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te dá energia.

About TET

Turkish Electro Technology Exporters’
Association (TET) is a professional establishment which deals with the export activities of its members. It was
founded on 02.09.1991 with the decision
of the Council of Ministers of Republic
of Turkey and has over 7600 member
companies.

The activities of TET

A Associação Turca de Exportadores de
Tecnologia Elétrica e Eletrônica (TET)
é um estabelecimento profissional
que lida com atividades de exportação
dos seus membros. Foi fundada em
02/09/1991, com a decisão do Conselho
de Ministros da República da Turquia e
tem mais de 7600 empresas associadas.

As Atividades da TET
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Sobre
a TET
Organizar delegações comerciais para mercados-alvo.
Organizar e participar em feiras comerciais nacionais / internacionais.
Organizar missões de compra.
Monitorar e fornecer dados setoriais, relatórios e estudos de pesquisa de
mercado.
Desenvolver operações conjuntas com instituições internacionais
Organizar cursos de treinamentos, seminários e reuniões relacionados com a
indústria.
Resolver problemas e dificuldades decorrentes das transações legais das
empresas que podem ser encontrados
Examinar legislações e regulamentações do comércio externo dos países
importadores de modo a manter as empresas membros informados sobre as
regras internacionais.
Arranging trade delegations to target markets.
Organizing and participating in national / international trade fairs.
Organizing buying missions.
Monitoring and providing sectoral data, reports and market research studies.
Developing co-operations with international institutions.
Organizing training courses, seminars and meetings related to the industry.
Solving problems and difficulties arising from the legal transactions that the
member firms encounter.
Examining foreign trade regulations and laws of importer countries so as to
keep the member firms informed about the international rules.

A BEYSAD (Associação de Exportadores de Produtos de Linha Branca)
é uma associação com 151 membros
criada conjuntamente por empresas
que prestam serviços para as principais empresas do setor de produtos de
linha branca e para a indústria da alimentação com o propósito de expressar seus problemas comuns de forma
mais eficaz e obter resultados mais
tangíveis em comparação com os esforços individuais.

BEYSAD (White Goods Suppliers
Association) is an association having
151 members, created jointly by firms
providing services to white goods main
industry firms as supply industry for
the purpose of voicing their common
issues more effectively and obtaining
more tangible results in comparison
with individual efforts.
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Organizes meetings and other events that ensure exchange of opinion occurs between
its members and their local/foreign customer.
Supports its members in expanding their customer portfolio and increasing export volume by attending both national and international fairs together with its own members.
Takes initiatives before public institutions to ensure decisions are made to the benefit
of its members and represents the overall sector.
Makes public aware of its members’ opinions and informs its members about developments via its magazine published periodically.
Contributes to cooperation platforms to carry out projects in collaboration with other
non-governmental organizations and universities.
Advises its members of developments brought about by new regulations and decrees.

The activities of BEYSAD

Organizar reuniões e outros eventos que garantam troca de opinião entre os seus
membros e seus clientes locais/estrangeiros.
Participar em feiras nacionais e internacionais juntamente com os seus próprios membros, apoiar os seus membros para expandir as suas carteiras de clientes e aumentar
os seus volumes de exportação.
Tomar iniciativas antes de instituições públicas para garantir as decisões são tomadas
ao benefício dos seus membros e representar o setor em geral.
Informar o público sobre as opiniões dos seus membros e informar seus membros
sobre os desenvolvimentos através da sua revista publicada periodicamente.
Contribuir para plataformas de cooperação para realizar projetos em colaboração com
outras organizações não governamentais e universidades.
Aconselhar os seus membros de evoluções trazidas pelos novos regulamentos e
decretos.

As Atividades da BEYSAD

About BEYSAD
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Sobre A
Equipe
Turkhas

About Turkhas
Team

A

Equipe Turca de Fornecedores de Eletrodomésticos (TURKHAS) é um agrupamento de comércio
que foi estabelecido com o apoio do Ministério da Economia em 04.01.2012. O projeto é composto
por 21 empresas líderes em fabricação de eletrodomésticos, todas as quais atualmente exportam para várias regiões do mundo. O principal objetivo do projeto é aumentar os volumes de
negócios de exportação das empresas associadas através da realização de atividades destinadas
a aumentar o poder de competição. Para que essas 21 empresas alcancem aos novos mercados, Serviços de
Consultoria Estratégica são recebidos, “As delegações de comércio” e “Missões de compra” são formados e
participações em exposições são realizadas no âmbito deste projecto, todas realizadas pela Associação Turca
de Exportadores de Tecnologia Elétrica e Eletrônica (TET). Além dessas atividades, os treinamentos necessários e workshops são organizados para os assuntos relacionados que podem ser necessários para o pessoal
das empresas associadas.

