((

مستحضرات التجميل و منتجات العناية الشخصية 
 تركيا و العطور 

-LARA EFFICTIVE 
-LARA FRESH 
- LARACARE 

129 
1187/
2017 

223)  

KAYALAR CELIK SANAYI 
VE TICARET ANONIM 

SIRKETI 
 تركيا-)مصنع(

 لمطابخ المعدنيهمعدات ا -
 معدات المطابخ الكهربائيه-

 المعدات واالالت كهربائيه للمطبخ-
 KAYALAR 129 تركيا

441/
2019 

224)  

KAANLAR GIDA SANA YI 
VE TICARET A.S 

 تركيا-)مصنع(

جبنه موزاريال ؛ جبنه قشقوان ؛ الزبدة ؛ 
جبنه بيضاء ؛ قريشه ؛ جبنه مجدوله ؛ 

ه شيدار جبنه هليم  ؛ جبنه كريم  ؛ جبن
جبنه ايدام ؛ جبنه كريما ؛ جبنه 

ماسكاربون ؛ جبنه ريكوتا ؛ جبنه بيضاء 
 قابله للفرد

 KAANLAR 134 تركيا
1187/
2017 

225)  

CONFETTI HALI SANAYI 
A.S- GUMUSOVA SUBESI 

 تركيا-)مصنع(

سجاد بوكلي وسجاد ناعم مقطوع وسجاد 
 كوت لوب.

  (CONFETTI 134 1055 226 تركيا

OKKIRAN TEKSTIL GIDA 
SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI 
 تركيا-)مصنع(

انتاج غزول بولي بروبلين  ؛ وسجاد ألي 
 بوليستر وبولي بروبلين

 تركيا
OKKIRAN- 

-PRINCESS CARPET 134 
1404/
2017 

227)  

PORSER PORSELEN VE 
seramik san. 

 تركيا-)مصنع(

 سيراميك وبورسلين
Tic ,ltd ,sti 

 PORSER 139 تركيا
1397/
2017 

228)  

BILGE INOX 
 )شركه مالكه عالمه تجاريه(

 تركيا-)مصنع(
 تركيا مستلزمات مطابخ فندقيه

BILGE INOX 
 139 

1540/
2017 

229)  

MINTEKS TEKSTIL SAN.VE 
TIC.LTD.STI 

 تركيا-)مصنع(

برنس اللحام ؛ طقم برنس اللحام ؛ 
منشفه ؛ طقم المنشفه ؛ غطاء 

 السرير وطقم النوم
 MINTEKS 139 تركيا

1187/
2017 

 

230)  

BURAK PLASTIK  TURIZM 
TEKSTIL SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI 
 تركيا-)مصنع(

 MERWY PLASTIC   139 تركيا االواني البالستيكيه المنزليه و زجاج
1404/
2017 

231)  

ODESI TEKSTIL 
BILGISAYAR MAKINE 

INSSAT SAN.VE TIC.LTD 
 تركيا-)مصنع(

 انظمه الميكاترونيك
 ظمه االتمته؛ان

؛النظمه المداواة )الجرعات ( 
 والتوزيع

 ODS 139 تركيا
1187/
2017 

232)  

ب المساهمه لالستيراد -شركه عطري د
 والتصدير

 تركيا-)مصنع(

كولونيا ؛ عطر خفيف ؛ مزيل روائح 
 ؛معطر غرفه ؛ رزاز عطر سيارات

 تركيا
D&P 

PERFUMUM 139 
1404/
2017 

233)  

MOTORFAN ELEKTRIK 
SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI 
 تركيا-مصنع(0

 MOTORFAN 139 تركيا شفاطات مطابخ ؛مراوح شفط
1187/
2017 

234)  

شركه شولن للشيكوال واالغذيه والصناعه 
 والتجارة

 تركيا-)مصنع(

شيكوالته ؛ حلويات بجميع انواعها ؛ 
 بسكويت

 SOLEN 139 تركيا
1540/
2017 

235)  

MEMISOGLU TARIM 
URUNLERI TIC .LTD.STI 

 تركيا-)مصنع(

مجال المعالجه والغربله والتعبئه والتغليف 
وتخزين الحبوب والبقول ومشتقاتها من المنتجات 

 وخدمات مستودعات التخزين
  (TAT 145 300 236 تركيا

CY GIDA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKET 

 تركيا-)مصنع(

كريمه البندق ؛الكاكاو والبرالينه ؛)حلوي محمره 
ريمه البيضاء )كريمه الحليب( في السكر( والك

وكريمه الفستق ؛كريمه البندق بالكاكاو ؛ 
والكريمه الطحينيه )حالوة للصق( ؛كريمه بالم 

 ؛وكريمه البندق بالكاكاو

 CY ARMELLA 145 تركيا
1539/
2017 

237)  5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:54842103120211026163415. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.27
.1

0.
20

21
 / 

26
17

3



SIRAZ HALICILIK 
OTOMOTIV VE INSAAT SAN 

.LTD.STI 
 تركيا-)مصنع(

وم ؛ طقم غرفه سرير بالصندوق ؛ طقم غرفه الن
الشاب ؛ طاقم غرفه الجلوس ؛ طاقم غرفه الطعام 
؛ طاقم الجلوس ؛ وصناعه وبيع وتصدير السلع 

المعمره والبضائع المصنعه من الزجاج 
 والسيراميك 

 CARDIN 145 تركيا
1404/
2017 

238)  

BURSEV PLASTIK VE DIS 
TICARET A.S 

 تركيا-)مصنع(

 تركيا نه بالبالستيكبيع وانتاج االدوات المنزليه المحقو
-BURSEV 

-FOLLOW ME 145 
1397/
2017 

239)  

HATKO DOKUMA TEKSTIL 
INSAAT TAAHHUT VE T 

 تركيا-)مصنع(

 HATKO 145- تركيا انتاج سجاد العشب االصطناعي ؛ وبيعه وتسويقه
1187/
2017 

240)  

BIOCURA KOZMETIK 
KIMYA SAN .VE DIS 

TIC.LTD.STI 
 تركيا-)مصنع(

ات العنايه الشخصيه انتاج وبيع منتج
 ومستحضرات التجميل

 تركيا
-AIRLUX 

-SERATIN 
-AVIVA 

145 
1187/
2017 

241)  

NURTAS MUTFAK 
MALZEMELERI 

INS.SAN.PAZ.VE DIS 
 )شركه مالكه عالمه تجاريه(

 تركيا

غاليه الشاي الفوالذيه ؛ وعاء القهوة الفوالذيه ؛ 
طناجر الضغط الفوالذيه ؛ الطناجر الفوالذيه ؛ 

المقشده الفوالذي ؛ االبريق الفوالذي ؛  وعاء
مجموعه الملعقه والشوكه والسكينه الفوالذيه ؛ 

الصينيه الفوالذيه ؛ غاليه الشاي االلومنيوم 
؛الطنجرة االلومنيوم ؛ االبريق وعاء المقشده 

 االلومنيوم

 تركيا
NURTAS- 

EGETURK- 145 
1397/
2017 

242)  

UCANTAY GIDA SANAYI VE 
TICARET A.S 

 تركيا-صنع()م

انتاج وتعبئه الشيكوالته وحلوي 
الشيكوالته )ملبس( ؛ وحلوي الشيكوالته 

 مع لعبه
 COSBY 157 تركيا

1539/
2017 

243)  

UCKOC TEKSTIL SANAYI 
VETTICARET LIMITED 

SIRKETI 
 تركيا-)مصنع(

المنسوجات المنزليه والبرنص والمناشف 
والبطانيه والوساده وطقم العرسان 

 حوحفالت االفرا
 PUPILLA 157 تركيا

1187/
2017 

244)  

SENSOY MADENI ESYA VE 
KALIP SAN.TIC.LTD.STI 

 تركيا-)مصنع(

المالعق والشوك المعدنيه وركوات القهوة 
واباريق الشاي وماشابه من ادوات 

مطبخيه مصنعه من الفوالذ الغير قابل 
 للصدأ او مناضد الكوي

 تركيا
SEDEN- 
-SDN 

-GOLDON 
157 

1404/
2017 

245)  

SARAY BISKUVI VE GIDA 
SANAYI ANONIM SIRKETI 

 تركيا-)مصنع(

البسكويت والشيكوالته ورقائق البسكويت 
 والكيك والعلكه 

 ELDENELE 157 تركيا
1539/
2017 

246)  

KIRMIZIGUL KOZMETIK VE 
TURIZM SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI 
 تركيا-)مصنع(

