Iran Trade Delegation
22-28 November 2016

Dis Ticaret Kompleksi Cobancesme Mevkii
Sanayi Cd. A Blok Kat: 4 (34197)
Yenibosna-Istanbul / TURKEY
info@turkhas.org
T: (+90 212) 454 00 00
F: (+90 212) 454 00 98

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.
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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.

B

EYSAD (White Goods Suppliers Association) is an association
having 177 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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T

urkish 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 6000 member
companies.

The activities of BEYSAD

About
BEYSAD

About
TET

About
TURKHAS
Team

TURKISH HOUSEHOLD APPLIANCES SUPPLIERS

/04

T

urkish 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 11.03.2016. The project consists of 23 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
23 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.

Our
Members

ALPPLAS ENDÜSTRİYEL
YATIRIMLAR A.Ş.

Alpplas Endustriyel Yatırımlar A.Ş. has founded in
1989 with the idea to supply the increasing demand
for the White Good Industry. Having started to operate
in Istanbul with 5 injection machines same year
1989, Alpplas expand it’s business and decided to
move city of Bolu in 1999 and build a modern plastic
factory into practice there. Over ten year Alpplas
expand it’s current facilities on White Goods and
besides Invest on Electronic Industry with the most
modern Electronic Plant in Istanbul in 2003. Another
Important milestones of Alpplas started in 2005 with a
new capability of wet painting to the growing demand
of more Cosmetic components in White Goods. This
facility started to apply full automatic robotic painting
with a new investment in the late 2009. It increased
total plastic injection capacity by putting the plastic

facility into practice within Istanbul plant in the early
2010 in direction of increasing business volume and
customer demands. On the same period of time
Alpplas Electronic Division expand it’s business and
having the capacity and technology to serve many
different Industries as well as Automotive, Electricity,
Energy, White Goods and many more. Alpplas has
an aspect of combination on different Industries
and a system Supplier for many other Industries
as a prefered Supplier. Not only awarded with a
prize for many times by its customers having the
most modern, high quality standards, continuously
adapting structure, flexibility but also, incoporates
the quality system certificates as ISO9001, ISO 14001,
OHSAS18001, TS16949. Shortly, We call this; ’’One
Point Multiple Solutions’’
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Contact
Mermerciler Sanayi Sitesi 4.Cadde No:16 34524 Istanbul / TURKEY
+90 212 876 27 90

ahmet.gursoy@alpplas.com

www.alpplas.com

+90 212 876 27 99

Products
• Plastic Parts:
-Control Panels for dryers, washing machines
-Oven knobs
-Handles for Oven and Fridges
-Displays
-Housings for many application
-Lighting unit Displays,reflectors and diffusers

• Assemblied Fan and fan groups
• Painted, Printed and Assemblied of
Household Parts
• Electronic Part:
-Control Boards for all industries
-Lighting Electronics for White goods and
Appliances

-Automotive Interior electronics
-Automotive exterior Lighting electronics
-Electric meter Electronics
-All EMS facilities including Automated
Assemblies and manual assemblies.

ATASAN HINGES
FOR HOUSEHOLD APPLIANCES

Atasan has been manufacturing hinges at superior
quality for household appliances since 1995. By
using the latest technologies, the company designs
and manufactures hinges at its facility built on an
area of 10,000 m2 in Sakarya. These hinges that
are manufactured with an innovative vision are an
important factor allowing the household appliances
industry to offer such products that make life simpler.
Performing production activities under a single
roof, the company’s annual production capacity is
nearly 20 million original pieces including every

product from tools to springs. The design of these
products is planned down to the last detail in terms of
robustness and reliability. Highest level of customer
satisfaction is aimed by the control of each stage of
the production process. Furthermore, continuous
product development work carried out in our R&D
laboratory. Atasan has the international standard
quality and technology achieved by ISO 9000:2008
certification. We are young, highly skilled, inspired
people innovating new products to fulfill customer’s
needs in a most effective way.
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Contact
1.Organize Sanayi Bölgesi 2. Yol No:15 Arifiye 54580 Sakarya / TURKEY
+90 264 291 44 01

tugba.ozalp@atasan.com

www.atasan.com

+90 264 276 79 07

Products
Oven Door Hinges: Hinge types
depending on different fixation points.

Glass Lid hinges:
Metal and plastic lid hinges

Soft Close Hinges: Hinges with “soft
close” mechanism slow down the
closing speed of the door, preventing
impact.

Light door hinges:
Light door hinges for bottom parts

Microwave and midi oven hinges:
Hinges used in microwave
and midi ovens.
Chest Freezer Hinges: Hinges with
different connection points used in chest
freezers.

ATM BEYAZ ESYA

We started the production of parts to the Appliance
Industry in 1987. We are serving the industry with
innovative solutions by combining our twenty-five
years of experience and knowledge in cooling cycle
components and advanced machinery production.
Our company’s main working principle is to follow
the developing technologies and finding the new
solutions to meet the increasing demands of our
customers for a better environment.

• Two factories in Istanbul and Kocaeli,
• Special design machinery manufacturing skills,
• R & D capability,
• Cooperation with universities, use of
govermental supports,
• Patented products in the field of condensers and
evaporators
ATM exports more than half of its production to
companies in France, Italy, UK, Spain, Portugal, Ireland,
South Africa, Tunisia, Austria, Russia and India.
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Contact
Inonu Mah. Gebze Guzeller OSB. Nursultan Nazarbayev Sok. No 21/2 Gebze Kocaeli / TURKEY
+90 262 751 42 62

Products
- Appliance Parts
- Wire On Tube Condensers
- Copper Heat Exchanger Tubes
- Condensing Units
- Cooling Units
- Plug-In Cooling Units

sedatcanar@atm-tr.com

www.atm-tr.com

BAŞOĞLU KABLO VE PROFİL
SAN. VE TİC. A.Ş.

Basoglu Kablo ve Profil San ve Tic A.S. has been
operating since 1990 in the industry, with experience
gained both national and international level which
makes Basoglu A.S. the locomotive company in its
sector.Construction, White Good Industry,Lighting,
Iron & Steel and Glass Industry, Automotive and Rail
Transportation, Mining Health, Food, Ship Building,
Mechanical and Electrical Industries are the main
sectors we supply.
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Contact
İçerenköy Yolu Cad. Keyap San. Sit No:82 E-2 Blok 34775 Y.Dudullu Umraniye 34775 Istanbul / TURKEY
+90 216 420 59 40
+90 216 313 87 76

Products
- Cables
- Profiles
- Gaskets
- Tubes

info@basoglukablo.com

www.basoglukablo.com

BOYPLAST

With a mission to provide benefit for the partners &
community, Boyplast produces best quality parts /
assemblies and serves mainy to most reputable
applience producers both domestic and global
for 15 years. Besides is a supplier for aerospace
& military defence industries as well. Boyplast is
not only a supplier but also a complete solution
provider/partner for the clients from the design
phase, shares its own expertise and experience
with a dynamic and innovative team. Boyplast is
contiuously growing since establishment, increase
capacity and capability and also invest on new
technologies.
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Contact
OSB 28. Cadde No:9 Odunpazarı 26110 Eskişehir / TURKEY
+90 222 236 20 26

huseyin.ozsert@boyplast.com

+90 222 236 20 25

Products
- Aesthetic & visual parts / assemblies
- Functionat parts
- Doors / Door parts
- Handles

- Water dispanser / water tank grups
- Electronic display / communication assemblies
- Painted parts
- Printed parts

www.boyplast.com

DE-KA ELEKTROTEKNİK

DE-KA was founded in 1993. With its 2 production
facilities based in Kocaeli and Manisa (both are
in Turkey), De-Ka is the leading power cord set
manufacturer in Europe and also the main supplier
of Europe’s nine out of ten biggest white goods
brands. DE-KA strengthens its leading position in
Europe by applying high quality standards as well as
reliable delivery timing, thanks to its well-educated
and experienced team. The dedication of De-Ka
in continuous improvement results in products &
process development reflected to its distinguished
customers as higher quality and price optimization.