Turkish Household Appliances Suppliers Team (TURKHAS) is a marketing cluster, which has been brought
into the life with the support of Ministry of Economy on the date of 04.01.2012. The project consists of 21 leading appliance manufacturing companies, which all of them are presently exporting many regions of the world.
The main purpose of the project is to increase the export turnovers of the member companies by realizing
activities aimed at increasing the power of competition of them. In order to enable 21 companies to reach to
the new markets, Strategic Consultancy Services are received, “Trade Delegations” and “Buying Missions”
are formed and participations at the exhibitions are realized within this project, which is carried out by Turkish
Electro Technology Exporters’ Association (TET). Additional to these activities, the relevant trainings and work
shops are organized for the issues, which might be required for the staff of member companies.

Os Nossos
Membros
Our Members
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ATM
ATM começou a fabricação de peças para a Indústria de
Eletrodomésticos em 1987. A empresa presta serviços para
o setor, com soluções inovadoras, através da combinação de
25 anos de experiência e conhecimento em componentes do
ciclo de refrigeração principalmente como condensadores e
evaporadores e também produção de máquinas avançadas. O
principal princípio de funcionamento da Companhia é seguir
as tecnologias em desenvolvimento e encontrar as novas
soluções para atender às crescentes demandas dos clientes
para um ambiente melhor. ATM tem duas fábricas em Istambul
e Kocaeli, tem uma grande habilidade para fabricação de
máquinas especiais, capacidade de I&D e produtos patenteados
no campo de condensadores e evaporadores. ATM exporta
mais da metade da sua produção para as empresas em Itália,
França, Tunísia, Alemanha, Áustria, Rússia e Índia.

Des Sanayi Sitesi 110 Sokak D:25 Blok No:9
Istanbul / TURKEY

ATM started the production of parts to the Appliance
Industry in 1987. It is serving the industry with innovative
solutions by combining twenty-five years of experience and
knowledge in cooling cycle components mainly condensers
and evaporators and advanced machinery production.
Company’s main working principle is to follow the developing
technologies and finding the new solutions to meet the
increasing demands of customers for a better environment.
ATM has two factories in Istanbul and Kocaeli, special design
machinery manufacturing skills, R&D capability and patented
products in the field of condensers and evaporators. ATM
exports more than half of its production to companies in
Italy, France, Tunisia, Austria, Russia and India.

+90 216 466 23 53
+90 216 466 23 52
besimoktayer@atm-tr.com - sedatcanar@atm-tr.com
www.atm-tr.com

Produtos / Products
Condensador Aramado, Condensadores Patenteados ATM, D-Perfil Evaporadores de Alumínio, Moldamento do Tubo,
Sets de conectores para condicionadores de ar

Wire on tube condensers, Patented ATM condensers, Aluminum D-profile evaporators, Tube forming, Air conditioner piping kits

Akse Mah. Fevzi Cakmak Cad. No:140
Cayirova - Kocaeli / TURKEY

DE-KA ELEKTROTEKNİK is in business of designing and
manufacturing power supply cords with plugs since 1993.
Customers’ requirements are consistently met by providing
high quality products, at a fair market value, delivered on
time and returned by exceptional customer service. Today
DE-KA has annual 50 Million power cord sets capacity, the
largest production capacity in Europe. Production is carried
out by state of art full-automatic production lines which
are also capable of automatic quality controlling along
the process. DE-KA’s quality based production techniques
placed the company as the main supplier of 8 out of 10
largest Home Appliances brands in Europe. All products are
guaranteed by the relevant standards e.g. TSE, HAR, VDE,
KEMA, ASTA, IMQ, IRAM, SABS, SII.

+90 262 743 60 60
+90 262 744 29 18
order@de-ka.com
www.de-ka.com

Produtos / Products
Cabos de Alimentação com Plugues, Cabos de Alimentação com/sem Plugues