عطورات ؛ مزيالت عرق ح بخاخات الشعر 
غوه الشعر ؛ بخاخات الغرف ؛ رغوة ؛ ر

الحالقه ؛ كريم الشعر ؛ قناع الشعر ؛ 
سيروم للشعر ؛ لوسيون اليدين والجسد ؛ 

لوسيون مابعد الحالقه ؛ كريم مابعد 
الحالقه ؛ زيت مزيل للشعر ؛ كولونيا ؛ 

صبغ االصابع ؛ اصباغ الشعر ؛ الكريمات 
المحافظه من الشمس ؛ الشامبوهات ؛ 

 ج ؛ عطور الغرف ؛االدويه.دهون المسا

 تركيا

 

 

 

 

 

157 
1539/
2017 

247)  

YIL-TEM METAL VE 
PLASTIK EV GERECLRI 

SAN. ISAK YILMAZ 
 تركيا-)مصنع(

مناشر الغسيل وطاوالت الكوي ومقابض 
نشر الغسيل وكراسي يال ظهر والكراسي 
والساللم وساللم البناء والقماش القطني 

وق والخزائن لطاوالت الكوي وعربات التس
 المتنقله

 YILTEM 157 تركيا
1187/
2017 

248)  

KAPLAN KARDESLER HALI 
SAN.VE TIC LTD.STI 

 تركيا-)مصنع(

غزول لغرض التواء المنسوجات وغزول 
خياطه وتطريز وضفر وغزول شرطات 

ومرنه وسجادات وسجاد السيارات 
وبساطات وعدائات واغطيه ارضي 

مصنوعه من مواد اصطناعيه ومشمعات 
وعشب اصطناعي ومشمع تنجيد ووسائد 
الغراض جمبازيه ومصارعه واغطيه 
 جدران غير منسوجه واوراق جدران

 تركيا

 

157 
1404/
2017 

249)  

PEREJA ILERI KIMYA 
SANAYI, ANONEM SIRKETI 

 تركيا-)مصنع(

منتجات العناية  –مستحضرات التجميل 
المطهرات و منتجات التنطيف  –الشخصية 

 العامة 
 

SANDY- 

PEREJA- 

-VERDURE 

-VIVIEN 

-PRIZE COSMETICS GOURMAND 

-DAPHNE 

 

157 
1187/
2017 

250)  

PINARSAN GIDA INSAAT 
NAKLIYAT SAN. VE TIC. 

LTD.STI 
 تركيا -)مصنع( 

الفول والكمون واليانسون وحبه البركه وكافه 
انواع البقول والمواد الغذائيه والعدس االحمر 

صولياى والحمص واالصفر واالخضر والرز والفا
 والبرغل وفاصوليا ماس اخضر ولوبيا

  (ORBAK 169 301 251 تركيا

HISAR CATAL KASIK VE 
PASLANMAZ MADENI ESYA 

SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI 

 )شركه مالكه عالمه تجاريه(
 تركيا

الشوك والمالعق والسكاكين واالواني واوعيه 
الضغط )الطهي( واوعيه الضغط لالستخدام 

لصناعي والمنزلي والقاليات والصواني وكل ا
ادوات المطبخ واالجهزة واالدواتة المصنوعه من 

االستانلس استيل والمغطاه بطبقه االلومنيوم 
 تفلون المانعه لاللتصاق )تيفال(

 HISAR 169 تركيا
1404/
2017 

252)  

KOZMOTEK PAZARLAMA 
KOZMETIK ITH. IHR. 
SAN.VE.TIC.LTD.STI 

 تركيا -)مصنع(

 تركيا ستحضرات التجميلم
-AGIVA 
-AGISS 169 

1539/
2017 

253)  

GOKYILDIZ TEKSTIL VE 
KONFEKSIYON SAN. VE 

TIC. LTD. STI 
 تركيا -)مصنع( 

مجموعه مرحاض افرنجي وسجاد ممرات وغطاء 
غساالت مالبس وستائر حمام وسجاد فرش 

 وركيزه
 تركيا

 

 

 

 

 

169 
1404/
2017 

254)  
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USTAOGLU TEKSTIL 
SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI 
 تركيا -)مصنع( 

اقمشه الستائر واقمشه محبوكه للستائر واقمشه 
 مطرزة للستائر واقمشه االثاث

 تركيا

LILIUM- 

-USTAOGLU 

-MARLINI 

 

169 
1404/
2017 

255)  

VEROMAR MERMER 
SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 
 تركيا-)مصنع(

االحجار  انتاج حجم الزخرفيه المعموله من
االونيكس والجيري والترفرتين والرخام 

والموزاييك بحجم الزخرفيه المعموله من االحجار 
االونيكس والجيري والترفرتين والرخام والحاشيه 
بحجم الزخرفيه المعموله من االحجار االونيكس 
والجيري والترفرتين والرخام والتشكيل الجانبي 

االونيكس بحجم الزخرفيه المعموله من االحجار 
 والجيري والترفرتين والرخام 

 VEROMAR 169 تركيا
1477/
2017 

256)  

UZMAN KOZMETIK KIMYA 
SAN. VE TIC. A.S, 

 تركيا -)مصنع( 

العطور وبخاخات مزيل العرق ومعطرات الهواء 
 والعبوات ذات البليه الدواره

 MANTAGNE BLACK 169 تركيا
1187/
2017 

257)  

MIMARSINAN MUTFAK 
ESYALARI IMALAT SAN.VE 
DIS TIC. LIMITED SIRKETI. 

 تركيا -)مصنع( 

اواني ومعدات المطابخ المصلبه الغير قابله للصدأ 
مثل الطناجر واباريق الشاي وصواني وركوات 

 الشاي إلخ.
 MIHVER 169 تركيا

1404/
2017 

258)  

ERTO TEKSTIL GIDA HALI 
TURIZM SAN TICARET LTD. 

STI. 
 تركيا -)مصنع( 

 تركيا وانواع من سجادات الصاله والسجاد المفروشات

-ERTO LIVE 

-ERTO SILVER 

-ERTO TEKSTIL 

-ZSM 

169 
1397/
2017 

259)  

SILKAR DIS TICARET 
ANONIM SIRKETI 

 تركيا -)مصنع( 

 
كتل رخام والواح رخام ومنتج رخام مجسم وبالط 

 رخام ومزاييك رخام
 A.K.D.O 169 تركيا

1539/
2017 

260)  

PROMAR KOZMETIK 
ANONIM SIRKETI 

 تركيا -)مصنع( 

 

 منديل مبلل وشامبو االطفال وقطن لتنظيف االذن

 تركيا

HAPPY FRESH 

 

169 
1539/
2017 

261)  

TABI TEKSTIL ITHALAT 
IHRACAT SAN. VE TIC . 

LTD.STI. 
 تركيا -)مصنع( 

 
غطاء وشراشف السرير واطقم الغطاء واطقم البياضات وغطاء المفارش 

يت فراش النوم وبرنس الحمام ومناشف واقمشه والسرير ومجموعه س

 تركيا مطبوعه
-EN VOGUE 

-MODELISTE 169 
1404/
2017 

262)  

BAHAT ELEKTRIKLI EV 
ALETLERI SANAYI VE DIS 
TICARET LIMITED SIRKETI 

 تركيا -)مصنع( 

 
 

مكائن الكنس الكهربائيه ومكائن غسل السجاده انسان الي كهربائي النجاز 

 ORCA 169 تركيا والصحهاعمال التنظيف 
1397/
2017 

263)  

MAYA TEKSTIL SAN. VE 
TIC. LTD.STI 

 تركيا -)مصنع( 

 
 الوسادات واللحاف وفرش المراتب

 169 إسم المصنع تركيا
1187/
2017 

264)  

KAYALAR ENDUSTRIYEL 
MUTFAK SANA YI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 
 تركيا -)مصنع( 

 

للصدأ ومعدات المغسله الصناعيه معدات المطابخ الصناعيه المقاومه 
المقاومه للصدأ والمواقد والمبردات ومعدات المشروبات ومعدات التجهيز 

ومعدات غسل االطباق ةمعدات المطبخ المساعده ومعدات المغسله ووحدات 

المطبخ المقاومه للصدأ ومعدات المغسله ومعدات الخدمه والمطابخ 
 المحموله ومطابخ الحاويات

 تركيا
K&M 

KAYALAR 
KAYALAR MUTFAK 

169 
1539/
2017 

265)  

TAT KIMY SABUN VE 
GLISERIN SAN. TIC.A.S 

 تركيا -)مصنع( 

مناديل مبلله ومستحضرات التجميل السائله 
وصابون سائل ومسحوق غسيل االطباق 
وشامبو وشامبو االطفال ومنظف الزجاج 

 وصابون صلب وكريم جلسرين

 تركيا

LAVINYA- 
-DEX 

-BERRY 
-MEX 
-GION 

176 
1404/
2017 

266)  

YUCEBAS MAKINE 
ANALITIK CIHAZLAR 
GIHAZLAR GIDA YEM 

KIMYEVI MADDELER P 
AZARLAMA SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI 
 تركيا -)مصنع( 

قازان اختبار الطحين والعجين واالختبار 
االتوزماتيكي بنظام دوزاج الماء الخارجي 

 ودياستروغرف وخزان تبريد وتسخين
ودياستو غراف الماء وريو غراف وجهاز 
غسل الغلوتين اندكسه الغلوتين ومجفف 
الغلوتين وجهاز السيديمانمتاسيون عدد 
النزول وخض االسطوانه وخالط ترطيب 
القمح وفرشاه النخاله وساسور السميد 
ومطحنه موحده ومطحنه بالشاكوش 

وبالديسك وماكينه خلط السنبله الواحده 
دوار الشمس وماكينه واخراج قلب بذر 

الحصاد الصغيره وتنظيف القمح وجهاز 
تصنيف الحبوب وجهاز هز الغربال وفرن 
طبخ الخبز وكابيين التخمير وفرن الغبره 

 وجهاز تحليل النشاء المتضرر

 تركيا

 

176 
1539/
2017 

267)  

ATAK FARMA KOZMETIK 
KIMYA SANAYITIC. A.S. 