QUALITY & CERTIFICATION
The Quality Management System of De-Ka, which
has being certified by ISO 9001:2008, aims to meet
customer demands and expectations, respond to
the changes swiftly and adapt to global market.
Quality Management System has been issued by TSE
since 1996 for securing the provided product and
service quality. De-Ka’s Quality Management System
certificate is valid in 36 countries connected with IQ
NET where system certification establishments are
incorporated to. Entire product range complies with
REACH and RoHS regulations.
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Contact
Akse Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:140 Çayırova 41420 Kocaeli / TURKEY
+90 262 743 60 60
+90 262 744 29 18

Products
- Power Cords with Plugs
- Power Cords w/out Plugs
- Cables
- Single Wires

hasan.top@de-ka.com

www.de-ka.com

ERTA ELEKTROMEKANIK IMA.
SAN. VE TIC. A.S.

Erta was established in 1984 in Istanbul as a
manufacturer and supplier of piezo igniters. In 1992,
due to growing demand, the company expanded
its manufacturing plant and changed its name to
Erta Electromechanical Industries 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 an international market. ERTA’s aim is to be
a major supplier not only in Turkey but also in the
world market, while selling high quality products at
competitive rates.

The products of ERTA are consisted of 7 main
groups;
- Thermocouples
- Electrical Igniters (Spark Generators)
- Electrodes (Ignition & Ionisation)
- Pilot Groups (Pilot Burners)
- Gas Nozzles (Stamping & Drilling)
- Piezo Igniters
- Micro Switches
ERTA is a registered firm to ISO 9001/2008 from
TUV and the microswitches & electrical igniters are
certified by IMQ. 100% of the Erta product portfolio
have been RoHS compliant since August-2005.
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Contact
Ayazağa Mah., Kemerburgaz Cad. N: 59 Sarıyer 34485 İstanbul / TURKEY
+90 212 289 00 99

furkanergor@erta.com.tr

+90 212 289 03 89

Products
- Thermocouples
- Electrical Igniters (Spark Generators)
- Electrodes (Ignition & Ionisation)
- Pilot Groups (Pilot Burners)

- Gas Nozzles (Stamping & Drilling)
- Piezo Igniters
- Micro Switches

www.erta.com.tr

ESALBA - TRAGEN

Esalba Inc. is one of the leading manufacturer of
built-in kitchen appliances in Turkey. Tragen is
Sales Office and Brand Name of Esalba Inc. The
company has been manufacturing metal parts
and subcontractor of house-hold appliances for
more than 70 years in 42.000 m2 open and 12.000
m2 closed factory area with 30.000 ton flat metal
sheet/year capacity . Since 2009, company focuses
and shifts core business line to production of
innovative and high quality appliances in particular,
built-in ovens, hobs and cooker hoods. Our aim is
to be a manufacturer: innovative, fast responding,
fast fullfilling of market needs on relatively upper
segments of built-in ovens, hobs and cooker hoods
within changing market demands.
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Contact
Organize Sanayi Bölgesi, 21. Cad. No :8 Odunpazarı Eskişehir / TURKEY
+90 222 236 21 50

gokhana@tragen.com.tr

+90 222 236 21 50

Products
- Built-in Appliances
- Metal parts and subcontractor of house-hold appliances

www.esalba.com

GENÇLER KABLO

GENÇLER KABLO is founded in 1979 for the
purpose of producing cable and wires. By the
passed years for to stabilize the quality and costs,
decided on producing its own PVC Granules. In 1990
invested on PVC Granulator Machinery and added
PVC Granules to its product range. 1990 is also
the beginning year of supplying cable and wires
to House Hold Appliance Industry. Working with
Appliance Industry lead Gencler Kablo to invest on
Standards and Technology. In 1995 Gencler Kablo
became the first domestic Cable and Wire producer
in Turkey with VDE certification. In 1996 started
on producing 90°C and 105°C heat resistant cable
and wires with VDE certification. 2001 is the year
of qualifying ISO Certification from VDE Standarts
and also the year of investment for the Power Cords

machinery. Power Cord is the last member added to
our product range in 2001. After many investment
stages, factory building located in Istanbul started
to became not enough for ideas on developing for
future which finalized with the Eskisehir Factory
building investment in 2010. Investments keep on
by machinery and equipments to new location as
power cord full lines and new injection moulding
machines at the same year. 2013 choosen again
as an investment year and finalized with new
machinery and equipment investment for Cable
and Power Cord plant which is followed with 2015
and 2016 investment period at machinery. The main
aim of Gencler Kablo is to become the Leading and
Teaching player in the sector.
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Contact
OSB 20. Cad. No:12 Odunpazarı 26110 Eskişehir / Turkey
+90 222 236 84 99

sayat.cakir@genclerkablo.com

+90 222 236 03 98

Products
- White House Hold Industry / Home Appliances
- Small Appliances Industry
- Lightning and Equipments
- Cooking Devices
- Construction

www.genclerkablo.com

KABEL KABLO

Endel Industrial Products Group produces cable
harnesses, cooling condensers and dishwasher
baskets under brand names KABEL and BEKEL.
Endel is able to offer cable harnesses for different
applications and products including home
appliances, HVAC, automotive,commercial vehicles
and construction machinery. Fully automated
IDC technology is running in our production lines
since 2007. Ultrasonic welding, IDC cross section,
crimp force, crimp cross section, voltage drop,
crimp height and width, push back, glow wire and
continuity parameters are periodically checked
according to the international standards. The
quality system of ENDEL Industrial Products
Group is approved by Bureau Veritas according to

ISO/TS 16949:2009 in each plants. The company
utilizes lean manufacturing principles & 6 sigma
projects to become more flexible, faster and more
effective in all processes. Group has a accumalated
Project Management expertise in accordance with
requirements of VDA, IRIS and customer special
requests. Lately, ENDEL implemented various
Information Technologies such as ERP software
IFS, shopfloor management MAS, KPI management
QPR, project management Redmine to improve
process standardization and efficiency. ENDEL was
awarded as The Best Global Supplier in Electrical
Components Category by B/S/H/ in 2014 and as
Bronze Globe Performance Award by ARÇELİK in
2015 respectively.
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Contact
EOSB, Mumtaz Zeytinoglu Bulvari No: 19, Odunpazari 26110 Eskisehir / Turkey
+90 222 236 00 87
+90 222 236 00 89

Products
- Cable Harness
- Cooling Condenser
- Dishwasher Basket

industrial@endel.com.tr

www.endelgroup.com

KAREL

Karel is Turkey’s leading EMS manufacturer and
R&D company for household appliance electronics.
Karel’s electronic board manufacturing is a field
of activity that covers all processes from design to
production where Karel is a competitive company,
providing services to leading global brands. One of
the main strengths of Karel, as one of the biggest
and most experienced brands in the market, is its
high quality production capabilities and processes
that realize international standards. We increase the
reliability, speed, agility of your processes with our
approach for end to end supply chain and information
management. We boost up your competitiveness
by protecting you from inefficiencies and losses.
Karel can provide flexible services both in turn-key

projects from design to logistics and in selected
processes in accordance with the requirements
of the customer. And, this allows Karel to provide
services for customers with different profiles
in different projects for different requirements.
KAREL EMS reserves 10% of its annual turnover
to R&D activities. KAREL EMS R&D activities are
performed at the Cyberpark in Bilkent University at
the moment. Our R&D department applies formal
project management procedures and uses state-ofthe-art design and testing equipment for household
appliance boards & modules. KAREL has BVQI ISO9001 (2008 revision), ISO-14001 certificate and
has attained CMMI 3rd Stage for advanced project
management and total quality management.
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Contact
Sincan Organize Sanayi Bölgesi Gazneliler Cad. No: 10 06935 Ankara / Turkey
+90 312 267 02 40

can.us@karel.com.tr

www.karel.com.tr

+90 312 267 02 44

Products
Design & Manufacturing of:
- Electronic control&display
modules for dishwashers and
washing machines with mechanical
programmer

- Full electronic control & display
modules for dishwashers and washing
machines
- Electronic control and display
modules for refrigerators
- Electronic control modules for
vacuum cleaners

- Electronic control units, display
units and remote control units for air
conditioners
- Electronic control and display units
for instant heaters
- Oven timer modules

PUNTEKS A.Ş.

