گزارش توانمندی های ترکیه در زمینه دارو و لوازم پزشکی و بهداشتی و آرایشی

صنعت داروسازی ترکیه از سال 1952با سرمایه گذاری خارجی  19شرکت شروع شد .ترکیه دهمین کشور تولید
کننده دارو و سی و چهارمین کشور در زمینه تحقیقات آزمایشگاهی است .در حال حاضر از  500شرکت فعال
ترکیه در زمینه داروسازی  134شرکت آن خارجی هستند .شرکتهای داروسازی ترکیه با بهره گیری از ماشین
آالت پیشرفته بر اساس استانداردهای بین المللی تولید می نمایند .بخش دارو سازی ترکیه توانسته است
 11.000محصول تولید کند و  31.500نفر اشتغال ایجاد نماید .داروسازی ترکیه در منطقه مرمره (شهرهای
استانبول ،کوجایلی و تکیر داغ) متمرکز است .داروسازی ترکیه دارای انجمن ها و تشکل های توانمندی می
باشد .شرکت ایلتان ایلتاش 1یکی از شرکتهای موفق در زمینه انتقال دانش فنی در زمینه تولید قرص می باشد.
شرکت مصطفی نوزات 2نیز از شرکتهای موفق ترکیه بوده است .مواد اولیه دارو از جمله آنتی بیوتیک ها و
مسکن ها در ترکیه تولید می شود .ترکیه حدود  910میلیون دالر صادرات دارو دارد .بازارهای هدف صادراتی
ترکیه در این بخش کشورهای کره جنوبی ،عراق ،سوئیس ،لهستان ،قبرس ،اسلوونی ،ایران ،سوریه ،آلمان،
آمریکا و انگلیس هستند.
در بخش تجهیزات پزشکی ترکیه  600شرکت فعال که  450شرکت متوسط وکوجک هستند فعال می باشند.
 100تولید کننده و سایر آنها تامین کننده می باشند .بیشتر شرکتها در شهرهای استانبول ،آنکارا ،ازمیر و
سامسون هستند .مهمترین تولیدات پزشکی ترکیه عبارتند از :سرنگ ،بانداژ ،لوازم جراحی ،گاز پانسمان ،لوازم
یکبار مصرف پزشکی ،سوزن وکاتر ،تجهیزات بستن زخم و بخیه ،چشم پزشکی ،دندانپزشکی و آزمایشگاهی.
ترکیه حدود  319میلیون دالر صادرات تجهیزات پزشکی داشته است .بازارهای هدف صادراتی ترکیه در این
بخش کشورهای چین ،آلمان ،آمریکا ،فرانسه ،آذربایجان ،هلند ،عراق ،لیبی ،گرجستان ،انگلیس ،ایران ،ایتالیا و
سوریه می باشند.
ترکیه در زمینه تولید لوازم بهداشتی و آرایشی نیز از نظر کمی و کیفی ظرفیت های خوبی دارد .در این بخش
 3250شرکت فعال با سرمایه گذاری خارجی وجود دارد و حدود  14000نفر اشتغال ایجاد شده است .بیشتر
شرکتهای بهداشتی-آرایشی در استانبول هستند .محصوالت بهداشتی -آرایشی ترکیه در  5بخش :محصوالت
حمام  ،محصوالت زیبایی و مراقبت از پوست ،محصوالت مراقبت از موی سر ،عطر ،ادکلن وخوشبوکننده ها و
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بهداشت دهان و دندان تولید می شوند .بازارهای هدف صادراتی ترکیه در این بخش کشورهای عراق ،ایران،
انگلیس ،فرانسه ،آلمان ،روسیه ،عربستان سعودی ،هلند ،امارات ،اسرائیل ،لیبی ،رومانی ،اوکراین و آمریکا می
باشند .ترکیه همچنین تولید کننده روغن های گیاهی و گالب برای تهیه عطر و ادکلن می باشد .روغن های
گیاهی درمناطق اسپارتا ،افیون ،بردور و دنیزلی تولید می شوند وبه کشورهای آلمان ،فرانسه و انگلیس صادر می
شوند .در این بخش ترکیه حدود 19د میلیوندالر صادرات داشته است .روغن هسته میوه ها و سبزیجات (انگور،
لیمو ،پرتقال و نعناع) نیز از اقالم صادراتی ترکیه به کشورهای آلمان ،فرانسه ،انگلیس ،آمریکا ،سوئیس ،اسپانیا،
کانادا ،کره جنوبی ،عربستان سعودی ،چین ،بحرین ،بلغارستان و هند می باشد.
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