 تركيا -)مصنع( 

فه ومرشه مرشه العطور ومرشه الغر
الشعر ورغوه الحالقه وكولونيا بعد 

اون -الحالقه وكريم بعدالحالقه ورول
 ومرشه الجسم وسائل الجسم 

 تركيا

-ATAK 

-ETRUSCHI 

-SABAYA 

 صبــايــا

-ATAK POTPOURRI 

 اتــاك بوتبـوري

-ATAK SYMPHONY 

 

176 
1187/
2017 

268)  

SOYYIGIT GIDA .VE TIC .AS 
 تركيا -)مصنع( 

لشمس وزيت الذره وزيت زيت عباد ا
 الزيتون

 تركيا
KENT              

BORINGER 176 
1404/
2017 

269)  

OZPINAR TICARET VE 
PAZARLAMA LIMITED 

SIRKETI 
 تركيا -)مصنع( 

اطقم كنبيات ومجموع جلوس واطقم غرف 
النوم واطقم غرفه الطعام وفرش وسرائر 

 وملحقاتها
 HEVIN 176 تركيا

1404/
2017 

270)  

PENTI CORAP SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

 )شركه مالكه عالمه تجاريه(
 تركيا

مالبس داخليه وجوارب وجوارب طويله لحد 
الخصر وجوارب قصيره وجوارب لحد فوق وتحت 
الركبه  وبنطال التايت وجوارب طويله لحد نهايه 
الساق ومايوهات ومالبس نوم ومالبس منزل 

 ورسيهاتومالبس خارجيه واحذيه وشباشب وك
 واكسسوارات

 PENTI 176 تركيا
1404/
2017 

271)  

ISKENDERUN DEMIR VE 
CELIK A.S 

 تركيا -)مصنع( 

درفله الحديد المرققه بالحراره ودرفله 
الحديد والمجزأه والمرققه بالحراره الواح 

الحديد المرققه بالحراره ولفائف وكتل 
وحديد الزهر وقطران خام وسلفات 

 محبب االمونيوم وبنزول وخبث

 ISDEMIR 177 تركيا
1404/
2017 

272)  

KAR PORSELEN SAN. VE 
TIC.LTD.STI. 

 تركيا -)مصنع( 

 تركيا ادوات مائده من السيراميك
BONNA- 

-KAR PORSELEN 186 
1006/
2018 
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CEREMONY GIDA SAN. VE 
TIC .A.S 

 تركيا -)مصنع( 

 تركيا مواد غذائيه
7STICK- 

-AIMDENT 186 
1539/
2017 

274)  

TASDELEN MONALIZA 
CARPET NAKLIY AT SAN. 

VE TIC. LTD.STI 
 تركيا -)مصنع( 

سجاد الي بولي بروبلين وسجاد الي 
بوليستير وسجاد الي بوليستير بولي 

 بروبلين شوني وانواع اخري من السجاد
 تركيا

 

 

 

 

186 
1404/
2017 

275)  

SAMSUN MUTFAK 
SOGUTMA MARKET 

EKIPMANLARI SANAYI VE 
TICARET LIMITED 

 تركيا -)مصنع( 

خزائن التبريد وعربه البقاله ومعدات 
 السوبر ماركت

 تركيا

 
186 303 276)  

AKAT ELIT PARFUM SAN. 
DIS TIC. A.S 

 تركيا -)مصنع( 

رذاذ التجميل للجسم وعطر ومعطر الهواء 
للغرفه ورغوة الحالقه والشامبو ومنتجات 
العنايه بالجسم وكريم ملطف بعد الشمس 

يل للشعر ومصل للشعر وكريم مز
 ولوسيون بعد اشمس وجيل االستحمام 

 تركيا

-QUESTION 

-LEMCASTO 

-LUXELITE 

-MISSLIFE 

-PEOPLE 

186 
1539/
2017 

277)  

BAHCIVAN GIDA SAN. VE 
TIC. A.S 

 )شركه مالكه عالمه تجاريه(
 تركيا

 BAHCIVAN 186 تركيا منتجات االجبان
1187/
2017 

278)  

EAE ELEKTRIK 
AYDINLATMA END0STRISI 

SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI 

 تركيا -)مصنع( 

 EAE 186 تركيا منتجات االضاءه واالناره
1539/
2017 

279)  

Ciftciler birlik kagitcilik 
hijyenik urunler ve yag 
sanayi anonim sirketi 

 تركيا -)مصنع( 

حفاضات كبار  وورق تواليت ومناديل 
والكؤوس  ورقيه ودرج الورق واللوحات

ومفارش حمايه االسره واسياخ الشوي 
واكياس الثالجه والقطن الطبي والسكاكين 

البالستيك ومفارش تغيير تحت الطفل 
والفوط المبلله وفوط تنظيف الجروح 

 والجلد وكاب غسل الشعر

 تركيا
Flexi life- 

-ciftciler birlik 186 
1539/
2017 

280)  

HATIPOGLU AYAKKABI 
DERI SAN . VE TIC . LTD. 

STI 
 تركيا -)مصنع( 

احذيه السالمه والعمل واحذيه السالمه 
 الطويله الطويله واالحذيه

  (HDS 194 148 281 تركيا

GOKTEPE TEKSTIL 
URUNLERI SANA YI VE 

TICARET ANONIM SIRKET 
 تركيا -)مصنع( 

 DUENDA 194 تركيا اقمشه المفروشات
1404/
2017 

282)  

ALBIMO MOBILYA TEKSTIL 
INS. GID TUR.TIC.VE 

SAN.LTD .STI. 
 تركيا -)مصنع( 

اخشاب الهيكل ذو اليد او بدون اليد وقعده 
واحده واربعه ارجل وعنصر 

الجلوس)كنب( واخشاب /حديد الهيكل ذو 
اليد وقابل الفتح وقعدات كثيره واربعه 

 ارجل وعنصر الجلوس )كنب(

 ALBIMO 194 تركيا
1404/
2017 

283)  

FON KOZMETIK SAN, 
TIC,LTD.STI 

 تركيا -)مصنع( 

 تركيا العطور ومرطبات الجسم وملمع االظافر

-CLARALINE 
-SLOW 
-EKOL 

-FINALIST 
-KREASYON 

194 
1187/
2017 

284)  

ZIVELLA MOBILYA INSAAT 
SANAYI TCARET LIMITED 

SIRKETI 
 تركيا -)مصنع( 

 ERKONOMI 194 تركيا موبيليا مكاتب ومطاعم ومقاهي ومنزليه ومدارس
441/

2019 
285)  

OZ-ER PLASTIK SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI 

 تركيا -)مصنع( 

 اواني بالستيكيه للمطابخ  
 )موائد واواني مطبخيه إلخ( 

 واواني بالستيكيه 
 )اواني للمنازل والحمامات(

 تركيا

OZ-ER- 
PLASTIK 
-OZ-ER 

PLASTIK                   

202 
1397/
2017 

286)  

PLASMAKS YAPI 
URUNLERI SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 
 تركيا -)مصنع( 

نظام االستحمام وسماعات الدش وطاسات 
 الدش

 SHEFA 209 تركيا
1187/
2017 

287)  

YIBER ELEKTRONIK 
SANAYI VE TICARET 

LIMITED 
 تركيا -)مصنع( 

الحواجز الصحيه من الفوالذ المقاوم للصدأ 
ومصارف التنظيف من الفوالذ المقاوم للصدأ 
والمداخل الصحيه من الفوالذ المقاوم للصدأ 

وموزعات المناشف الورقيه من الفوالذ المقاوم 
للصدأ وموزعات الصابون /المطهرات من الفوالذ 
المقاوم للصدأ ومبيدات حشريه / مصيده حشرات 
ومعدات طبيه من الفوالذ المقاوم للصدا ومجففات 

 اليد
 والمبيدات الحشريه ومصائد الحشرات

 اتركي
 - CIZZZ 

- YIBTECH 
- YIBER 

216 
1538/
2017 

288)  

ATAC KOZMETIC VE KIMYA 
SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 
 تركيا -)مصنع( 

 MODA 216 تركيا مستحضرات التجميل
1538/
2017 

289)  

LIKUA ENDUSTRIYEL 
AMBALAJ MALZEMELERI 
SANAYI VE TICARET LTD. 