Everything started with the idea of sorting and
recycling textile waste for Punteks and the
company was established in 1995. In 2006, Punteks
invested a nonwoven production line with a capacity
of 1.000 tons/month. This nonwoven line employs
the latest technology and is able to produce felt
between 500 g/m² to 3000 g/m². Production line can
produce felt by thermobonding (bonding of fibers
by low melt fibers like polypropylene or polyester
bicomponent.) These felts can be used in household
appliances, automotive, furniture and construction
sectors. Established on 30.000 m² land with 12.000
m² factory area, Punteks is exporting almost 50% of
its production to 21 countries. Punteks is offering a
global partnership to all its customers. In our state

of the art, Punteks’ laboratory has capability to
perform most of tests that are required by all sectors
mentioned. Punteks is certified by TUV Rheinland
with ISO 9001:2008 and continues to renew this
certificate each three years. Punteks is deeply
concerned with understanding current needs and
expectations of our sector and customers. Punteks
always follows the technology and changing needs
of the sector and customers. Since 1995, Punteks
offers consistent quality to its customers and strive
to improve the quality that it provides to its business
partners. Therefore Punteks’ strategy is to keep
its quality, trust and customer satisfaction at top
importance. These three conditions are the most
important musts for Punteks.
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Contact
Gazi Mustafa Kemal Mah. Fatih Cad. No: 145 Torbalı 35860 İzmir / Turkey
+90 232 866 22 10
+90 232 866 22 14

Products
- Izogreen
- Acoustic Insulation Pads

export@punteks.com

www.punteks.com

SAN METAL A.Ş.

San Metal is the producer of Burner System
Components for Gas Stoves, Hobs, Freestanding
Cookers. Since it was founded in 1994, San Metal
has extended its quality, commitment and innovation
around the globe, and has been providing solution
partnership to main industries, notably to white
goods sector.
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Contact
Sanayi Sok. No: 33 Pelitliköy Gebze 41400 Kocaeli / Turkey
+90 262 751 09 69
+90 262 751 09 87

Products
- Enamelled Burner Caps
- Aluminum Burner Components
- Aluminum Cups
- Stove, Hob Hinges
- Other Steel Parts

cihan@sanmetal.com.tr

www.sanmetal.com.tr

TECHNOCAST OTOMOTİV
SAN. VE TİC. A.Ş.

Technocast, located in Çerkezköy, TURKEY, operates
in 3 different manufacturing fields; Plastics
(Small Household Appliances), Low Pressure
Casting (Alloy Wheels) and Medical (Endoscopy
Accessories). In its Plastics Business, Technocast
works as an OEM / ODM supplier in Small
Dosmestic Appliances sector for international and
local brands. Technocast is providing OEM / ODM
product and semi finished product development and
manufacturing services to its business partners.
Main products are vacuum cleaners, hot beverage
preparation and kitchen appliances (Coffee and tea
machines, food processors). Technocast carries out
all product development and production phases

from industrial and mechanical design to assembly
under the same roof. Company puts into practice
the projects of its customers with its competent
product development, R&D and manufacturing
teams. Technocast provides R&D and product
development, mold manufacturing, plastic injection,
painting, pad/screen printing, grouping and
assembly services at its integrated manufacturing
facilities. Technocast is established 80 kms west
of Istanbul in Çerkezköy, Tekirdağ. Operations run
in Çerkezköy OSB at 2 different locations, on a
total indoor area of 15.000m2. Çerkezköy has great
advantages logisticswise and is home to leading
industrial firms of Turkey.
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Contact
OSB. G.O. Paşa Mah. 6. Cad. No: 12 Çerkezköy 59500 Tekirdağ / Turkey
+90 282 726 44 80

idil.oney@technocast.com.tr

+90 282 726 20 22

Products
- Vacuum Cleaners (Stick and Canister)
- Hot Beverage Preparation Appliances (Coffee Machine, Tea Machine)
- Kitchen Appliances (Chopper, Blender)

www.technocast.com.tr

Household Appliances Supply
Industry Sector in Turkey

The following statement by a representative of a leading main industry company summarizes the main
industry’s support and the supply industry’s efforts:
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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.

THE REGIONS WHERE THE
SECTOR’S SUPPLIERS ARE MOST
DENSELY LOCATED

No. 1 MOST DENSE REGIONS
No. 2 MOST DENSE REGIONS

ABROAD

EMPLOYEE HEADCOUNT OF THE
HOUSEHOLD APPLIANCES SECTOR
BEYSAD Members
Non-BEYSAD Member Supply Industry Firms
Main Industry Firms
Sub-Suppliers, Other Firms

Household Appliances Supply
Industry Sector in Turkey

CAPACITY
As of 2015, the average capacity utilization
ratio of BEYSAD-member companies is

73%.

Imported
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53%

CURRENT
PRODUCTION

CURRENT AVERAGE
ORDER COUNT OF THE FIRMS

CHEMICALS

Locally
Procured

ELECTRONICS

DOMESTIC SUPPLY RATE

METALS

ELECTROMECHANICALS

ELECTRIC
GOODS
20
%

20
%
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8
%

7
%

6
%
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PLASTICS

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 7 million demand in domestic market

2020
2188
2255

3853
4247
4365

THE RECORDED FIGURES FOR TURKEY’S
HOUSEHOLD APPLIANCES SALES IN THE LAST
THREE YEARS ARE PROVIDED BELOW.

821
909
1180
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In 2015

4186
4766
5600

T

he 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, Ugur, 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.

PRODUCTION

880
847
849

TURNOVER

HOUSEHOLD

5107
4723
4736

Household Appliances Supply
Industry Sector in Turkey

TURKISH

2013
2014
2015

Refrigerators

Deep Freezers

Washing
Machines

Dryers

Dish Washers

Ovens

(x1000 UNITS)

DIRECT EXPORT MARKETS OF THE HOUSEHOLD
APPLIANCES SUPPLY INDUSTRY

Household Appliances Supply
Industry Sector in Turkey

Poland

England

6.4

%

4.7

%

Germany
France

9

4.7

%

%

6.2

%

Spain

FOREIGN TRADE

6

%

T
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he 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.

Russia

Hungary

6.6

%

Romania

7.8

%

Italy

8.2

%

Iran

4.1

%

In appliance exports, Turkey ranks 5th after China, Mexico, Germany and Poland. The countries
the Appliance Supply Industry mostly exports to are UK, France, Germany, Italy, Spain and
Iraq respectively.

Logistics

T

urkey 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 carries 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.

OUR ADVANTAGES THAT
MAKE US STRONG

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 sized
companies
Increased power of competition in international markets
New employment opportunities
Increased domestic market demand

Dis Ticaret Kompleksi Cobancesme Mevkii
Sanayi Cd. A Blok Kat: 4 (34197)
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مزایای ما که ما را قدرمتند
می سازد
مزایای فن آوری

مزایای جغرافیایی

مزایای عضویت
اتحادیه اروپا

ظرفیت تجهیزات کارا و به روز ،انعطاف تولید
ظرفیت تولید در استانداردهای بین املللی ،ساختار قوی صنعتی
تنوع محصول
نیروی کار آموزش دیده و باتجربه

زمان کوتاه تحویل
همسایگی با بزرگرتین بازارهای دنیا
به شدت مناسب برای هم حمل و نقل دریایی و هم زمینی،
شبکه توسعه یافته لجستیک

یک اتحاد جذاب هم برای رسمایه گذاری خارجی و هم داخلی
گشایش فرصتهای جدید برای رشکتهای کوچک و متوسط
رقابت رشد یافته در بازارهای بین املللی ،فرصتهای شغلی جدید
افزایش تقاضای بازار داخلی

بخش صنعت تامین لوازم
خانگی ترکیه

مستقیم صنعت تامین لوازم خانگی
بازارهای صادرات
ِ
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تامین کنندگان لوازم خانگی ترکیه
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حجم صادرات صنعت اصلی کاالهای لوازم خانگی به  4میلیارد دالر افزایش یافته است .اگر تلویزیونهای  LCDو
پنل هم اضافه شود ،این رقم به بیش از  6میلیارد دالر میرسد %66 .از این صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا انجام
می شود .با وجود این حقیقت که اتحادیه اروپا مهمرتین بازار این بخش است ،تولید کنندگان ترکیه توانایی دستیابی
به تقریبا همه
کشورها را با امکانات تولیدشان که بویژه در روسیه و چین مستقر هستند دارند.