Power cords with plugs, Power cords w/out plugs
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DE-KA ELEKTROTEKNİK está no negócio de projetar e
fabricar os cabos de alimentação com plagues desde 1993. Os
requisitos dos clientes são cumpridos de forma consistente,
fornecendo produtos de alta qualidade, com um valor justo de
mercado, que são concluídos atempadamente e retornado por
excepcional serviço ao cliente. Hoje, DE-KA tem a capacidade
de anualmente 50 milhões de conjuntos do cabo de alimentação
a maior capacidade de produção na Europa. A produção é
realizada por linhas de produção totalmente automático, que
também são capazes de controlar a qualidade automático ao
longo do processo. Técnicas de produção baseada na qualidade
de DE-KA colocou a empresa como o principal fornecedor de 8
dos 10 maiores marcas de eletrodomésticos na Europa. Todos
os produtos são garantidos pelas normas pertinentes, por
exemplo TSE, HAR, VDE, KEMA, ASTA, IMQ, IRAM, SABS, SII.
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ELCAB KABLO
ELCAB Kablo foi fundada em 1998 e desde então, tem alcançado
grandes melhorias em suas metas, a fim de ser o líder em seu
setor. Em uma área coberta de 6000m2, a companhia serve para
setores de eletrodomésticos, pequenos electrodomésticos,
cozinha industrial, têxtil, elétrica e eletrônica, automotivo,
construção de navios, transporte ferroviário, setores do
sistema de iluminação e a aviação. Cerca de 50% do seu
volume de negócios foi gerado pela exportação para 42
diferentes países de todo o mundo. ELCAB tem certificado
de sistema de qualidade TSE ISO 9001-2008. Os produtos da
empresa são produzidos em conformidade com certificados de
qualidade de VDE, BSI, CE e GOST-R e está em conformidade
com ROHS e regulamentos de REACH. A instalação consiste de
cinco diferentes instalações de fabricação que são integradas
umas com as outras. Em instalações de ELCAB, são produzidos
cabos de silicone, cabos de fibra de vidro, cabos silicone, cabos
de fibra de vidro, perfis de silicone, tubos de silicone, cabos
silicone multi-core, cordões de ferro, cabos em PVC, cabos em
PVC multi-core, conjunto de cabos, montagem das lâmpadas
de sinalização, montagem da gaxeta, cabos de alimentação etc.
Como uma empresa que tem metas contínuas concentrandose em seus clientes, investir em qualidade ambiental e humano
é a garantia do seu futuro.

Ataturk Mah. Omur Sok. No:9
Arnavutkoy - Istanbul / TURKEY

ELCAB Kablo was established in 1998 and ever since,
has achieved great improvements for its targets to be the
leader in its sector. In 6000m2 covered area it serves for
home appliances, small household appliances, industrial
kitchen, textile, electrical & electronics, automotive, ship
construction, rail transport, aviation and lighting system
sectors. About 50% of its turnover has been generated by
exporting to 42 different countries all over the World. ELCAB
has quality system certificate of TSE ISO 9001-2008. The
company’s products are produced accordingly with VDE, BSI,
CE and GOST-R quality certificates and conforms to ROHS
and REACH regulations. The facility occurs with 5 different
production plants integrated with each other. In ELCAB
premises; silicone cable, fiberglass cables, silicone profiles,
silicone tubes, multi core silicone cables, iron cords, PVC
cables, multi core PVC cables, hot mold bumpers, wire
harnesses, gasket assembling, signal lamps harnessing,
and power cord are produced. As a company of having
continuous targets by focusing its customers, to invest for
quality environment and human is the guarantee of its future.

+90 212 685 20 94
+90 212 685 02 80
export@elcabkablo.com - elcab@elcabkablo.com
www.elcabkablo.com

Produtos / Products
Cabos silicone, Cabos de fibra de vidro, Perfis de silicone, Gaxetas de silicone, Tubos de silicone, Conjunto de cabos,
Cabos de alimentação

Silicone cables, Fiberglass silicone cables, Silicone profiles, Silicone gaskets, Silicone tubes, Wire harnesses, Power cords

Ayazaga Mah. Kemerburgaz Cad. Cendere Yolu No:59/3
Sisli - Istanbul / TURKEY

ERTA was established in 1984 in Istanbul as a manufacturer
and supplier of piezo igniters to local markets. In 1992, due to
growing demand, the company expanded its manufacturing
plant and changed its name to ERTA Electromechanical
Industries Ltd. Co. to reflect its expanding range of products
and new vision. Since its establishment, due to the vision and
direction of its management, ERTA has become the leading
supplier in the Turkish market and increasingly serves
international markets. ERTA’s aim is to be a major supplier
not only in Turkey but also in the world market, selling high
quality products at competitive rates.