STI. 
 تركيا -)مصنع( 

 تركيا روبلين وخزان فلكسيكيس كبير بولي ب
-LT PACKAGING 

- LIQUA 
 

216 
1187/
2017 

290)  

KOSAN KOZMETIK تركيا مستحضرات التجميل - FLORMAR 216 1118 291)  
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PAZARLAMA VE TICARET 
ANONIM SIRKETI A.S 

 تركيا -)مصنع( 

 

ORIGINAL GOURMET FOOD 
COMPANY 

INTERNATIONAL GIDA 
SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 
 )شركه مالكه عالمه تجاريه(

 تركيا

 OG- 216  تركيا المصاصات والحلوي
1538/
2017 

292)  

SOZUTEK GIDA 
KONFEKSIYON INSAAT 

SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI 

 تركيا -)مصنع( 

سترات وسراويل وبذالت وصدريات وقمصان 
وربطات عنق وبيبيون وتي شيرت ومعاطف 

وارب ومالبس داخليه وبلوزات وسترات مبرده وج
منخفضه وقميص داخلي )فانيال( قميص داخلي 

 ومالبس داخليه )شورت المالكم "بوكسر(
واحزمه واحذيه واحذيه رياضيه ونعال وبذالت 
فضفاضه للرياضيين وبيجامات وقمصان نوم 
ومالبس داخليه للسيدات ومفارش لالسره 

 وسترات

 تركيا
- ZANIERI 

- MARK TAYLOR 
- POLOPARK 

216 
441/

2019 
293)  

KRAFT KAGIT SANAYI VE 
TICARET LTD.STI 

 تركيا -)مصنع( 

مستحضرات التجميل ) شريط حول ياقه 
المالبس وشمع وشمع المعلبه ولفه علي 
الشمع والمناشف يمكن التخلص منها 

ومعطف من الطالء وغطاء القمامه وقماش 
الشمع وصابون الحالقه وحاويات المياه 

 وزيت الشمع

 NECKY 223 تركيا
1187/
2017 

294)  

ARMES EV TEKSTILLI 
SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI 
 )شركه مالكه عالمه تجاريه(

 تركيا

االقمشه المنسوجه او الغير منسوجه مثل 
الستائر واغطيه االسره والبياضات 

والشراشف وبيوت المخدات والبطانيات 
واللحاف والمناشف واالعالم والرايات 

المصنوعه من النسيج واليافطات 
والخدمات المتعلقه باعمال الدعايه واعمال 

 التسويق والعالقات العامه 

 تركيا

 
223 

1404/
2017 

295)  

ONTAD GIDA INSAAT SAN. 
VE TIC. LTD .STI. 

 تركيا -)مصنع( 
 

طعام معلب ووجبات طعام جاهزة والمخلالت 
والخل وعصير الليمون والصلصات والمربي 

ر وفواكه وخضروات مجففه وشراب ودبس السك
 والبرغل 

 CEREN 229 تركيا
1538/
2017 

296)  

HIDROMEKANIK MAKINE 
SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 
 تركيا -)مصنع( 

موبيليا لالستعمال في داخل وخارج المساكن 
وكراسي وكنابيات وطاوله وطاوله صغيره 
 )طربيزات( وسرير قابل للثني )الشيزلونغ( 

 PAPATYA 229 تركيا
1404/
2017 

297)  

KOMET KOZMETIK SAN. 
TIC. LTD. STI 

 )شركه مالكه عالمه تجاريه(
 تركيا

 مستحضرات التجميل
 تركيا

 االمارات العربيه
colleen 229 

1187/
2017 

298)  

OZERDEM MENSUCAT 
SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 
 تركيا -)مصنع( 

وله افالم الطبع علي القماش وانتاج االقمشه المغز
 والبطانيه

 تركيا

- OZERDEM 
- OZERDEM MENSUCAT SANAYI VE TICARET 

A.S 
- ARAN 

- ARAN ARMADA VIZON 

229 
1404/
2017 

299)  

DIMES GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

 تركيا -)مصنع( 

عصير الفواكه ومشروبات بعصير الفواكه ومركز 
عصير الفواكه وحليب بعمر طويل وخليط جاهز 

تحضير المثلجات )الدوندرمه( وبودينج ) الجيلي ل
( وحليب بنكهه ولبن وعصير الفواكه بنسبه 

وفاكهه الخوخ ومشروبات بنكهه وشاي  100%
 مثلج بنكهه الليمون والخوخ والبركومات 

 DIMES 229 - تركيا
1187/
2017 

300)  

SIGMA CAM ESYA 
PAZARLAMA TIC. LTD .STI 

 )شركه مالكه عالمه تجاريه(
 كياتر

 
الكؤوس والطفايات والمزهريات والقنينات 

واالباريق من الزجاج والمزينه بالذهب والمزينه 
 بالدهان وتزيين وزخرفه القطع الزجاجيه المختلفه

 
 
  

 SIGMA 229 تركيا
1538/
2017 

301)  

GOZDE PLASTIK KALIP 
SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI 
 تركيا -)مصنع( 

 ه ادوات منزليه غير الصق
 )الفوالذ المقاوم للصدأ تجهيزات المطابخ(

 تركيا
- BELMA 

- BERTONE 229 
1397/
2017 

302)  

ALPIN CELIK MUTFAK 
GERECLERI SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI 
 تركيا -)مصنع( 

 تركيا اواني الفوالذ المقاوم للصدأ
- BELMA 

- BERTONE 229 
1397/
2017 

303)  

DIORA KIMYA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI 

 تركيا -)مصنع( 

الصابون الصلب والسائل وجل االستحمام 
 والمنظفات وجل التنظيف والمواد التجميليه

 LOLE'S 235 تركيا
1187/
2017 

304)  

DALAN KIMYA ENDUSTRISI 
ANONIM SIRKETI 

 تركيا -)مصنع( 

الصابون والغليسرين ومستحضرات 
 التجميل

 تركيا
NANCY- 
DIANA- 
CINDY- 

235 
1187/
2017 

 

305)  

USTUNSOY TEKSTIL 
KONFEKSIYON MOBILYA 
TEMIZLIK MALZEMELERI 

INSAAT VE DEKORASYON 
SANAYI TIC.LTD.STI 

 تركيا -)مصنع( 

بنطلونات نسائيه وتنانير وقمصان نسائيه 
والبلوزات وسترات نسائيه وجاكيتات 

 نسائيه ومعاطف نسائيه
 ABACI GIYIM 235 تركيا

1404/
2017 

306)  

ANSAN METAL VE PLASTIK 
SANA YI VE TICARET LIMITED 

SIRKETI 
 )شركه مالكه عالمه تجاريه(

 تركيا

ملحقات الحمام وتركيبات المطبخ وتركيبات البيت 
وصناديق النفايات والصابون وصحون الصابون 
وحامل فرشاة األسنان وفرشاة المرحاض وسالل 

ل الغسيل وصواني التقديم وحامل المنشفة وحام
المعطف وشماعات المالبس ورفوف األحذية 

وذراع تثبيت الميكروويف ورفوف ركن الحمام 
وخزائن الحمام ومجففات المالبس وشماعات 
المناشف ومقاعد حوض االستحمام وكرسي 

الحمام ومقابض حوض االستحمام ومقعد الدش 
القابل للطي ومقابض السالمة وقبضات السالمة 

تبات الحمام وكراسي ومقاعد الحمام وع
ومجموعات مرايا الحمام وملحقات الحمام 

وماسورة ستارة الدش وخطاف ستارة الدش 
ومنظم الثالجة والخزانة ورفوف الحمام 

األلومنيوم وسجادات عدم االنزالق والمناشف 
 والصابون وستائر الدش والزهور االصطناعية

 تركيا
 الصين

 االمارات

- PRIMANOVA 
- CANDIA 241 

1538/
2017 

307)  
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VINOLA ANKASTRA MUTFAK 
URUNLERI SAN. TIC AS 

 تركيا -)مصنع( 

  60؛ 90افران بلت ان 
 VINOLA 241 تركيا 60؛90ومواقد بلت ان 

441/
2019 

308)  

KONFOR DAYANIKLI TUKETIM 
MALLARI MOBILYA DERI TEKSTIL 

INSAAT, TURIZM SANAYI VE 
TICARET A.S. 