فرانسه
6.2

%

ایتالیا
8.2

%

ایران

4.7

%

اسپانیا
6

%

4.1

%

در صادرات لوازم خانگی ،ترکیه پس از چین ،مکزیک ،آملان و لهستان در رده پنجم قرار دارد .کشورهایی که صنعت
تامین لوازم خانگی بیشرتین صادرات را به آنها دارند به ترتیب عبارتند از بریتانیا ،فرانسه ،آملان ،ایتالیا ،اسپانیا و عراق.

لجستیک

ترکیه به دلیل مسافت نزدیک آن به اروپا و نیز بازارهای خاور میانه و آسیای مرکزی که اخیرا رشد کرده اند ،دارای
مزیت تجاری بزرگی است .بازار آفریقا هم که در آن مالکیت کاالهای سفید بسیار پایین است و افزایش تقاضا انتظار
میرود ،دارای اهمیت فراوانی برای آینده است .ترکیه در حال تبدیل شدن به یک پایگاه حیاتی تامین برای صنعت
اصلی است که احساس میکند به ایجاد امکانات تولید نیازمند است
هم در اتحادیه اروپا و هم در بازارهای دیگر.

تولید
لوازم خانگی
ترکیه
در سال 2015

بخش صنعت تامین لوازم
خانگی ترکیه
تامین کنندگان لوازم خانگی ترکیه

در رده پنجم صادرکنندگان لوازم خانگی دنیا قرار دارد
در رده اول تولید در میان کشورهای اتحادیه اروپا قرار دارد
با بیش از  25میلیون ظرفیت از نظر  4گروه تولیدی اصلی ،بیش از 7
میلیون تقاضا در بازار داخلی

آمار ثبت شده برای فروش لوازم خانگی ترکیه در سه سال اخیر در زیر ارائه شده است.
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2014

880
847
849

2013

821
909
1180

2020
2188
2255

3853
4247
4365

4186
4766
5600

خرید کل انجام شده بوسیله چهار رشکت بزرگ اصلی این صنعت  Arçelik BSH، Indesitو  Vestelحدود
 4میلیارد دالر است .اگر کاالهای تامین شده برای سایر رشکتهای عمده این صنعت (Candy,Simfer
 Termikel, Ugurو غیره) و نیز تولید لوازم خانگی کوچک ،هواسازها ،قطعات الکرتونیک و سایر کاالها
اضافه شود،گردش مالی تولید کاالهای واسط برای این صنعت ،به بیش از  4میلیارد دالر میرسد.

5107
4723
4736

گردش مالی

2015

لباس شویی ها
اجاق ها

ظرفشویی ها

( x1000واحد)

خشک کن ها

فریزرهای
عمیق

تخچالها

بخش صنعت تامین لوازم
خانگی ترکیه

ظرفیت

میانگین نسبت استفاده از ظرفیت سال 2015
رشکتهای عضو  ،BEYSADبه میزان  %73است.

نسبت تامین داخلی
واردات

خرید داخلی

53%

تولید کنونی

الکرتونیک
مواد شیمیایی

تامین کنندگان لوازم خانگی ترکیه

73%.
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فلزات

تعداد سفارشات رشکتها

الکرتومکانیک
کاالهای برقی
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ماه

کاالهای برقی

بخش صنعت تامین لوازم
خانگی در ترکیه
تامین کنندگان لوازم خانگی ترکیه

عبارت زیر که توسط مناینده یکی از رشکتهای عمده صنعتی پیرشو بیان شده
است ،پشتیبانی اصلی صنعت و تالشهای صنعت تامین را خالصه میکند:
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ما فقط به اندازه صنعت تامین رقابتی هستیم؛ بنابراین ،برنامه ریزی
اقدامامتان با یافنت یک زبان مشرتک مهم و حیاتی است .با این کنفرانس،
گامهای بسیار مهمی به این منظور برداشته شده است.

آمار کل افراد مشغول در بخش لوازم خانگی
اعضای BEYSAD
رشکتهای صنعت تامین غیر عضو BEYSAD
رشکتهای عمده صنعت
تامین کننده های فرعی ،دیگر رشکتها

جمع

مناطقی که تامین کننده این بخش
بیشرت در آنها متمرکز شده اند
شلوغرتین مناطق شامره 1
شلوغرتین مناطق شامره 2
خارج

TECHNOCAST OTOMOTİV
SAN. VE TİC. A.Ş.

تامین کنندگان لوازم خانگی ترکیه

 Technocastکه در چرکزکوی در ترکیه واقع شده است ،در سه زمینه
متفاوت کار میکند؛ پالستیک (لوازم خانگی کوچک) ،ریخته گری کم فشار
(چرخهای آلیاژی) و پزشکی (متعلقات آندوسکوپی) .در حوزه پالستیک،
 Technocastبعنوان یک تامین کننده  OEM / ODMدر بخش لوازم
خانگی کوچک برای برندهای بین املللی و محلی کار میکندTechnocast .
محصوالت  OEM / ODMو خدمات توسعه و تولید محصوالت نیمه
متام را به رشکای تجاری خود ارائه میکند .محصوالت اصلی عبارتند از
جاروهای برقی ،لوازم تهیه نوشیدنیهای گرم و آشپزخانه (دستگاههای قهوه
و چای ،غذا سازها) Technocast .همه مراحل توسعه و تولید محصول
را از طراحی صنعتی و مکانیکی تا مونتاژ ،در یک محل انجام میدهد.

این رشکت پروژه های مشرتیانش را با تیمهای توسعه محصول ،توسعه و
تحقیق و تولید خود اجرا میکند Technocast .خدمات تحقیق و توسعه
و توسعه محصول ،تولید قالب ،تزریق پالستیک ،رنگ آمیزی ،چاپ تشک/
صفحه ،گروه بندی و مونتاژ را در مراکز تولید متمرکز خود ارائه میکند.
 Technocastدر  80کیلومرتی غرب استانبول در چرکزکوی ،تکیرداغ واقع
شده است .کارهای عملیاتی در چرکزکوی  OSBدر دو نقطه متفاوت در
مساحت رسبسته کل  15000مرت مربع انجام میشود .چرکزکوی از نظر
لجستیکی دارای مزایای بزرگی است و میزبان رشکتهای صنایع پیرشو ترکیه
می باشد.
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متاس
OSB. G.O. Paşa Mah. 6. Cad. No: 12 Çerkezköy 59500 Tekirdağ / Turkey
+90 282 726 44 80
+90 282 726 20 22

محصوالت

 جاروهای برقی (رسپایی و سیلندری) لوازم تهیه نوشیدنیهای گرم (قهوه ساز و چای ساز) -لوازم آشپزخانه (خرد کن ،مخلوط کن)

idil.oney@technocast.com.tr

www.technocast.com.tr

SAN METAL A.Ş.