+90 212 289 00 99
+90 212 289 03 89
erta@erta.com.tr - furkanergor@erta.com.tr
www.erta.com.tr

Produtos / Products
Termopares, Grupos Pilot, Inflamadores Elétricas e Baterias (Gerador de Faiscas), Dispositivos de ignição piezo,
Eletrodos de Ignição e Ionização, Micro Interruptores,

Thermocouples, Pilot groups, Electrical & battery igniters (Spark generators), Piezo igniters, Ignition & ionization electrodes,
Micro switches
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ERTA foi fundada em 1984 em Istambul, como um fabricante
e fornecedor de ignição piezo aos mercados locais. Em 1992,
devido à crescente demanda, a empresa expandiu sua fábrica
e mudou seu nome para Erta Elektromekanik Imalat Sanayi ve
Ticaret Ltd. Sti. para refletir sua gama crescente de produtos e
nova visão. Desde a sua fundação, devido à visão e direção da
sua gestão, ERTA tornou-se o principal fornecedor no mercado
turco e começou crescentemente a servir para os mercados
internacionais. O objetivo da ERTA é ser um grande fornecedor,
não somente na Turquia, mas também no mercado mundial,
vendendo produtos de alta qualidade a preços competitivos.
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GENÇLER KABLO
GENÇLER Kablo foi fundada em 1979 pelo Sr. Faruk Çakır para
fornecer cabos de baixa tensão e de dados para o mercado
interno. Após trabalhar no setor de eletrodomésticos em
1990, GENÇLER começou a dar importância a suas normas de
qualidade e investimentos em tecnologia. Desde sua fundação,
a melhoria da empresa nunca parou e mudou-se para sua nova
fábrica em Eskisehir com uma área fechada de 6000m2 e área
aberta de 18.000m2. A empresa tem a idéia de estar entre as 5
maiores fabricantes de cabos de baixa tensão e cabo de energia
na Europa. GENÇLER Kablo tomou o seu lugar na indústria
de eletrodomésticos como um fornecedor confidencial. Com
seus produtos certificados em todo o mundo com normas
reconhecidas como VDE, TSE, HAR, ISO, KEMA e através da
realização de produção no âmbito das declarações de REACH e
ROHS provou a sua qualidade. Com uma capacidade de 60.000
mil metros de núcleo único, com uma produção de flexível
20.000 mil metros e produção de 2,2 milhões de peças de
cabos de energia a cada mês GENÇLER está caminhando para
alcançar o objetivo de ser um fornecedor mundial.

Organize Sanayi Bolgesi 20. Cadde No:12 26110
Eskisehir / TURKEY

GENÇLER Kablo was founded in 1979 by Mr. Faruk Çakır
to supply low voltage and data cables for domestic market.
After starting to work with home appliance sector in
1990, GENÇLER gave importance on quality standards
and investments on technology. Since its foundation, the
improvement of the company never stopped and formerly
moved to its new factory to Eskisehir with a closed area of
6000m2 and open area of 18.000m2. Company has the idea of
being at top 5 manufacturers at low voltage and power cord
production in Europe. GENÇLER Kablo took its place at the
household industry as a confidential supplier. By certificating
their products with worldwide accepted standards like VDE,
TSE, HAR, İSO, KEMA and performing production under
REACH and ROHS declarations proved the seriousness at
the quality stage. With a capacity of 60 million meter single
core, 20 million meter flexible and 2,2 million piece power
cord production per month, GENÇLER is walking to achieve
the aim of being a worldwide supplier.

+90 222 236 84 99
+90 222 236 03 98
sayat.cakir@genclerkablo.com - info@genclerkablo.com
www.genclerkablo.com

Produtos / Products
Grânulos PVC, Único fio, Cabos flexíveis, Cabos de alimentação

PVC granule, Single wire, Flexible cables, Power cords

Ankara Yolu 17. Km PK 73
Kestel - Bursa / TURKEY

NBR was founded in Bursa in 1987 by Ercan and Erhan
Konuk. NBR got acquainted with world’s leading refrigerator
manufacturers by producing No Frost evaporator, heat
exchangers, serpentine, aluminum tubes and it’s fittings,
door handles, built-in door and control panels for cookers,
condensers, dryer condensers for dryer machine, aluminum
tube defrost heaters for no-frost evaporator and Silicon cable
heaters stuck on aluminum sheet with bonded back side. The
product range that has been built up through developing
and expanding thereof own appertaining machinery and
equipment production with mould and mould manufacture
in a short time in order to ensure well responded customer
requirements.

+90 224 384 10 70
+90 224 384 10 75
recep.tepe@nbr.com.tr
www.nbr.com.tr

Produtos / Products
Evaporadores No-Frost, Tubos de alumínio, Condensadores de secador para máquina de secar, Tubo de alumínio aquecedores de
degelo, Puxadores da porta, Serpentina, Condensadores