 تركيا -) مصنع( 

) مجموعه جلوس علي شكل طقم موبيليا منزليه 
ومجموعه بهيكل خشبي او معدني وموبيليا 

 وحدات ومستلزمات الموبيليا (
 واالرائك واالسره وقواعد االسره

 تركيا
KONFOR- 

KONFOR IDENTITY- 247 
1397/
2017 

309)  

ALTONA COSMETICS TECHNOLOGY 
SAN.TIC.A.S. 

 )شركه مالكه عالمه تجاريه(
 تركيا

 ل المفرط والطفاء اللمعةنوت اساس للتأك
 نوت اساس لتجديد نضارة البشرة

 نوت اساس للترطيب المشرق للبشرة
 نوت اساس لتوهج الشمس

نوت -مدمج المع بلمسة الحرير –نوت لتحمير الخدود 
 نيراكوتا لتحمير الخدود من الطين

 نوت بودرة مدمج المع بلمسة الحرير
 نوت كريم بودرة المع بلمسة الحرير

 درة تيراكوتا من الطيننوت بو
نوت بى بى -نوت بودرة لتغيير لون البشرة للون البرونزى

 كريم
نوت كونسيلر سائل للتغطية الكاملةنوت كونسيلر بعصا 

 للتغطية الكاملة
 نوت بى بى كريم
 مظلل للعين كواترو المع من الحرير –نوت اى شادو 
 مظلل للعين كواترو المع من الحرير –نوت اى شادو 

 اى شادو احترافى نوت
 نوت مسكرة برموش طويلة

 نوت مسكرة من الحجم الكبير
 نوت مسكرة عميقة سمراء
 نوت مسكرة برموش كاملة

 محدد خطوط الترا بالك –نوت اى الينر 
 الترا بالك –نوت ديب الينر 

 نوت احمر شفاة لفترة زمنية طويلة ومقاوم للتاكل
 نوت احمر شفاة بلوم احمر فائق

 شفاة مطفى اللمعة ومرطبنوت احمر 
 نوت بى بى مصحح الشفايف

 احمر شفاة زجاجى المظهر بلون مائى –نوت ليب جلوس 
احمر شفاة زجاجى المظهر لفترة زمنية  –نوت ليب جلوس 

احمر شفاة زجاجى  –نوت ليب جلوس -طويلة ومقاوم للتأكل
 مطفى اللمعة ومرطب

 نوت اساس معدنى
 نوت محمر خدود من المعادن

 بودرة معدنية نوت
 نوت اي شادو معدنى
 نوت كونسيلر معدنى

 مناديل مبللة الزالة المكياج –نوت وايبس 
 طالء اظافر من االيناميل –نوت 

 طالء اظافر من االيناميل –نوت ايكون 
 

 تركيا
مناشئ متعدده 
طبقا لمراكز 

التوزيع 
 والمصانع التابعه

NOTE 247 
1187/
2017 

310)  

GONDOL PLASTIK SANAYI DIS 
TICARET ANONIM SIRKETI 

 تركيا -)مصنع( 
 GONDOL 247 تركيا االواني والمعدات المنزليه البالستيكيه

1404/
2017 

311)  

MONNA KIMYA KOZMETIK VE 
SANAYI TIC. LTD.STI 

 تركيا -)مصنع( 
 PINEAPPLE 254 تركيا مستحضرات التجميل

1538/
2017 

312)  

FIRSTONE INTERNATIONAL 
DIS TICARET VE TEKSTIL 
SANYI LIMITED SIRKETI 

 تركيا -)مصنع( 

المالبس بكل انواعها وملحقاتها 
ومستلزماتها من احذيه وحقائب وسيور 
مالبس جاهزة خارجيه وداخليه واالقمشه 
واقمشه الطرح والطرح والطرح الجاهزة 

واطقم برنص الحمام والفوط واطقم 
الحمامات ارضيات ومفارش السرير 

طين ومفارش الطاوالت والماليات والبطا
والطربيزات والمطرزات بشكب عام 

 ومفارش االطفال

 254 إسم المصنع تركيا
1538/
2017 

313)  

ALPAYA DOGAL VE KOZMETIK 
URUNLERI SAN VE TIC A.S 

 )شركه مالكه عالمه تجاريه(
 تركيا

مستحضرات التجميل ومنتجات العنايه 
 بالشعر

 NUTRIGROW 254 تركيا
1404/
2017 

314)  

NEW MIM KOZMETIK KIMYA 
ITHALAT IHRACAT SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI 
 تركيا -)مصنع( 

الصابون بانواعه الصلب والسائل ومزيل 
الشعر بانواعه سكر وسويت وشمع 

وواكس والكريمات وكافه انواع المنظفات 
ومواد التجميل والكريمات والعطور 

والزيوت الطبيعيه والمحارم والخفوضات 
محارم )المبلله والمعطره( والمناديل وال

 الورقيه

 BELINA 254 تركيا
1187/
2017 

315)  

DEMIR MAKINE SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI 

 تركيا -)مصنع( 

 
 

 احذيه السالمه المهنيه
 
 
 

 تركيا
-  

-  

258 

218 316)  

ASALMOB MOBILYA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI 

 ريه()شركه مالكه عالمه تجا
 تركيا

انتريهات مودرن مع ميكانزم وغرف نوم مودرن 
ونيو كالسيك وغرف سفره مودرن ونيو كالسيك 
وكنسوالت مودرن ونيو كالسيك وطاوالت مودرن 
وستائر قماش وكل ما يلزم االثاث المنزلي وكل ما 
يلزم االثاث الفندقي واكسسوارات موبيليا ولوازم 

 انتاج

 تركيا
مناشئ متعدده طبقا 

مراكز التوزيع ل
 والمصانع التابعه

 

264 
1404/
2017 

317)  

FEN OYUNCAK VE MUTFAK 
ESYALARI PAZ. TIC.LTD.STI 

 )شركه مالكه عالمه تجاريه(
 تركيا

 تركيا االلعاب التعليميه والبالستيكيه 
 
DEDE 

269 
1187/
2017 

318)  

MERSAN PASLANMAZ MAKINA 
SAN VE TIC.LTD.STI 

 تركيا -)مصنع( 

 انفور ماكينة س
 ماكينة ضغط البالون 
 ماكينة تيرموفيسكا 

 ماكينة فيسكا 
 ماكينة القلب بالعكس 
 ماكينة فتح اللفافات 

 ماكينة عصر وقطع االقمشة الرطبة 
 قطع االقمشة الجافة 

 ماكينة الحرق
 ماكينة قلب القماش المبلل بالعكس
 ماكينة سانفور العرض المفتوح

 MERSAN 269 تركيا
1187/
2017 

319)  

YAKUPOGLU TEKSTIL VE DERI SANAYI 
TICARET A.S 

 تركيا -)مصنع( 

 أحذية من الجلد -

 خفة)مس( -

 بوط)جزمة( -

 ابواط عسكريه)احذيه ثقيله( -

 شبشب -

 تركيا
 -YDS 

GOLIATH  - 
FOOT WEAR 

275 
1404/
2017 

320)  

OZMER PASTACILIK VE ICECEK URUNLERI 
SAN. PAZ. TURIZM VE DIS TIC. A.S. 

 تركيا -نع( )مص

 مل( 700سنتيلتر ) قيقبفو شراب كوكتيل بنكهة  
 700فو شراب كوكتيل بنكهة  جوز الهند األبيض سنتيلتر )

 مل(
 مل( 700فو شراب كوكتيل بنكهة التوت البري  سنتيلتر )

 E-102فو شراب كوكتيل بنكهة الموز      
 مل( 700فو شراب كوكتيل بنكهة الشمام  سنتيلتر )

 مل( 700وكتيل بنكهة النعنع االخضر سنتيلتر )فو شراب ك
 مل( 700فو شراب كوكتيل بنكهة الفانيلال  سنتيلتر )

 تركيا

 

275 
1538/
2017 
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 مل( 700فو شراب كوكتيل بنكهة الزيزفون  سنتيلتر )
 مل( 700فو شراب كوكتيل بنكهة السكر  سنتيلتر )
 مل( 700فو شراب كوكتيل بنكهة الدراق سنتيلتر )

 مل( 700ز المر سنتيلتر )فو شراب كوكتيل بنكهة  اللو
 مل( 700فو شراب كوكتيل  الشوكوالته سنتيلتر )
 مل( 700فو شراب كوكتيل بنكهة القهوة سنتيلتر )

 700فو شراب كوكتيل بنكهة  الكشمش األسود سنتيلتر )

 مل(
 مل( 700فو شراب كوكتيل بنكهة المانجو سنتيلتر )
 مل( 700فو شراب كوكتيل بنكهة الكاراميل سنتيلتر )

 700فو شراب كوكتيل بنكهة جوز الهند الشفاف سنتيلتر )

 مل(
 مل( 700فو شراب كوكتيل بنكهة  ماء الورد  سنتيلتر )

 700فو شراب كوكتيل بنكهة البرتقال الحامض  سنتيلتر )