تامین کنندگان لوازم خانگی ترکیه

 San Metalتولید کننده قطعات سیستم اشتعال برای اجاقهای گازی،
شعله ها و اجاقهای مجزا است .از سال  1994که این رشکت تاسیس شد،
 San Metalکیفیت ،تعهد و نوآوری خود را در رسارس دنیا گسرتش داده و
مشارکت راهکار را به صنایع عمده از جمله به حوزه کاالهای سفید ارائه
کرده است.
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متاس
Sanayi Sok. No: 33 Pelitliköy Gebze 41400 Kocaeli / Turkey
+90 262 751 09 69
+90 262 751 09 87

محصوالت

 کالهک های لعابی شعله قطعات آلومینیومی شعله استکانهای آلومینیومی لوالهای اجاق و رو شعله ای -دیگر قطعات فوالدی

cihan@sanmetal.com.tr

www.sanmetal.com.tr

PUNTEKS A.Ş.

تامین کنندگان لوازم خانگی ترکیه

همه چیز با ایده مرتب کردن و بازیافت ضایعات نساجی برای Punteks
آغاز شد و این رشکت در سال  1995تاسیس شد .در سال Punteks ،2006
بر روی یک خط تولید غیربافتنی با ظرفیت  1000تن در ماه رسمایه
گذاری کرد .این خط غیربافتنی از آخرین فن آوری استفاده میکند و
قادر به تولید مند بین  500-3000گرم بر مرت مربع است .خط تولید
میتواند مند را بوسیله پیوند حرارتی تولید کند (پیوند فیربها بوسیله
فیربهای ذوب پایین مانند پلی پروپیلن یا پلی اسرت دوجزئی ).این مندها
میتوانند در صنایع لوازم خانگی ،اتومبیل ،مبلامن و ساختامن بکار روند.
 Punteksکه در محوطه ای به مساحت  30000مرتمربع و با کارخانه
ای به مساحت  12000مرتمربع تاسیس شده است ،تقریبا  %50از تولید
خود را به  21کشور صادر می کند Punteks .یک مشارکت جهانی به

همه مشرتیانش ارائه میکند .در آزمایشگاه بسیار مدرن ما در Punteks
امکان انجام بسیاری از تستهایی که برای صنایع مذکور الزم هستند وجود
دارد Punteks .با  9001:2008 ISOبوسیله  TUV Rheinlandگواهی
شده است و هر سه سال یکبار نسبت به متدید این گواهی اقدام میکند.
 Punteksعمیقا به درک نیازها و انتظارات جاری حوزه و مشرتیان خود
عالقمند است Punteks .همیشه فن آوری و نیازهای متغیر حوزه و
مشرتیان را تعقیب می کند .از سال  Punteks ،1995کیفیت استوار را به
مشرتیانش ارائه میکند و تالش میکند که کیفیتی را که به رشکای تجاری
اش ارائه میکند بهبود بخشد .بنابراین ،اسرتاتژی  Punteksنگه داشنت
کیفیت ،اعتامد و رضایت مشرتی در باالترین درجه اهمیت است .این
سه رشط ،مهمرتین اصول سه گانه برای  Punteksهستند.
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متاس
Gazi Mustafa Kemal Mah. Fatih Cad. No: 145 Torbalı 35860 İzmir / Turkey
+90 232 866 22 10
+90 232 866 22 14

محصوالت

مند

export@punteks.com

www.punteks.com

KAREL

تامین کنندگان لوازم خانگی ترکیه

 Karelتولید کننده  EMSو رشکت تحقیق و توسعه پیرشو در ترکیه برای
الکرتونیک لوازم خانگی است .تولید برد الکرتونیک  Karelحوزه فعالیتی
است که همه فرایندها را از طراحی تا تولید شامل میشود که در آن
 Karelیک رشکت قابل رقابت است که خدماتی را به برندهای پیرشو
جهانی ارائه می کند .یکی از برتریهای عمده  Karelبعنوان یکی از
بزرگرتین و باتجربه ترین برندها در بازار ،توانایی ها و فرایندهای تولید با
کیفیت باال است که استانداردهای بین املللی را محقق می کند .ما قابلیت
اعتامد و رسعت فرایندهای شام را با روش مان برای زنجیره تامین رس به
رس و مدیریت اطالعات افزایش می دهیم .ما قابلیت رقابت شام را
با محافظت از شام در برابر ناکارآمدی و زیانها تقویت می کنیمKarel .
میتواند خدمات انعطاف پذیری را هم در پروژه های متام کاری از طراحی

تا لجستیک و هم در فرایندهای منتخب مطابق نیازهای مشرتی ارائه
کند .و این به  Karelاجازه میدهد که خدماتش را با ویژگیهای متفاوت
در پروژه های متفاوت برای نیازهای متفاوت ارائه کند،KAREL EMS .
ده درصد از گردش مالی ساالنه خود را به تحقیق و توسعه اختصاص
می دهد .فعالیتهای تحقیق و توسعه  KAREL EMSدر حال حارض در
سایرب پاک در دانشگاه بیلکنت انجام میشود .بخش تحقیق و توسعه ما
فرایندهای مدیریت پروژه رسمی را بکار می گیرد و از تجهیزات بسیار
مدرن طراحی و تست برای بردها و مدولهای لوازم خانگی استفاده میکند.
 KARELگواهینامه ( 9001 -BVQI ISOنسخه  )2008و  14001-ISOرا
دارد و به مرحله سوم  CMMIبرای مدیریت پیرشفته پروژه و مدیریت
کل پروژه دست یافته است.
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متاس
Sincan Organize Sanayi Bölgesi Gazneliler Cad. No: 10 06935 Ankara / Turkey
+90 312 267 02 40

can.us@karel.com.tr

+90 312 267 02 44

محصوالت

طراحی و تولید:
 مدولهای کنرتل و منایش الکرتونیک برای ظرفشویی ها ولباسشویی ها با برنامه ریز مکانیکی
 مدولهای کنرتل و منایش متام الکرتونیک برای ظرفشوییها و لباسشویی ها
 -مدولهای کنرتل و منایش الکرتونیک برای یخچال ها

 مدولهای کنرتل الکرتونیک برای جارو برقی ها واحدهای کنرتل ،صفحات منایش و واحدهای کنرتل از راهدور الکرتونیک برای هواسازها
 واحدهای کنرتل و منایش الکرتونیک برای هیرتهای آنی -مدولهای تایمر اجاق

www.karel.com.tr

KABEL KABLO

تامین کنندگان لوازم خانگی ترکیه

گروه محصوالت صنعتی  ،Endelمهار کننده های کابل ،کندانسورهای رسد
کننده و سبدهای ظرفشویی را تحت نامهای تجاری  KABELو BEKEL
تولید می کند Endel .قادر است مهارکننده های کابل را برای کاربردها و
محصوالت مختلف از جمله لوازم خانگی ،HVAC ،صنایع اتومبیل سازی،
وسایل نقلیه تجاری و ماشین آالت ساختامنی ارائه کند .فن آوری متام
خودکار  IDCاز سال  2007در خطوط تولید ما راه اندازی شده است.
جوشکاری ماوراء صوت ،برش  ،IDCنیروی چین ،برش چین ،افت ولتاژ،
ارتفاع و عرض چین ،فشار به عقب ،سیم تابان و پارامرتهای پیوستگی
بصورت مرتب بر اساس استانداردهای بین املللی کنرتل می شوند .سیستم
کیفیت گروه محصوالت صنعتی  ENDELبوسیله Bureau Veritas
بر اساس 16949:2009 ISO/TSدر هر کارخانه تایید می شود .این
رشکت از اصول تولید نحیف و پروژه های  6سیگام برای انعطاف پذیری

و رسیع و موثرتر شدن در همه فرایندها استفاده می کند .این گروه،
تخصص مدیریت پروژه را مطابق با نیازهای  VDA، IRISو درخواستهای
ویژه مشرتی در خود جمع کرده است .اخیرا ENDEL ،برای بهبود
استانداردسازی و کارآیی فرایند ،فن آوریهای متعدد اطالعات را مانند نرم
افزار  ERPاز  ،IFSمدیریت فروشگاه  ،MASمدیریت  KPIاز ،QPR
مدیریت پروژه  Redmineبه اجرا گذاشته است ENDEL .در سال 2014
جایزه بهرتین تامین کننده جهانی در رده قطعات الکرتیکی را از /B/SH
و در سال  2015جایزه توپ طالی کارآیی را از  ARÇELIKدریافت کرد.
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متاس
EOSB, Mumtaz Zeytinoglu Bulvari No: 19, Odunpazari 26110 Eskisehir / Turkey
+90 222 236 00 87
+90 222 236 00 89

