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 گروه  بازرگانی تجارت طالیی

د هئارا تخصصید صتردا د وارها د ود رتخیصد اتالد د هنده د دهات د اتاا   
حملد ود نقلد اتد رتخیصد د ،ازد آموزشد اتد منبعد یتبید وارها ،بتزاریتبید صتردا   

سالم ارجمند و دوست عزیز  

ه گرو .شیراز تهیه شده است بازرگانی اتاق و برخاًاتاق بازرگانی ایران ، سازمان توسعه تجارتاغلب توسط ه شده فایل های ارائ

حرفه ای و پروانه کارگزاری  و موزش از سازمان فنیآوز مج کادر مجرب و همچنینبازرگانی تجارت طالیی با داشتن 

باشد.  ذیل می ه دهنده خدماتآفریقای جنوبی ارائ چین، ترکیه ودفاتر همکار در کشور های  و با داشتن ایران از گمرک امورگمرکی

       .ه شده برای شما مفید واقع شودفایل ارائ امیدواریم. خوشحال خواهیم شد که بتوانیم در خدمت شما عزیزان باشیم

 ترخیص کاال از گمرکات کشور به ویژه گمرک های اصفهان،  تهران)امام خمینی و شهریار(، بندر عباس،  بندر خرمشهر 

 آموزش های تخصصی صادرات و واردات، ترخیص کاال و ...

 مشاوره در خصوص صادرات و واردات 

 مشاوره و اجرای پروژه های وارداتی)منبع یابی، پرداخت و ترخیص کاال(

 مشاوره و اجرای پروژه های صادراتی)بازاریابی صادرات، حضور در نمایشگاه، تهیه کاتالوگ، ثبت برند و ترخیص کاال(

 مشاوره در خصوص بازاریابی داخلی محصوالت )بخش بندی بازار، سیستم تبلیغات، مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه نرم افزار های مرتبط(

 هماهنگی و اجرای پروژه های حمل و نقل، ارسال و دریافت کاال از مبادی مختلف به ویژه چین، کره، اتحادیه اروپا و ترکیه               
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شابک: 978-964-468-149-3
راهنماي تجارت با ترکیه

شناسنامه پدیدآورندگان:
سازمان توسعه تجارت ایران

معاونت بازاریابی و تنظیم روابط سازمان
مدیر طرح: رضا توفیقی

مجریان طرح: کیومرث شریفى، مصطفى مسعودى  
مدیرهنري: فرشته سعیدا

شناسنامه کتاب:
ویرایش و چاپ دوم: 1389

تیراژ: 3000 نسخه
قیمت: 40000 ریال

ویرایش، صفحه آرایی، لیتوگرافی، چاپ و صحافی: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگانی

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، محل دائمی نمایشگاه ها، سازمان توسعه تجارت ایران
تلفن: 22664031-2

www.tpo.ir :نسخه الکترونیکی کتاب
E.mail: info@tpo.ir
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سخن رئیس کل سازمان  
ن َوالَْقلَِم َوَما یَْسُطُروَن. 

بوده ایم.  جهانی»  یکپارچه  اقتصادي  « نظام  تدریجی  تکوین  شاهد  گذشته،  سال هاي  طی 
توسعه دانش و فناوري در عرصه هاي مختلف، وضعیت متفاوتی از کسب و کار را در این 
به  مشتریان  گسترده  دسترسی  و  ارتباطات  توسعه  یک سو  از  است.  پی  داشته  در  سال ها 
اطالعات، چهره بازارها را دگرگون نموده و « خواست هاي» آنها را تحت تأثیر قرار داده و از 
سوي دیگر تولید مبتنی بر فناوري پیشرفته و روش هاي اصالح شده، امکان پاسخگویی به 

تقاضاهاي متنوع و متغیر مشتریان را فراهم نموده است. 
نقش تعیین کننده عوامل تولید در معرفی محصول، به ویژه محصوالت جدید، اکنون جاي 
خود را به عوامل موجد رضایت مشتري و بازار داده است. این وضعیت، پارادایم حاکم بر روابط 
صنعتـ  بازار را به نفع بازار تغییر داده و نقش تعیین کننده بازار و فرصت ها و محد ودیت هاي 
آن را به جاي تولید و فرصت ها و محدودیت هاي آن نشانده است. اگر به این مهم، جهانی شدن 
بازارها را نیز بیافزاییم، آنگاه ضرور ت مطالعه و شناخت بازارها، بخش هاي آن و راهکارهاي 

بازاریابی براي کسب سهم مناسب از بازارهاي هدف به خوبی نمایان می شود.
تعدد و تنوع عوامل محیطی مؤثر بر موفقیت کسب و کارها، به ویژه در بازارهاي جهانی، 
نسبت به گذشته که قلمرو فعالیت ها محلی و ملی بوده، بسیار بیشتر است. امروزه شناخت 
این عوامل نسبت به شناخت عوامل داخلی بنگاه به دلیل تأثیر گذاري آنها در تحلیل هاي 
مربوط به فرصت هاي کسب و کار مقدم است. به همین دلیل مدیران سازمان ها باید عناصر 

غیرقابل کنترل محیطی را شناخته و آنها را تا آنجا که ممکن است، مدیریت نمایند. 
در تمام محیط هاي کسب و کار، شرایط نامطمئن به وسیله عناصر غیرقابل کنترل به وجود 
می آید و هر بازار جدید، مجموعه عوامل غیر قابل کنترل خاص خود را نیز به آن اضافه 
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می کند. مدیر موفق برنامه  بازاریابی خود را به نحوي طراحی می کند که بهتر بتواند با شرایط 
نامطمئن محیط کسب و کار منطبق شود. 

