گزارش توانمندی های ترکیه در زمینه لوازم الکتریکی ،الکترونیکی و روشنایی

صنعت لوازم الکتریکی ترکیه از سال  1990به بعد فعالیت اش را شروع کرد .این بخش  5.7میلیارد دالر تولید
داشته است و  3.6درصد ازصادرات ترکیه را به خود اختصاص داده است .در این بخش  5000بنگاه کوچک و
متوسط و  56000نفر شاغل هستند .مهمترین تولیدات ترکیه در این بخش انواع سیم وکابل ،لوازم برقی داخلی،
موتورهای  ، ACموتورهای الکتریکی لوازم خانگی ،ترانسفورماتورهای قدرت ،انتقال ،و اندازه گیری می باشند.
شرکتهای تولید کننده در این بخش بیشتر در مناطق مرمره ،اژه و آناتولی مرکزی و شهرهای استانبول ،بورسا،
قونیه ،ازمیر ،آنکارا و کایسری متمرکز هستند .در بخش سیم وکابل  370شرکت فعال هستند که  25شرکت 33
درصد از تولید در این بخش را به خود اختصاص داده اند .کشورهای انگلیس ،آلمان ،فرانسه ،عراق ،عربستان
سعودی ،اسرائیل ،ایتالیا ،ترکمنستان ،ایران ،مصر و روسیه مهمترین بازارهای صادراتی ترکیه به حساب می آیند.
در بخش لوازم الکترونیکی ترکیه تحت لیسانس شرکتهای خارجی محصوالتی در بخش های صنایع روشنایی و
انواع المپ ،قطعات لوازم خانگی ،مدارها ،دستگاه های پردازش اطالعات ،پنل ها و جعبه فیوزها ،تجهیزات
مخابراتی ،لوازم الکترونیکی خانگی ،لوازم موسیقی ،لوازم پزشکی ،دستگاه های سنجش دقیق و کارت های
حافظه تولید می کند .در این بخش حدود  50شرکت بزرگ و  300شرکت کوچک و متوسط فعال هستند.
بیشتر این شرکتها در استانبول هستند .در ازمیر و آنکارا هم چند شرکت فعال وجود دارد .صادرات ترکیه در
این بخش  253میلیون دالر است .کشورهای اروپایی ،آمریکا CIS ،و شمال آفریقا مهمترین بازارهای صادراتی
ترکیه هستند.
پمپ و کمپرسور
صنعت پمپ سازی ترکیه از اواسط دهه  1950شروع به کار کرد .حدود  175شرکت تولید کننده پمپ و
کمپرسور در ترکیه وجود درند که بیشتر کوچکومتوسط هستند وتنها  10درصد آنها بزرگ می باشند .این بخش
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 13500نفر ایجاد اشتغال نموده است .تولید کنندگان پمپ و کمپرسور بیشتر در مناطق مرمره ،اژه و آناتولی
مرکزی و شهرهای استانبول ،قونیه و ازمیر متمرکز هستند .تولیدات پمپوکمپرسور ترکیه دارای استانداردهای
جهانی است .تولید کنندگان پمپ و کمپرسور زیر نظر اتحادیه تولیدکنندگان پمپ وکمپرسور ( )POMSADکه
 45عضودارد فعالیت می کنند .ترکیه حدود  818میلیون دالر صادرات پمپ و کمپرسور داشته است .کشورهای
آلمان ،آمریکا ،ایران ،انگلیس ،ایتالیا و عراق مهمترین بازارهای صادراتی ترکیه در این بخش هستند.
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