محصوالت

 مهارکننده کابل کندانسور رسد کننده -سبک ظرفشویی

industrial@endel.com.tr

www.endelgroup.com

GENÇLER KABLO

تامین کنندگان لوازم خانگی ترکیه

 GENÇLER KABLOدر سال  1979به منظور تولید کابل و سیم
تاسیس شد .در سالهای گذشته و برای تثبیت کیفیت و هزینه ها ،تصمیم
گرفت گرانولهای  PVCخودش را تولید کند .در سال  1990روی ماشین
آالت گرانول  PVCرسمایه گذاری کرد و گرانول  PVCرا به بازه محصوالت
خود اضافه کرد 1990 .همچنین سال آغاز تامین کابل و سیم به صنعت
لوازم خانگی است .کار با صنعت لوازم خانگی باعث رسمایه گذاری
رشکت GENÇLER KABLOدر استانداردها و فن آوری شد .در سال
 GENÇLER KABLO 1995اولین تولید کننده محلی کابل و سیم در
ترکیه دارای گواهینامه  VDEشد .در سال  1996این رشکت تولید کابلها و
سیمهای مقاوم در برابر دماهای  90و  105درجه سانتیگراد را با گواهینامه
 VDEآغاز کرد 2001 .سال نائل شدن به گواهینامه ایزو از استانداردهای
 VDEو نیز سال رسمایه گذاری برای ماشین آالت سیمهای برق است.

سیم برق آخرین مورد اضافه شده به بازه محصوالت ما در سال 2001
است .پس از مراحل رسمایه گذاری زیاد ،کارخانه واقع در استانبول دیگر
برای ایده های توسعه آتی کافی نبود که آخرینش رسمایه گذاری بنای
کارخانه اسکی شهیر در سال  2010بود .رسمایه گذاریها در هامن سال با
ماشین آالت و تجهیزات برای محل جدید مانندخطوط کامل سیم برق و
ماشین آالت قالبگیری تزریقی ادامه می یابد 2013 .دوباره بعنوان یک
سال رسمایه گذاری انتخاب شد و با رسمایه گذاری روی ماشین آالت و
تجهیزات جدید برای کارخانه کابل و سیم برق نهایی شد که با رسمایه
گذاریهای  2015و  2016در ماشین آالت ادامه یافت .هدف اصلی
 Gencler Kabloتبدیل شدن به بازیگر پیرشو و آموزنده در این حوزه
است.
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متاس
OSB 20. Cad. No:12 Odunpazarı 26110 Eskişehir / Turkey
+90 222 236 84 99
+90 222 236 03 98

محصوالت

 صنعت لوازم خانگی سفید /لوازم خانگی صنایع لوازم کوچک روشنایی و تجهیزات وسایل آشپزی -ساخت و ساز

sayat.cakir@genclerkablo.com

www.genclerkablo.com

ESALBA - TRAGEN

تامین کنندگان لوازم خانگی ترکیه

 Esalba Incیکی از تولیدکنندگان پیرشو در زمینه لوازم خانگی آشپزخانه
در ترکیه است Tragen .دفرت فروش و نام تجاری  Esalba Incاست .این
رشکت برای بیش از  70سال در  42000مرت مربع محوطه باز و 12000
مرت مربع محوطه بسته و با ظرفیت ساالنه  30000تن ورق فلزی ،قطعات
فلزی را تولید کرده و پیامنکار فرعی لوازم خانگی بوده است .از سال
 ،2009این رشکت فعالیت اصلی خود را به تولید لوازم خانگی خالق و
کیفیت باال بویژه اجاقهای آشپزخانه ،شعله و هودها منتقل کرده است.
هدف ما تبدیل شدن به یک تولید کننده خالق ،با قابلیت پاسخ رسیع،
برآورده کننده رسیع نیازهای بازار در بخشهای نسبتا باالی اجاقهای توکار
آشپزخانه ،شعله ها و هودهای آشپزخانه در وضعیت متغیر نیازهای بازار
است.
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متاس
Organize Sanayi Bölgesi, 21. Cad. No :8 Odunpazarı Eskişehir / TURKEY
+90 222 236 21 50
+90 222 236 21 50

محصوالت

 لوازم خانگی توکار -قطعات فلزی و پیامنکار فرعی لوازم خانگی

gokhana@tragen.com.tr

www.esalba.com

ERTA ELEKTROMEKANIK IMA.
SAN. VE TIC. A.S.

تامین کنندگان لوازم خانگی ترکیه

 Ertaدر سال  1984بعنوان تولید کننده و تامین کننده جرقه های پیزو
تاسیس شد .در سال  ،1992بدلیل رشد تقاضا این رشکت کارخانه تولیدی
خود را گسرتش داد و برای انعکاس محدوده در حال توسعه محصوالت
و دورمنای جدید رشکت ،نام خود را به صنایع الکرتومکانیک  Ertaتغییر
داد .از بدو تاسیس و به دلیل دورمنا و جهت مدیریتش ،رشکت  ERTAبه
تامین کننده پیرشو در بازار ترکیه تبدیل شده است و بصورت افزاینده در
حال ارائه خدمات به بازار بین املللی است .هدف  ERTAتبدیل شدن به
تامین کننده عمده نه تنها در ترکیه بلکه در بازار جهانی و همزمان فروش
محصوالت با کیفیت باال با قیمتهای رقابتی است .محصوالت ERTA
شامل  7گروه اصلی است؛

ترموکوپلها
جرقه زن های الکرتیکی
الکرتودها (احرتاق و یونیزاسیون)
گروههای پیلوت (آتشزنهای پیلوت)
نازلهای گاز (مهر زدن و سوراخکاری)
جرقه زنهای پیزو
میکرو سویچها
 ERTAیک رشکت ثبت شده در  2008/9001 ISOاز طرف  TUVاست
و میکرو سویچها و جرقه زنهای الکرتیکی بوسیله  IMQگواهی شده اند.
 %100محصوالت  Ertaاز اوت  2005با  RoHSمطابقت می کنند.
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متاس
Ayazağa Mah., Kemerburgaz Cad. N: 59 Sarıyer 34485 İstanbul / TURKEY
+90 212 289 00 99

furkanergor@erta.com.tr

+90 212 289 03 89

محصوالت

 ترموکوپلها جرقه زن های الکرتیکی الکرتودها (احرتاق و یونیزاسیون) -گروههای پیلوت (آتشزنهای پیلوت)

 نازلهای گاز (مهر زدن و سوراخکاری) جرقه زنهای پیزو -میکرو سویچها

www.erta.com.tr

DE-KA ELEKTROTEKNİK

تامین کنندگان لوازم خانگی ترکیه

 DE-KAدر سال  1993تاسیس شد DE-KA .با دو کارخانه خود در
کوجا اِلی و مانیسا (هر دو در ترکیه) تولید کننده پیرشو در اروپا در
زمینه مجموعه سیم برق و نیز تامین کننده عمده نه برند از ده برند
بزرگ کاالهای سفید اروپا است DE-KA .با بکارگیری استانداردهای
کیفیت باال و نیز زمان تحویل قابل اطمینان ،به دلیل تیم آموزش دیده و
باتجربه خود ،موقعیت پیرشو خود را در اروپا مستحکم می کند .تعهد
 De-Kaبه بهرت شدن پوسته ،منجر به توسعه محصول و فرایند میشود که
بصورت کیفیت باال و قیمت بهینه برای مشرتیان متامیزش منعکس میشود.
کیفیت و گواهینامه