 مل(
 مل( 700فو شراب كوكتيل بنكهة البندق سنتيلتر )
 مل( 700فو شراب كوكتيل بنكهة  الفستق سنتيلتر )

و شراب كوكتيل بنكهة اليوسف افندي األخضر سنتيلتر ف

 مل( 700)
 مل( 700فو شراب كوكتيل بنكهة البطيخ سنتيلتر )
 مل( 700فو شراب كوكتيل بنكهة التونك المر سنتيلتر )
 مل( 700فو شراب كوكتيل  الكريمة االيرلندية  سنتيلتر )

 700فو شراب كوكتيل بنكهة التوت األزرق  سنتيلتر )

 جديدمل(
 E-102      70فو شراب كوكتيل بنكهة  الموز األخضر 

فو شراب كوكتيل بنكهة نعنع الحديقة الشفاف  سنتيلتر 

 مل( 700)
 مل( 700فو شراب كوكتيل   الشوكوالته البيضاء  سنتيلتر )
 مل( 700فو شراب كوكتيل بنكهة  التفاح األخضر سنتيلتر )

 مل( 700نتيلتر )فو شراب كوكتيل بنكهة بذرة المشمش   س
 E-102      70فو شراب كوكتيل بنكهة المشمش 

 700فو شراب كوكتيل بنكهة الكاراميل بالبندق   سنتيلتر )

 مل(
 مل( 700فو شراب كوكتيل بنكهة التوت األسود  سنتيلتر )
 مل( 700فو شراب كوكتيل بنكهة األجاص سنتيلتر )
 ل(م 700فو شراب كوكتيل بنكهة  القرفة سنتيلتر )
 مل( 700فو شراب كوكتيل بنكهة التيراميسو   سنتيلتر )

 فو شراب كوكتيل بنكهة األناناس  سنتيلتر 

 مل( 700)
 مل( 700فو شراب كوكتيل بنكهة  الكاباتشينو سنتيلتر )

NN KOZMETIK ULUSLARARASI TICARET 
LIMITED SIRKETI 

 )شركه مالكه عالمه تجاريه(
 ياترك

بخاخ غرفة وبخاخ عطر ورغوة حالقة وبخاخ جسم وبخاخ 

غرفة روزالند وتشكيلة بخاخ جسم وملمع سيارات سيليكون 

سوبر ومعطر الجو ومعطر السيارة والغرف وعطور سيارات 

علي شكل رزاز ورغوة وجيل حالقة ومعطرات الجسم 

 والعطور وملمع اثاث

 

 

 تركيا

 

 

 

275 
1187/
2017 

322)  

BDY ELEKTRIK ITHALAT IHRACAT SANAYI 
VE TICARET LIMITED SIRKETI 

 تركيا -)مصنع( 

 غلوب 1022/5
1202/2XE27 غلوب 

 مصباح ابليك 1037
E 136/E10000/PS-LG كشاف مطري 
E 1-60/L 1R-220V-LG كشاف مطري 

 غلوب 1036/2
1202/C/2XE27 غلوب 
1037/C مصباح ابليك 

E 236/E10000/PS-LG كشاف مطري 
E 2-60/L 1R-220V-LG كشاف مطري 

 غلوب 1201/5
1202/MG/2XE27 غلوب 

 مصباح ابليك 1101
E 118/M/PC-LG كشاف مطري 

E 1-120/L 1R-220V-LG كشاف مطري 
 غلوب 1202/5

 غلوب 1203
 مصباح ابليك 1097

E 218/M/PC-LG كشاف مطري 
E 2-120/L 1R-220V-LG كشاف مطري 

 غلوب 1203/5
1203/C غلوب 

1302/SN ح ابليكمصبا  
E 136/M/PC-LG كشاف مطري 

E 1-150/L 1R-220V-LG كشاف مطري 
 غلوب 1039/2

1203/MG غلوب 
ELW-21 مصباح ابليك 

E 236/M/PC-LG كشاف مطري 
E 2-150/L 1R-220V-LG كشاف مطري 

 غلوب 1303/10
1203/2XE27 غلوب 

ELW-21/S مصباح ابليك 
E 158/M/PC-LG كشاف مطري 

F 414 كشاف مطري 
 غلوب 2000-01

1203/C/2XE27 غلوب 
ELW-11 مصباح ابليك 

E 258/M/PC-LG كشاف مطري 
F 254 كشاف مطري 
2000-01/C غلوب 

1203/MG/2XE27 غلوب 
ELW-11/S مصباح ابليك 

E 118/E10000/PC-LG كشاف مطري 
F 354 كشاف مطري 

2000-01/MG غلوب 
 غلوب 1030

2100 LD غلوب مطري 
E 218/E10000/PC-LG ريكشاف مط  

F 454 كشاف مطري 
 غلوب 2000-02
1030/C غلوب 

2100LD/SN غلوب مطري 
E 136/E10000/PC-LG كشاف مطري 

F 280 كشاف مطري 
2000-02/C غلوب 

 غلوب 1038
 علبة قواطع كهربائية 320-010300-002
E 236/E10000/PC-LG كشاف مطري 

F 380 كشاف مطري 
2000-02/MG غلوب 

1038/C غلوب 
 علبة قواطع كهربائية 320-010300-004
E 158/E10000/PC-LG كشاف مطري 

F 480 كشاف مطري 
 غلوب 2000-32

 مصباح مطري 3300
 علبة قواطع كهربائية 320-010100-002
E 258/E10000/PC-LG كشاف مطري 

FE 154 كشاف مطري 
2000-32/MG غلوب 
3300/B مصباح مطري 

 علبة قواطع كهربائية 320-010100-004
D 118/E PHILIPS/PC-LG كشاف مطري 

FE 254 كشاف مطري 
 غلوب 3000-01

3300/OP مصباح مطري 
 علبة قواطع كهربائية 320-010100-006

D 218/E PHILIPS/PC-LG كشاف مطري 
FE 354 كشاف مطري 
3000-01/C غلوب 

 مصباح مطري 3400
 علبة قواطع كهربائية 320-010100-008

D 136/E PHILIPS/PC-LG كشاف مطري 
 كشاف مطري 3001

3000-01/MG غلوب 
3400/B مصباح مطري 

  تركيا

 

283 
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 علبة قواطع كهربائية 320-010100-012
D 236/E PHILIPS/PC-LG كشاف مطري 

 كشاف مطري 3002
 غلوب 3000-02

3400/OP مصباح مطري 
 علبة قواطع كهربائية 320-010100-016

D 158/E PHILIPS/PC-LG كشاف مطري 
3005,3001/P  كشاف 

AKSEL MUTFAK ESYALARI SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI 

  تركيا -)مصنع( 

قدر البخار ومجموعاتها )فوالذ صامد، جرانيت، سيراميك، 
 تفلون(.

أبريق الشاى ومجموعاتها )فوالذ صامد، جرانيت،  
 سيراميك، تفلون(.

السماور الكهربائيه ومجموعتها.   
ربائيه ومجموعاتها.أبريق الشاى الكه   

القدر ومجموعاتها )فوالذ صامد، جرانيت، سيراميك،  
 تفلون(.

مقاله ومجموعاتها )فوالذ صامد، جرانيت، سيراميك،  
 تفلون(.

الشوك والمعالق والسكاكين ومجموعتها.   
الطبق والكأس من البورسالن والسيراميك والصينى  

 ومجموعاتها وزخرفة الديكور ومجموعاتها.
دح والصراحى والزهريه والطبق من الزجاج والمنتجات الق 

 الزجاجيه األخرى وزخرفة الدكور.
 طاولة المكواه عالقه ومجفف المالبس ومجموعاتها.

 أدوات للبيت والمطبخ من بالستيك ومجموعاتها.
مقبض وقلب من فوالز صامد، جرانيت، سيرميك، تفلون، 

ها.بالستيك، باكليت، سيليكون، وادوات ديكور ل  
أدوات كبيره وصغيره للبيت والمطبخ ) خالطه، مولف، 

ق شاى كهربائى، محمصة خبز كهربائيه، عصارة أبري
فواكه، مكنسه كهربائيه، مكواه، مجفف شعر، فرن 

انكاسترى، موقد،سفاطه، مريع مجداف، سخان ماء للحمام، 
سخان ماء فورى، سخان انفراريد، سخان كربون وكوارتز، 

البس،سخان، مروحه، موقد غاز، شوايه سخان عسالة الم
كهربائيه، موقد كهربائى، محمصه كهربائيه، فرن كامل 

 الطول،ثالجه، غسالة مالبس، غسالة أطباق، مجفف مالبس.
معدات المطابخ الصناعيه من ) فوالذ،المونيوم، سيراميك، 

جرانيت، تفلون، بالستيك، باكليت( التى تستخدم فى المطاعم 
 والفنادق.