No frost evaporator, Aluminum tubes, Dryer condensers for dryer machine, Aluminum tube defrost heaters, Door handles,
Serpentine, Condensers
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NBR foi fundada em Bursa, em 1987, por Ercan e Erhan Konuk.
NBR conseguiu se relacionar com os principais fabricantes
mundiais de geladeira através da produção de evaporadores
No-Frost, permutadores de calor, serpentinas, tubos de
alumínio e encaixes, puxadores da porta, painéis de controle
para fornos, condensadores, condensadores de secador para
máquina de secar, tubo de alumínio aquecedores de degelo,
aquecedores de cabo de silicone preso na folha de alumínio
com parte traseira colada. A gama de produtos foi construída
através de desenvolvimento e expansão em máquinas e
equipamentos de produção com uma fabricação em um curto
espaço de tempo, a fim de garantir que as necessidades dos
clientes sejam respondidas adequadamente.
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PROMET METAL
PROMET Metal Inc., foi estabelecida em Istambul em 1980, e
depois mudou sua fábrica para Bolu em 1993. A empresa é
um dos fornecedores líderes de eletrodomésticos na Turquia.
Como o primeiro produtor de grelhas na Turquia, em uma área
de 18.000 m2, a companhia está colaborando com as empresas
líderes do setor. Desde 1980, PROMET Metal Inc. responde às
novas necessidades e tendências de desenho da indústria de
uma forma impecável. A companhia atualizou seu certificado
de qualidade ISO 9002, que recebeu em 1998 para uma versão
atualizada ISO 9001:2000 em 2001. Por outro lado, o certificado
de ROHS que atualiza a cada ano também é uma prova da sua
qualidade de sub-materiais.

Topcular Cad. Muhtar Celil Kulaksiz Sokak No:2
Eyup - Istanbul / TURKEY

PROMET Metal Inc., established in Istanbul 1980, and then
moved its plant to Bolu in 1993. It is one of the leader firms
in Turkey on household supplier industry. Being the first
builder of flat wire pan supports in Turkey, on 18.000 m2
in its new establishment, the company is collaborating with
the leading companies of the sector. Since 1980, PROMET
Metal Inc. is responding the changing needs and design
trends of the industry in a flawless manner. Company has
upgraded the ISO 9002 Quality Certificate received in 1998
to the updated version ISO 9001:2000 in 2001. Thus ROHS
certificate, which updates every year, is also a proof to its
sub-material quality.

+90 212 576 30 29
+90 212 576 59 28
info@prometmetal.com.tr - aydin.argun@prometmetal.com.tr
www.prometmetal.com

Produtos / Products
Grelhas, Grelhadores do forno e Acessórios, Revestimiento eletrostático de esmalte, Pressão e fabricação de peças de chapa
metálica

Pan supports, Oven grills and accessories, Electrostatic enamel coating, Pressing and manufacturing sheet metal parts

Sanayi Sokak No: 33 Pelitlikoy
Gebze - Kocaeli / TURKEY

SAN METAL is a renowned company, that provides solution
partnership to main industries, notably to household appliance
sector for years, and that is expert in hot forging, chipped
manufactures and shaping, enameling and aluminum pipe
production. Not only the applicability of its product range
to various cooker systems but also it’s being economical
and in compliance with the international quality standards
has carried SAN METAL to a distinguished position in the
field of “Cooker Burner Systems”. SAN METAL, which takes
customer satisfaction as its fundamental principle, supplies
its customers with quality products at competitive prices,
owing to the investments it has made. It has rapid and safe
product shipment facilities not only for the whole Europe but
also throughout the world. SAN METAL, which has been in
business as a solution partner of main industries for years,
has been expanding its service network in collaboration with
those companies that have been pioneering in their fields of
business in Turkey through sharing its experiences with the
mentioned companies.

+90 262 751 09 69
+90 262 751 09 87
info@sanmetal.com.tr
www.sanmetal.com.tr

Produtos / Products
Queimadores - Peças do sistema de Queimadores, Peças esmaltadas – Tampas esmaltadas, Grelhas esmaltadas,
Moldes de Injeção de Aluminio, modelagem fria e quente de aluminio, Modelagem de chapa