هدف سیستم مدیریت کیفیت  De-Kaکه بر اساس 9001:2008 ISO
تایید شده است ،برآورده کردن نیازها و انتظارات مشرتیان ،پاسخ رسیع به
تغییرات و هامهنگی با بازار جهانی است .سیستم مدیریت کیفیت از
سال  1996بوسیله  TSEبرای تضمین محصول ارائه شده و کیفیت خدمات
صادر شده است .گواهی سیستم مدیریت کیفیت  De-Kaدر  36کشور
متصل به  IQ NETکه در آنها سازمانهای گواهی سیستم وجود دارد معترب
است .کل محدوده تولید با مقررات  REACHو  RoHSمطابقت می
کند.
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متاس
Akse Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:140 Çayırova 41420 Kocaeli / TURKEY
+90 262 743 60 60
+90 262 744 29 18

محصوالت

 سیمهای برق با دوشاخه سیمهای برق بدون دوشاخهکابلها
 -سیمهای تکی

hasan.top@de-ka.com

www.de-ka.com

BOYPLAST

تامین کنندگان لوازم خانگی ترکیه

با ماموریتی برای نفع رسانی به رشکا و صنعت خود Boyplast ،محصوالت،
مجموعه ها و خدماتی را با بهرتین کیفیت برای مشهورترین تولید
کنندگان داخلی و بین املللی لوازم خانگی به مدت  15سال تولید کرده
است .عالوه بر آن ،این رشکت تامین کننده صنایع هوا فضا و صنایع دفاع
نظامی است Boyplast .نه تنها یک تامین کننده بلکه یک ارائه کننده/
رشیک راهکار کامل برای مشرتیان از مرحله طراحی است که تخصص و
تجربه خود را با یک گروه پویا و خالق به اشرتاک می گذاردBoyplast .
از زمان تاسیس پیوسته در حال رشد ،افزایش ظرفیت و توانایی بوده و
همچنین در فن آوری های جدید رسمایه گذاری می کند.
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متاس
OSB 28. Cadde No:9 Odunpazarı 26110 Eskişehir / TURKEY
+90 222 236 20 26

huseyin.ozsert@boyplast.com

+90 222 236 20 25

محصوالت

قطعات /مجموعه های زیبایی و برصیقطعات عملکردیدرها /قطعات دردسته ها-پخش کننده آب  /گروههای مخزن آب

صفحه منایش الکرتونیک  /مجموعه های ارتباطیقطعات رنگ آمیزی شده-قطعات چاپ شده

www.boyplast.com

BAŞOĞLU KABLO VE PROFİL
SAN. VE TİC. A.Ş.

تامین کنندگان لوازم خانگی ترکیه

 Basoglu Kablo ve Profil San ve Tic A.Sاز سال  1990با فعال بوده
است که تجربه ملی و بین املللی اش  Basoglu A.Sرا به رشکتی پویا در
حوزه خود تبدیل کرده است .ساخت و ساز ،صنعت کاالی سفید ،روشنایی،
صنایع آهن و فوالد و شیشه ،اتومبیل سازی و حمل و نقل ریلی ،معدن،
بهداشت ،غذا ،کشتی سازی ،صنایع مکانیکی و الکرتیکی ،حوزه های اصلی
هستند که ما تامین کننده شان هستیم.
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متاس
İçerenköy Yolu Cad. Keyap San. Sit No:82 E-2 Blok 34775 Y.Dudullu Umraniye 34775 Istanbul / TURKEY
+90 216 420 59 40
+90 216 313 87 76

محصوالت

کابلهاپروفیلهادرز گیرها-لوله ها

info@basoglukablo.com

www.basoglukablo.com

ATM BEYAZ ESYA

تامین کنندگان لوازم خانگی ترکیه

ما تولید قطعات صنایع لوازم خانگی را در سال  1987آغاز کردیم .ما با
راهکارهای خالقانه و با ترکیب تجربه بیست و پنج ساله و دانش مان در
زمینه قطعات چرخه رسماساز و ماشین آالت پیرشفته تولید ،در خدمت
صنعت هستیم .اصل اساسی کار رشکت ما ،پیروی از فن آوریهای در
حال توسعه و یافنت راهکارهای جدید برای برآورده کردن تقاضای افزاینده
مشرتیامنان برای محیط زیستی بهرت است.

دو کارخانه در استانبول و کوجا اِلی،
مهارتهای تولید ماشین آالت طراحی شده به صورت ویژه
توانایی تحقیق و توسعه
همکاری با دانشگاهها ،استفاده از پشتیبانی دولتی،
محصوالت ثبت شده در حوزه کندانسورها و تبخیر کننده ها
 ATMبیش از نیمی از محصوالتش را به رشکتهایی در فرانسه ،ایتالیا،
اسپانیا ،پرتغال ،ایرلند ،آفریقای جنوبی ،تونس ،اتریش ،روسیه و هند صادر
می کند.
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متاس
Inonu Mah. Gebze Guzeller OSB. Nursultan Nazarbayev Sok. No 21/2 Gebze Kocaeli / TURKEY
+90 262 751 42 62

محصوالت

قطعات لوازم خانگیسیمهای کندانسورهای لوله ایلوله های مسی تبادل گرماواحدهای کندانسورواحدهای رسد کننده-واحدهای رسد کننده افزودنی

sedatcanar@atm-tr.com

www.atm-tr.com

ATASAN HINGES
FOR HOUSEHOLD
APPLIANCES

تامین کنندگان لوازم خانگی ترکیه

آتاسان از سال  1995لوالهای با کیفیت فوق العاده برای لوازم خانگی
تولید می کند .با استفاده از آخرین فن آوری ،این رشکت در کارخانه
خود که در محوطه ای به مساحت  10،000مرت مربع در ساکاریا بنا شده
است ،لوال طراحی و تولید می کند .این لوالها که با یک نگاه خالقانه
تولید می شوند ،عامل مهمی هستند که به صنعت لوازم خانگی اجازه
میدهند محصوالتی را عرضه کند که زندگی را راحت تر می کنند .با انجام
فعالیتهای تولید زیر یک سقف ،ظرفیت تولید ساالنه رشکت در حدود 20
میلیون قطعه اصلی شامل همه محصوالت از ابزارها تا فرنها است .طراحی

این محصوالت تا همه جزئیات از نظر استحکام و قابلیت اعتامد ،برنامه
ریزی شده است .در اثر کنرتل هر مرحله فرایند تولید ،باالترین سطح
رضایت مشرتی هدف قرار گرفته است .همچنین توسعه پیوسته محصول
در آزمایشگاه تحقیق و توسعه ما انجام می شود .آتاسان دارای کیفیت
و فن آوری استاندارد بین املللی است که با گواهینامه 9000:2008 ISO
حاصل شده است .ما افرادی جوان ،بسیار ماهر و با انگیزه هستیم که
محصوالت جدیدی را برای برآورده کردن نیازهای مشرتی به موثرترین
شیوه ابداع می کنیم.
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متاس
1.Organize Sanayi Bölgesi 2. Yol No:15 Arifiye 54580 Sakarya / TURKEY
+90 264 291 44 01

tugba.ozalp@atasan.com

www.atasan.com

+90 264 276 79 07

محصوالت

لوالهای در اجاق :انواع لوالها بر اساس محلهای ثابت
شدن متفاوت.
لوالهای بسنت نرم :لوالهای دارای مکانیزم «بسنت نرم»،
رسعت بسته شدن در را کاهش می دهند و از رضبه
جلوگیری می کنند.
لوالهای در پوشهای شیشه ای:

لوالهای در پوشهای فلزی و پالستیک
لوالهای درهای سبک:
لوالهای درهای سبک برای قسمتهای پایین
لوالهای اجاقهای مایکرو ویو و میدی:

لوالهای بکار رفته در اجاقهای مایکرو ویو و میدی
لوالهای فریزرهای صندوقی :لوالهای دارای نقاط
اتصال متفاوت بکار رفته در فریزرهای صندوقی

ALPPLAS ENDÜSTRİYEL
YATIRIMLAR A.Ş.