 

 ياترك

-AKSEL 
-AXEL 

-KENLOOX 

-MOULTIMEX 

-LEZZET DERYASI 

-KUCHENGERATE GAZI 

283 
1187/
2017 

324)  

ENKA HIJYEN URUNLERI SANAYI VE 
TICARET A.S. 

 تركيا  -)مصنع( 
 تركيا حفاضات االطفال

 

 

 

290 

1404/
2017 

325)  

NUH'UN ANKARA MAKARNASI 
SANAYI VE TICARET A.S. 

 تركيا -)مصنع( 
 تركيا ونةمعكر

 

295 
1187/
2017 

326)  

YANCA GIDA SANAYI ISLETMELERI 
IC VE DIS TICARET A.S. 

 تركيا -)مصنع( 

الزيوت بجميع انواعها واشكالها وكعكة زيت عباد 
الشمس وبذور اللفت وكعكة مستخرج زيت الذرة 

 وفول الصويا والصابون المجفف 
 تركيا

 

 

 
 

295 
 

1404/
2017 

327)  

BILGE INOKS SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

 تركيا -)مصنع( 

أغراض المطبخ المصنوعه من 
الفوالذ المقاوم للصدأ ومغاسل 
 المطبخ الفوالذية المقاومة للصدأ

 BILGEINOX 300 تركيا
1538/
2017 

328)  

LIMKON GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

 تركيا -)مصنع( 

مركزات عصير الفاكهة وعصائر 
ة المعصورة مباشرة بدون الفاكه

مركزات ومركز عصير الجزر 
وعصير الجزر المعصور مباشرة 
ومعجون الفاكهة ومعجون الفاكهة 

 المركز

 LIMKON 314 تركيا
1538/
2017 

329)  

SAGLIKLI GIDA URUNLERI 
SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 
 تركيا -)مصنع( 

 تركيا مشروب طاقة

 

314 
1538/
2017 

330)  

ARBA KIMYASAL TEMIZLIK 
VE KOZMETIK URUNLERI 
SANAYI TICARET LIMITED 

SIRKETI 
 تركيا -)مصنع( 

  (JOYCEPLUS 314 1140 331 تركيا مستحضرات التجميل

BETA PROSES OZEL 
KIMYASALLAR SANAYI VE 
TICARET LIMITED.SIRKETI 

 تركيا -)مصنع( 

 تركيا زيوت تشحيم ومنظفات بقع. -

 

325 
1538/
2017 

332)  

KADIOGLU KOZMETIK 
SANAYI VE TICARET 

ANONIM  SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

مستحضرات تجميل و منتجات العناية 
 الشخصية 

 GARBRINI تركيا 
COSMETICS 

83 
107/

2018 
333)  

SARAR GIYIM TEKSTIL 
SANAYI VE TICARET 

ANONIM 
 تركيا-)مصنع(

 SARAR 146 تركيا تصنيع مالبس
109/

2018 
334)  

Metal Martris San. 
Tic.A.S. 

 تركيا-مصنع( (

 االسالك الفوالذية الزنبركية
والمجلفنة ، زنبرك فوالذى للسرير ، 

 زنبرك من الكونكريت للسرير
 Metal Matris 11 تركيا

296/
2018 

335)  

RENKSAN PLASTIK 
SŰNGER SAN. VE TIC.LTD . 

ŞTI 
 تركيا -مصنع (  (

الصابون السائل و المنظفات و المناديل 
الرطبة و اسفنج التنظيف و  الورقية

الدواسات و السدادات و شرائط االبواب و 
النوافذ و اماكن تعليق احواض الغسيل و 

الواح المبوالت و مزيالت الروائح الكريهه 

 تركيا
BELUX 

digu 15 
296/

2018 
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الخاصة بدورات المياه و الشامبوهات و 
 كريمات الشعر

R.B. KARESI ITHALAT 
IHRACAT TEKSTIL SANAYI 

VE TICARET ANONIM 
ŞIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

 خيوط حبكة واحدة -
 اقمشة منسوجة و اقمشة حياكة -
صباغ اقمشة،طباعة اقمشة، انتاج  -

 كهرباء
 KARESI 32 تركيا

296/
2018 

337)  

TEKNIK TEMIZLIK 
EKIPMANLARI IMALAT 
SANAYI VE TICARET 

LIMITED ŞIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

مجففات )نشر( –المالبس  عالقات
 -حمالة ممسحة مبللة -المالبس

لوازم -ادوات بالستيكية)ممسحة(
مهد -قائمة تلسكوبية-المسحةالمبللة

 طاولة كي-للطفل

 DAYLIGHT 60 تركيا
296/

2018 
338)  

MESTAS METAL ENDUSTRI 
SANAYI VE TICARET A.S 

 تركيا –) مصنع ( 

 افران كاملة القامة -
 المواقد الغازية -

 االفران المخفية و المواقد -
 االفران المتوسطة -

 مسخنات كهربائية كوارتز -

 تركيا
- EFES 

- KLASS198 76 
296/

2018 
339)  

AHMET YAR SOGUTMA 
SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

 –ثالجات و مبردات و رفوف مبردة 
 ماكينات الثلج

 AHMET YAR تركيا
REFRIGERATION 83 

296/
2018 

340)  

KADIOGLU KOZMETIK 
SANAYI VE TICARET 

ANONIM  SIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

مستحضرات تجميل و منتجات العناية 
 الشخصية

 GARBRINI تركيا
COSMETICS 83 

296/
2018 

341)  

ARKAGIT SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

مستحضرات تجميل و منتجات العناية 
 يةالشخص

 PAPILION 83 تركيا
296/

2018 
342)  

SILVERLINE EV 
GERECLERI SATIS E 

PAZARLAMA A.S 
 ) شركة مالكة عالمة تجارية (

 تركيا

اغطية المداخن  –اغطية البوتاجازات 
و غساالت  –و االفران البليت ان 

 االطباق البليت ان

 تركيا
 المانيا

SILVERLINE 89 
296/

2018 
343)  

ANL GIDA SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

شوكوال و كوكولين مع الحليب و 
 حشوة قشدة و العاب و حلويات

 تركيا
ANL 

CHOCO 96 
296/

2018 
344)  

UNIGUM GIDA MADDELERI 
SANAYI TICARET A.S 

 تركيا –) مصنع ( 
 تركيا خميرة العلكة و العلكة

UNIBOL – UNIGUM 
BIG BLAST-  BLOX 

LEMONTRICK 
SUNFRESH- EXIT 

116 
296/

2018 
345)  

HAYAT KIMYA SANAYI 
ANONIM SIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

حفاضات  –حفاضات كبار السن 
 –حفاضات العناية اليومية  –نسائية 

 المناديل المبللة –المناديل الورقية 
 تركيا

EVONY 
MOLPED 

JOLY 
 

116 
296/

2018 
346)  

TEB ELEKTRIK SANAYI VE 
TICARET LTD.STI 

 تركيا-صنع()م

مجموعه مأخذ الكهرباء ؛ وحدات انتاج االناره 
الداخليه والخارجيه بانواعها ؛ ساحبه الهواء 

للحمامات والمطابخ ؛ مجموعات مأخذ ومخارج 
 (GOLYAT)ذو تاريض 

 تركيا
-HOROZ 

 145 
296/

2018 
347)  

KUMTEL DAYANIKLI 
TUKETIM MALLARI 

PLASTIK SANA YI VE 
TICARETANONIM SIRKETI 

 تركيا -)مصنع( 

موثد بغاز البوتان وفرن كهربائي وسخان 
كهربائي وفرن بأبعاد تامه وشوايه كهربائيه 

وموقد ذات لوحه تسخين وماكينه تحميص الخبز 
 ومروحه

 تركيا
-KUMTEL 
-LUXELL 169 

296/
2018 

348)  

FABER KIMYA VE ILAC 
SANAYI TIC LTD STI 

 تركيا-)مصنع( 

 58تيك ايودين فاس - 280اسيدكس ايودين 

 160اسيدكس بور  - 220اسيدكس اسيدون 
 145اسيدكس بورفول  - 120اسيدكس سى اى دى 
 90اسيدكس اف جى  - 80اسيدكس اف جى 

 اسيدكس فوجيديس - 980اسيدكس فى جى بى 
 اسيدكس بور بى ار سى - اسيدكس كوات كا او زد

 07-اسيدكس كيو -400اسيدكس فى جى بى فينوليكس 

 ك\11اسيدكس كوات دى أى زد - 11ات دى اى زد اسيدكس كو
 400اسيدكس فود ا ل  - 400اسيدكس ا ل 

اسيدكس  - ا جى 57اسيدكس باك -40اسيدكس باك  - 27اسيدكس  باك 

 اسيدكس فوكسيجين بلس- فوكسيجين
 اسيدكس بى بى- ديسامين تى -912اسيدكس اتش 

 20تك تاب ك ت -اتش - 50اسيدكس كلور تاب 

 - 30اسيدكس باك - 28اسيدكس فود بى تى  - 23د بى اسيدكس فو
 25اسيدكس ديكس  - اسيدكس دييب كلين - 20اسيدكس دى 