Burners - burner system parts, Enameled parts - enameled caps, Enameled pan support and enameled burner holder for glass
hobs, Aluminum injection casting, Aluminum hot and cold forming, Sheet forming
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SAN METAL é uma empresa de renome, que proporciona
soluções de parceria por anos para as principais indústrias,
principalmente para o setor de eletrodomésticos e é um
especialista em forjamento a quente, produtos lascados, e
modelagem, esmaltação e produção de tubos de alumínio.
Não apenas a aplicabilidade da sua gama de produtos para
vários sistemas de fornos, mas também que é econômico e
em conformidade com os normas internacionais de qualidade,
colocou SAN METAL para uma posição de destaque no campo
da ‘’Sistemas queimador para fornos’’. SAN METAL que
trabalha para garantir uma satisfação do cliente como seu
princípio fundamental, fornece aos seus clientes produtos de
qualidade a preços competitivos, através de seus investimentos
incomparáveis no setor. A empresa tem instalações de
embarque rápido e seguro de produtos não só em toda a
Europa mas também em todo o mundo. SAN METAL, que
está no mercado como um parceiro de solução das principais
indústrias por muitos anos, expande a sua rede de serviços, em
colaboração com aquelas empresas que são pioneiros em suas
áreas de negócios na Turquia através do compartilhamento de
experiências com as empresas mencionadas.
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TECHNOCAST
TECHNOcast presta serviços de ponta a ponta no campo da
engenharia de injeção, moldagem e fabricação de plástico
através da sua abordagem profissional, pessoal qualificado
e infra-estrutura de alta tecnologia. Em suas instalações de
produção integradas, fabricação de produtos inovadores de
alta qualidade é o primeiro princípio e da empresa e todos
os processos de fabricação e qualidade são planejadas em
detalhes finos. TECHNOcast é um fornecedor de serviço
completo na moldagem por injeção de plástico. Variedade de
serviços da empresa incluem o desenho, moldagem, injeção
plástica, acabamento superficial, tampografia, estampagem a
quente e montagem. Nós oferecemos uma grande variedade de
peças técnicas e cosméticas de plástico para produtos semiacabados produtos acabados.

C.O.S.B G.O.Pasa Mahallesi Cadde 6 No:12
Cerkezkoy - Tekirdag / TURKEY

TECHNOcast provides end-to-end services in plastic injection,
molding and manufacturing engineering fields owing through
its professional approach, qualified staff and high technology
infrastructure. In its integrated manufacturing facility,
productive and high quality production is company’s principle
and all manufacturing and quality processes are planned in
finest details. TECHNOcast is a full service supplier in plastic
injection molding. Company’s variety of services include
Design, Mold Making, Plastic Injection, Surface Finishing,
Pad Printing/Hot Stamping and Assembly. We deliver a
large variety of technical and cosmetic plastic parts to semifinished/finished products.

+90 282 726 44 80
+90 282 726 20 22
info@technocast.com.tr - muratoney@technocast.com.tr
www.technocast.com.tr

Produtos / Products
Moldagem por injeção plástica

Plastic injection molding

Selimpasa Sanayi Bolgesi Merkez Mah.
5003 Sokak No:7 Selimpasa - Istanbul / TURKEY

TURAŞ Gaz as a family company started its activities to
produce various vending machine parts at 50 m2 closed area
located in Emek Street, Istanbul, Şişhane. Late in 1970s,
the growing company gave a start to “gas valve” production
sector, in which they would be the prominent manufacturers
in the world and a leader in Turkey in upcoming years.
In 2008, the factory moved to Silivri and renewed the
manufacturing park and the laboratory by using the latest
technology production and test equipments. Also, gas
burners for domestic cooking appliances have been added to
product range. In 2011, TURAŞ decided to get the laboratory
accredited as a result of increment of quality expectation
of household appliance manufacturers in the world and in
Turkey and requirement of products to meet national and
international standards. As a result of long and meticulous
studies, TURAŞ Laboratory accredited with the AB-0557-T
accreditation number in August 17th, 2012. The tests for
gas valves (within the scope of accreditation), gas valve
members, gas burners and quality control of raw materials
are being done at TURAŞ Laboratory.

+90 212 723 58 88
+90 212 723 58 38
murat@turasgas.com - gokhan.turhan@turasgas.com
www.turasgas.com

Produtos / Products
Queimadores de gás, Válvulas de gás, Acessórios

Burners, Gas valves, Accessories
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TURAŞ Gaz, como uma empresa familiar, iniciou as suas
actividades para produzir várias peças da máquina de venda
automática, em uma área fechado de 50 m2, localizado em
Emek Caddesi, Istambul, Sishane. No final dos anos 70, a
empresa deu início à produção de “válvula de gás”, pelo qual
passou a ser um dos fabricantes proeminentes do mundo e
líder na Turquia nos próximos anos. Em 2008, a fábrica mudouse para Silivri e através da utilização os equipamentos de alta
tecnologia de produção e teste, renovou seu parque fabril e
laboratório. Além disso, os queimadores de gás para utensílios
de cozinha foram adicionados à gama de produtos. Em 2011,
TURAŞ decidiu fazer seu laboratório acreditado para atender
as normas nacionais e internacionais devido à melhoria da
qualidade nos produtos de aparelhos de uso doméstico, não
somente no mundo, mas também na Turquia. E, como resultado
de um longo e meticuloso estudo, o Laboratório de TURAŞ foi
acreditado com o número de acreditação AB-0557-T em 17
de agosto de 2012. Os testes para válvulas de gás (no âmbito
da acreditação), membros da válvula de gás, queimadores de
gás e controle de qualidade das matérias-primas estão sendo
realizados no Laboratório de TURAŞ.
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A seguinte declaração de um representante de uma
empresa líder de mercado principal no final da Teleconferência de Indústria de Fornecimento de Eletrodomésticos resume o apoio da indústria principal e
os esforços da indústria de fornecimento:

The following statement by a representative of a
leading main industry company at the end of the
Household Appliances Supply Industry Call Conference summarizes the main industry’s support and
the supply industry’s efforts:

Estamos tão competitivos como a indústria de fornecimento; portanto, é
fundamental e vital planejar nossas ações com uma linguagem comum. Com
esta conferência, passos muito importantes foram tomados para esse fim.
“We are only as competitive as the supply industry; therefore, it is critical and vital to plan our actions by finding a common language. With this conference, very important steps have been taken to this end.”

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO
SETOR DE ELETRODOMÉSTICOS
Employee Headcount Of The Household Appliances Sector
Empresas Membros De Beysad

BEYSAD Members

Empresas Da Indústria De Fornecimento Não
Associadas Da Beysad

Non-BEYSAD Member Supply Industry
Firms

Empresas Da Indústria Principal

Main Industry Firms

Subfornecedores, Outras Empresas

Sub-Suppliers, Other Firms

AS REGIÕES ONDE OS
FORNECEDORES DO SETOR ESTÃO
MAIS DENSAMENTE LOCALIZADOS
The Regions Where the Sector’s
Suppliers are Most Densely Located

N.º 1 REGIÕES MAIS DENSAS
No. 1 MOST DENSE REGIONS

N.º 2 REGIÕES MAIS DENSAS
No. 2 MOST DENSE REGIONS

NO EXTERIOR
ABROAD
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PROPORÇÃO DE FORNECIMENTO DOMÉSTICO
Domestic Supply Rate

Localmente
Fornecido

Importado

53%

Imported

Locally
Produced

MÉDIA ATUAL DE PEDIDOS DAS
EMPRESAS
Current Average Order Count Of
The Firms

20
%

20
%

17
%

8
%

7
%

6
%

3 2 1 1,5 6 12

M

E

S

S

E

S

Month

CAPACIDADE
Capacity

A partir de 2011, a taxa média de
utilização da capacidade das empresas
associadas de BEYSAD é de

73%.

As of 2011, the average capacity utilization ratio
of BEYSAD-member companies is 73%.

Chemicals

Eletctronics

ELETRÔNICA

Current Production

PRODUTOS
QUÍMICOS

PRODUÇÃO ATUAL

Metals

METAIS

ELETROMECÂNICOS
Eletromechanicals

PRODUTOS
ELÉTRICOS

Electric
Goods

Plastics

PLÁSTICOS
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VOLUME DE NEGÓCIOS
Turnover

O total de compras feitas pelas quatro grandes empresas da indústria principal
(Arçelik, BSH, Indesit e Vestel) equivale a cerca de US$ 4 bilhões. Com os produtos
fornecidos a outras empresas da indústria principal (Candy, Simfer, Termikel, Uğur,
etc) e bem como a fabricação de pequenos eletrodomésticos - condicionadores de
ar, produtos eletrônicos e outros produtos - o volume de negócios da produção de
bens intermediários que são fornecidos para a indústria ultrapassa US$ 4 bilhões.

The total purchases made by the big four main industry companies (Arçelik, BSH,
Indesit, and Vestel) amounts to approximately USD4 billion. When the supplies provided to other main industry companies (Candy, Simfer, Termikel, Uğur, etc.) as well
as the manufacturing of small home appliances, air-conditioners, electronics, and
other goods are added; the turnover of the intermediate goods production made for
the Industry exceeds USD4 billion.

OS VALORES REGISTRADOS PARA VENDAS DE
ELETRODOMÉSTICOS NA TURQUIA NOS ÚLTIMOS
TRÊS ANOS, SÃO FORNECIDOS ABAIXO
The recorded figures for Turkey’s household appliances sales
in the last three years are provided below.