تامین کنندگان لوازم خانگی ترکیه

 Alpplas Endustriyel Yatırımlar A.Sدر سال  1989با ایده برآورده
کردن تقاضای افزاینده برای صنعت کاالی سفید تاسیس شده است.
رشکت  Alpplasکه فعالیت خود را در استانبول در سال  1989با 5
دستگاه تزریق پالستیک آغاز کرد ،کار خود را گسرتش داد و در سال
1999تصمیم گرفت به شهر بولو نقل مکان کرده و یک کارخانه پالستیک
مدرن را در آنجا راه اندازی کند .در مدت ده سال Alpplas ،امکانات
کنونی خود در زمینه کاالهای سفید گسرتش داد و در کنار آن با مدرن
ترین کارخانه الکرتونیک در استانبول در سال  2003صنعت الکرتونیک
رسمایه گذاری کرد .تحول مهم دیگر  ،Alpplasبا توانایی جدید رنگ
آمیزی خیس نسبت به تقاضای افزاینده قطعات تزئینی در کاالهای سفید
در سال  2005آغاز شد .این رشکت با یک رسمایه گذاری جدید در سال
 ،2009بکارگیری سیستم رنگ آمیزی متام اتوماتیک رباتیک را آغاز کرد.

این رشکت با راه اندازی تجهیزات پالستیک در کارخانه استانبول در اوائل
سال  2010در راستای افزایش حجم کار و تقاضاهای مشرتیان ،حجم کل
تزریق پالستیک را افزایش داد در هامن زمان ،بخش الکرتونیک Alpplas
با داشنت ظرفیت و فن آوری ارائه خدمات به بسیاری از صنایع مختلف
مانند صنایع اتومبیل ،برق ،انرژی ،کاالهای سفید و بسیاری دیگر ،فعالیت
خود را گسرتش داد Alpplas .دورمنایی از ترکیب در صنایع مختلف و یک
تامین کننده سیستم برای بسیاری دیگر از صنایع بعنوان یک تامین کننده
ترجیح داده دارد .این رشکت با داشنت مدرنرتین استانداردهای کیفیت باال،
ساختار پیوسته سازگار و انعطاف پذیری ،نه تنها بارها از طرف مشرتیانش
جایزه دریافت کرده است بلکه گواهینامه های ،14001 ISO ،ISO9001
 TS16949 ،OHSAS18001را دارا می باشد .بطور خالصه ما این را «یک
نقطه برای راهکارهای چندگانه» می نامیم.
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متاس
Mermerciler Sanayi Sitesi 4.Cadde No:16 34524 Istanbul / TURKEY
+90 212 876 27 90

ahmet.gursoy@alpplas.com

www.alpplas.com

+90 212 876 27 99

محصوالت

• قطعات پالستیک:
 پنلهای کنرتل برای خشک کن ها و ماشین های لباسشویی دگمه های اجاق دسته های اجاق ها و بخچالها صفحات منایش بدنه برای کاربردهای زیاد -صفحات منایش سیستم روشنایی ،منعکس کننده ها و نور

پخش کن ها
• فن های مونتاژ شده و گروههای فن
• لوازم خانگی رنگ شده ،چاپ شده و مونتاژ شده
• قطعات الکرتونیک:
 بُردهای کنرتل برای همه صنایع الکرتونیک روشنایی برای کاالهای سفید و لوازم خانگی -الکرتونیک داخلی اتومبیل

 الکرتونیک خارجی اتومبیل الکرتونیک اندازه گیری الکرتیکی تجهیزات  AIIEMSشامل مجموعه های اتوماتیک ومجموعه های مونتاژ

اعضای ما

درباره تیم
TURKHAS
تامین کنندگان لوازم خانگی ترکیه
04/

تیم تامین کنندگان لوازم خانگی ترکیه ( )TURKHASیک گروه بازاریابی است که با پشتیبانی وزارت اقتصاد در تاریخ
 11.03.2016تشکیل شده است .این پروژه از  23رشکت تولید کننده پیرشو در زمینه لوازم خانگی تشکیل شده است
که همه آنها در حال حارض به بسیاری از کشورهای دنیا صادر می کنند .هدف اصلی این پروژه ،افزایش گردش مالی
صادرات رشکتهای عضو بوسیله تحقق فعالیتهای مورد نظر در افزایش توان رقابت آنها است .به منظور قادر ساخنت
 23رشکت برای دستیابی به بازارهای جدید ،خدمات مشاوره اسرتاتژیک دریافت می شود« ،هیئت های تجاری» و
«ماموریتهای خرید» تشکیل می شوند و رشکت در منایشگاهها در درون این پروزه محقق می شود که بوسیله انجمن
صادرکنندگان فن آوری الکرتیکی ترکیه ( )TETاجرا می شود .عالوه بر این فعالیتها ،کارگاهها و دوره های آموزشی
مربوطه در زمینه هایی که ممکن است برای کارکنان رشکتهای عضو الزم باشد سازماندهی می شود.

درباره
BEYSAD

درباره TET
تامین کنندگان لوازم خانگی ترکیه
02/

فعالیتهای TET

فعالیتهای
BEYSAD

03/

ترتیب دادن هیئتهای تجاری به بازارهای هدف سازماندهی و رشکت در منایشگاههای تجاری
ملی/بین املللی .سازماندهی «ماموریتهای خرید».
نظارت و تامین داده ها ،گزارشها و تحقیقات بازار مربوط به بخشهای مختلف.
توسعه همکاری با موسسه های بین املللی.
سازماندهی دوره های آموزشی ،سمینارها و نشستهای مربوط به صنعت.
حل مشکالت پدید آمده از معامالت قانونی که رشکتهای عضو با آنها روبرو هستند.
بررسی مقررات و قوانین تجارت خارجی کشورهای وارد کننده طوریکه رشکتهای عضو از قوانین
بین املللی مطلع باشند.

نشستها و دیگر برنامه هایی را که باعث تبادل نظر میان اعضای آن و مشرتیان محلی/خارجی آنها
می شود ،سازماندهی می کند.
با حضور در منایشگاههای ملی و بین املللی همراه با اعضای خود ،از آنها در گسرتش فهرست
مشرتیان و افزایش حجم صادراتشان پشتیبانی می کند.
موضع گیری در برابر موسسه های عمومی برای اطمینان از اینکه تصمیامت گرفته شده به نفع
اعضای آنها است و همه بخش را منایندگی می کند.
نظرات اعضای خود را به اطالع عموم می رساند و اعضای خود را از طریق مجله ای که مرتب
منترش می شود از تحوالت باخرب می کند.
در ایجاد پلتفرمهای همکاری برای اجرای پروژه ها با همکاری دیگر سازمانهای غیردولتی و
دانشگاهها کمک می کند.
به اعضای خود درباره تحوالت بوجود آمده توسط قوانین و مقررات جدید اطالعات ارائه می کند.

تامین کنندگان لوازم خانگی ترکیه

انجمن صادرکنندگان فن آوری الکرتیکی ترکیه ( )TETیک موسسه حرفه ای است که به
فعالیتهای صادرات اعضایش می پردازد.
این موسسه در  1991/09/02با تصمیم شورای وزیران جمهوری ترکیه تاسیس شد و بیش از
 6000رشکت عضو دارد.

( EYSADانجمن تامین کنندگان کاالهای سفید) انجمنی با  177عضو است که بصورت
مشرتک بوسیله رشکتهای ارائه کننده خدمات به رشکتهای عمده کاالهای سفید بعنوان صنایع
تامین کننده به منظور بیان مسائل مشرتک آنها بصورت موثرتر و دستیابی به نتایج ملموس تر
در مقایسه با تالشهای انفرادی تشکیل شده است.

Dis Ticaret Kompleksi Cobancesme Mevkii
Sanayi Cd. A Blok Kat: 4 (34197)
Yenibosna-Istanbul / TURKEY
info@turkhas.org
T: (+90 212) 454 00 00
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