 440اسيدكس بيست  - دى اى زد \فاستيك اودر اوت 

اسيدكس فى  - 1000اسيدكس فى جى بى ايودين  - 505اسيدكس رابيد 
م دراى فاستيك فو - 01-اسيدكس هاندى اتش - 30جى بى ايودين ميلكنج 

 ليكويد 21اسيدكس اسيسيبت دى زد - فاستيك اسيهاند - كريم

اسيدكس  - اسيدكس د. فابر هياجين - جيل 21اسيدكس اسيسيبت دى زد 
 ك 9فاستيك افن  - 01هاى تك باك  - 75بوفكس 

 فاكللين اكوا بلس - فاستيك نيو اورانج

 سى اى بى \الكالين  04اسيدكس بى  02اسيدكس بى 
 02اسيدكس فود ا - سى اى بى \اسيد  04اسيدكس أ  01 –اسيدكس ك 

 ACDIEX 169 تركيا
296/

2018 
349)  

LAVA METAL DOKUM 
SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 
 تركيا -)مصنع( 

المقاله المدعومه والقدر الصغير واالوعيه 
المقاومه للحراره ) كسروله طبق عميق ( 

ي والمقاله والوعاء والمقاله ومقاله القل
والشوايات والصواني الخشبيهة واطباق الميالمين 

 المسطحه

 LAVA 216 تركيا
296/

2018 
350)  

OZKAN-MERVE TEKSTIL SANA 
YI VE TICARET LIMITED 

SIRKETI 
 )شركه مالكه عالمه تجاريه(

 تركيا

ستائر محبوكه جاكار وستائر منسوجه 
فانتازي وستائر منسوجه برودي وغطاء 

 المنضده وأقمشه ستائر
 تركيا

- PAPION 
- PAPION KELEBEK 

- MELISA 
269 

296/
2018 

351)  

SEM ISI PLASTIK 
TURIZM GIDA 

DAYANIKLI TUKETIM 
ITHALAT IHRACAT 

SANAYI TICARET A.S. 

 تركيا -)مصنع( 

سخانات المياة الفورية  -
 الكهربائية .

خالط وعجان  ومكواة  -
 بالبخار .

مكنسة كهربائية وشواية  -
 بالكهرباء.

 SEM تركيا

336 

296/
2018 

352)  

SENUR ELEKTRIK 
MOTORLARI SNAYI 

VE TICARET A.S 

 مكانس. -

 محضر طعام. -

 ARNICA. 336- تركيا
296/

2018 
353)  
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 طقم خالطات. - تركيا -)مصنع( 

 مفرمة لحمة. -

 قطاعة. -

 ماكينة صنع القهوة التركى. -

 مكواة بخار. -

 طاولة كي. -

MEYOSIS HASTANE 
EKIPMANLARI 

SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI 

 تركيا -)مصنع( 

 تركيا أثاث مستشفيات . -

 

336 

435/
2018 

354)  

AYDINLI  HAZIR GIYIM SANAYI 
VE TICARET ANONIM SIRKETI 

 تركيا -)مصنع( 

 تركيا مالبس جاهزة . -

U.S. POLO ASSN 

 

  

365 261/
2019 

355)  

FERHAT DALGAC- KEKSAN 
ALUMINYUM MUTFAK 

ESYALARI VE TEKSTIL. 
 تركيا -)مصنع( 

موائد من الحديد وااللومنيوم  -
 واإلستانلس ستيل .

 أدوات المطبخ . -
 تركيا

 

 

377 
541/

2019 
356)  

SERA KOZMETIK 
PAZARLAMA TICARET A.S. 

 تركيا -)مصنع( 

 مستحضرات تجميل . -
 منظفات . -

 تركيا 
- RAIN . 

- OLIVE'N 
BODY. 

385 
267/

2019 357)  

AGAMODA DERI 

KONFEKSIYON SAN 

VE TIC AS 

 )شركة مالكة عالمة جتارية(

 تركيا

مالبس جاهزة من اجللد  -

 والنسيج والفرو .
 . AGAMODA - تركيا

389 

19/2021 358)  

KOPAS KOZMETIK 
PAZARLAMA VE SANAYI 

A.S. 

 )شركة مالكة عالمة جتارية(

 تركيا

 DALIN . 389 - تركيا يل .مستحضرات جتم -
541/

2019 
359)  

HAYAT KIMYA SANAYI 
ANONIM SIRKETI 

 تركيا -)مصنع( 

 حفاظة لكبار السن . -

 حفاظات نسائية . -

 حفاظة سريرية . -

 تركيا

- JOLY . 

- EVONY . 

 

389 

541/
2019 

360)  

ORKA TEKSTIL 

SANAYI VE TURIZM 

TICARET A.S. 

 )شركة مالكة عالمة تجارية(

 اتركي

 مالبس داخلية وخارجية  -

 )رجالي وحريمي(

 جاكيت . -

 بدلة . -

 فيست . -

 قميص . -

 معطف . -

 تركيا

 

 

 

- TWN . 

 

 

404 

155/
2020 

361)  

MEHMET 

SAKALIBUYUK 

ALDORA LIFE 

أدوات مطبخية من المعدن  -

األستيل والتيفال والجرانيت 

 والسيراميك .

 تركيا

 
404 

155/
2020 

362)  

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:54842103120211026163415. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.27
.1

0.
20

21
 / 

26
17

3



MUTFAK ESYALARI 

 تركيا -)مصنع( 

 

 

 

SENSO TEKSTIL 

SANAYI VE DIS 

TICARET LTD.STI 

 تركيا -)مصنع( 

مالبس حريمي )فستان  -

سوارية وأطقم ومالبس سهرة 

 وجاكيت وبنطلون( .

 SESTO SENSO.  404 - تركيا

155/
2020 

363)  

NETPAK ELEKTRONIK 

PLASTIK KOZMETIK 

SANAYI LIMITED 

SIRKETI 

 تركيا -)مصنع( 

 GOOD SENSE . 404 - تركيا موزع هواء ملطف . -

155/
2020 

364)  

CEMSAN ELEKTRIKLI 
CIHAZLAR SANAYI VE 

TICARET LTD.,STI 
 تركيا -)مصنع( 

سخان المياة الكهربائي المنزلي  -
 الفوري .

 معدات التسخين بالطاقة الكهربائية . -
 المواقد الكهربائية . -

 المبرد . -
 هربائية .أجهزة التدفئة الك -

 تركيا
 (VEITO)فيتو 

CEMSAN 

409 366/
2019 

365)  

Koleksiyon Mobilya San. 
A.S. 
 تركيا -) مصنع ( 

 KOLEKSIYON 5 تركيا أثاث منزلي ومكتبي
488 

366)  

CASA OTURMA GRUPLARI 
MOBILYA IMALAT ITHALAT 

IHRACAT SANAYI VE 
TICARET LIMITED ŞIRKETI 

 تركيا –) مصنع ( 

اطقم غرف  –نبات الك –المقاعد 
 –مساند  –اطقم غرف طعام  –النوم 

وحدات / طاوالت  –طرابيزات 
 للتليفزيون

 casa 34 تركيا

488 

367)  

KOMYILDIZ TEKSTIL 
ÜRÜNLERI TRAIM VE 

HAYVANCILIK SANAYI 
TICARET LIMITED ŞIRKETI 

 تركيا -) مصنع ( 

 مالبس نسائية
 مالبس رجالية
 مالبس اطفال

 تركيا
- SGI Biancheria Intima 

- ESS underwear 40 

488 

368)  

H.M.D TEKSTIL ORGO 
KONFEKSIYON SAN. VE 

TICARET. LIMITED. ŞIRKETI 
 تركيا –) مصنع ( 

 كافة انواع المالبس الخارجية
كافة انواع المالبس المغزولة و 

 المحاكة و المعدلة
 

 تركيا

- hmd 
Hmd underwear 

 

- hmd uppi 
41 

488 

369)  

MODEL TEKSTIL INŞ. DEK. 
SAN. VE TIC. LTD. ŞTI 

 تركيا –) مصنع ( 

طقم لحاف  –طقم ايك  -غطاء سرير
 –و المناشف  –البشاكير  –فراش 

 بساط الحمام –غطاء المنضدة 
 EVELINA 66 تركيا

488 
370)  

GUROK TURIZM VE 

MADENCILIK A.S  

 شركة مالكة عالمة تجارية 

 تركيا 

 تركيا أدوات المائدة من الزجاج 
 

431 

155/
2020 

371)  

PORLAND PORSELEN 
SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 
 مصنع 
 تركيا 

 تركيا  ادوات مائدة من بورسلين 
- 

- 

451 1141/
2019 

372)  

 

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:54842103120211026163415. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.27
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