TURKISH

PRODUCTION

HOUSEHOLD

In 2012 TURKEY;

GELADEIRAS CONGELADORES
Refrigerators

Deep Freezer

3060
3505
3637

2537
2900
3204

2010

603
701
888

721
854
905

5165
5357
5468

6311
6790
7589

Ranks 5th in household export throughout the world
Ranks 1st in production among EU countries
With over 25 million capacity in terms of 4 main product groups
More than 10 million demand in domestic market

2011
2012

MÁQUINAS
DE LAVAR
ROUPA

MÁQUINAS
DE SECAR
ROUPA

MÁQUINAS DE
LAVAR LOUÇA

FORNOS

Washing
Machines

Dryers

Dish Washers

Ovens

(X1000 UNIDADES)
(x1000 UNITS)
(x1000 units)
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COMÉRCIO EXTERIOR
Foreign Trade
O volume de exportação de produtos eletrodomésticos
da principal indústria subiu para US$ 4 bilhões. Quando
os televisores de plasma e LCD são incluídos, este valor
excede US$ 6 bilhões. 66% das referidas exportações
são realizadas para países da União Europeia. Embora
a União Europeia seja o mercado mais importante para
o setor, os fabricantes turcos têm a capacidade de
chegar a quase todos os países com as suas instalações
de produção localizadas especialmente na Rússia e na
China.
Na exportação de produtos eletrodomésticos, a Turquia
ocupa o cinco lugar depois da China, Alemanha México
e República da Coreia. Os países que a indústria de
fornecimento de eletrodomésticos mais exportam
são Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha e
Iraque, respectivamente.

The export volume of the appliance goods
main industry has risen up to USD4 billion.
When LCD and panel TVs are added, this
figure exceeds USD6 billion. 66% of these
exports are being made to EU countries.
Notwithstanding the fact that EU is the most
important market for the sector, Turkish
manufacturers have the ability to reach
almost all countries with their production
facilities located especially at Russia and
China.
In appliance exports, Turkey ranks the 5th
after China, Germany, Mexico and Republic
Of Korea. The countries the Appliance
Supply Industry exports to the most are the
UK, France, Germany, Italy, Spain and Iraq,
respectively.

MERCADOS DE EXPORTAÇÃO DIRETA DA INDÚSTRIA
DE FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS
Direct Export Markets
of the Household
Appliances Supply
Industry

POLÔNIA
Poland

INGLATERRA
England

6.4

%

4.7

%

FRANÇA
France

6.2

%

ESPANHA
Spain

RÚSSIA
Russia

ALEMANHA
Germany HUNGRIA
Hungary
ROMÊNIA
%9
Romania
%4.7

6.6

%

7.8

%

ITÁLIA
Italy

6

%

8.2

%

IRÃ
Iran

4.1

%

LOGÍSTICA
Logistics

A Turquia goza de uma vantagem significativa no comércio graças à sua distância próxima da Europa,
bem como às suas relações históricas com os mercados emergentes do Oriente Médio e Ásia Central.
O mercado africano, onde a propriedade de eletrodomésticos tem uma proporção muito baixa e um
aumento na demanda é esperado, é um outro fator
importante para o futuro. A Turquia está se tornando uma base vital de fornecimento para a principal
indústria que sente a necessidade de estabelecer as
instalações de produção, tanto na União Europeia
como em outros mercados.

Turkey boasts a significant advantage in
trade thanks to its close distance to Europe as
well as the recently fast developing markets
of the Middle East and Central Asia. African
market, where appliance goods ownership
is very low and an increase in demand is
expected, also carried importance for the
future. Turkey is turning into a vital base of
supply for the main industry which feels the
need to establish production facilities both
in EU and in other markets.

AS NOSSAS VANTAGENS QUE NOS
FAZEM FORTE
Our Advantages That Make Us Strong

Vantagens
Tecnológicas

Capacidade de equipamento eficiente e atualizado
Flexibilidade de produção
Capacidade de produção nas normas internacionais
Estrutura industrial forte
Diversidade de produtos
Força de trabalho bem treinada e experiente

Vantagens
Geográficas

Curto prazo de entrega
Proximidade com os maiores mercados do mundo
Notavelmente adequado tanto para transporte
marítimo como terrestre
Rede logística bem desenvolvida

Vantagens Na Adesão À
União Europeia

Uma conjuntura atraente para ambos os
investimentos de capital estrangeiro e doméstico
Abrir novas oportunidades para as empresas de
pequeno e médio porte
Aumento do poder de competição no mercado
internacional
Novas oportunidades de emprego
Aumento da demanda do mercado doméstico

Technological Advantages

Geographical Advantages

EU Membership Advantages

Efficient and up to date equipment capacity
Production flexibility
Production capacity in international standards
Strong industrial structure
Product diversity
Well trained and experienced work force

Short time of delivery
Neighboring the largest markets in the world
Largely suitable for both land and marine transportation
Well developed logistics network

An appealing conjuncture for both foreign and domestic capital investments
Opening up new opportunities for the small-medium size companies
Increased power of competition in international market
New employment opportunities
Increased domestic market demand

Dis Ticaret Kompleksi Cobancesme Mevkii
Sanayi Cd. A Blok Kat: 6 (34197)
Yenibosna-Istanbul / TURKEY
info@turkhas.org
(+90 212) 454 00 00
(+90 212) 454 00 01