مهم ترین عوامل غیر قابل کنترل محیط بین المللی عبارت اند از: 
 عوامل سیاسیـ  قانونی 

 عوامل فرهنگی 
 عوامل اقتصادي 

 زیر ساخت ها،  فناوري،  رقبا، نظام توزیع و غیره 
تالش همه بنگاه ها براي دسترسی به اطالعات مربوط به عناصر غیر قابل کنترل محیطی، 
مستلزم صرف هزینه و ایجاد مخاطرات ناشی از عدم صحت و دقت اطالعات جمع آوري شده 
است. به این جهت و در راستاي حمایت از شرکت هاي ایرانی، براي ورود و کسب موفقیت آنها 
در بازارهاي خارجی، سازمان توسعه تجارت ایران اقدام به تهیه و انتشار مجموعه کتاب هایی 

با عنوان «راهنماي تجارت با کشورها» نموده است. 
در گردآوري و تدوین اطالعات این کتاب ها تالش شده است تا اطالعات دقیق و به روز، با 
بهره گیري از منابع اطالعاتی موثق در  اختیار خواننده گرامی قرار گیرد. به دلیل تغییرات 
سریع، این اطالعات در فاصله هاي زمانی مناسب به روز شده و در چاپ هاي بعدي  نسبتاً 
منتشر خواهد شد. با این حال، این دقت ما را از رهنمودهاي اساتید و صاحب نظران محترم 
بی نیاز نمی کند و از هرگونه راهنمایی و تذکر صاحبان فکر و فعاالن عرصه تجارت خارجی 

ایران استقبال می نماییم.
کتاب هاي  مجموعه  تولید  و  تهیه  دست اندرکاران  همه  همکاري  از  می دانم  الزم  پایان  در 
حاضر به ویژه جناب آقاي رضا توفیقی، «معاونت بازاریابی و تنظیم روابط سازمان» و کلیه 
کارشناسان سازمان که با این مجموعه همکاري نموده اند، کمال تشکر و قدردانی را بنمایم. 
همچنین از سرکار خانم فرشته  سعیدا و همکاران شرکت چاپ و نشر بازرگانی به خاطر 

تالش هاي ایشان در طراحی و تولید این مجموعه سپاسگزارم.
                                             بابک افقهی   

                                           معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


فهرست مطالب / 5

بخش اول: کلیات

اطالعات پایه
نام رسمی کشور 
موقعیت جغرافیایی
مساحت
همسایگان
جمعیت
شهرهاي مهم
واحد پول 
تفاوت زمان با ایران

فصل اول: محیط سیاسی و قانونی
محیط سیاسی

تاریخچه ي حکومت  
نوع و ارکان اصلی حکومت

فهرست

13
13
13
14
14
14
14
15
15

17
17
17
19

صفحه

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


6 / راهنماي تجارت با  ترکیه

وضعیت ریسک سیاسی
افراد و  گروه هاي با نفوذ
محیط قانونی
حقوق مالکیت 
قانون مالکیت فکري

قانون سرمایه گذاري 
مراحل راه اندازي کار تجاري (کسب  وکار) 
قوانین گمرکی
قوانین بانکی
قوانین ارزي
قوانین مالیاتی
قوانین کنسولی
عضویت در سازمان  هاي بین المللی، پیمان هاي اقتصادي و  ...
عضویت در سازمان هاي مهم بین المللی
عضویت در پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري

فصل دوم: محیط فرهنگی
ارکان فرهنگی و اجتماعی
دین
زبان
الگوي زندگی
نهادهاي اجتماعی و دینی
رسانه ها

22
23
24
25
25
27
30
30
31
34
35
36
38
38
41

43
43
43
44
45
46
48

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


فهرست مطالب / 7

عادات خرید و مصرف
تعطیالت رسمی
فرهنگ مذاکره

دیدگاه کلی نسبت به ایران 
آداب مذاکره

فصل سوم: محیط اقتصادي
سیستم اقتصادي و نقش دولت 
بخش صنعت و معدن
بخش کشاورزي
بخش خدمات
جمعیت 
تولید ناخالص داخلی
شاخص هاي مهم اقتصادي

نرخ تورم 
نرخ بیکاري
دستمزد نیروي کار
تراز حساب جاري
میزان ذخایر ارزي و طال
شبکه هاي توزیع
بازاریابی و تبلیغات
راهکارهاي بازاریابی و فروش
منابع طبیعی

51
52
53
53
54

59
59
60
64
65
66
67
68
68
69
69
70
70
70
71
72
73

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


8 / راهنماي تجارت با  ترکیه

فصل چهارم: زیرساخت ها
حمل  ونقل
جاده  اي
ریلی
دریایی
هوایی
نظام بانکی 
نظام بیمه اي 
زیرساخت هاي ارتباطاتی 

بخش دوم: تجارت خارجی

فصل پنجم: اطالعات کلی
تراز تجاري 
صادرات 
واردات
کشورهاي عمده صادرکننده
تحلیل مزیت هاي ایران در تامین کاالهاي عمده وارداتی ترکیه
سرمایه گذاري خارجی

فصل ششم: وضعیت مبادالت بازرگانی با ایران
پیشینه  ي روابط بازرگانی ایران و ترکیه
آخرین وضعیت مبادالت بازرگانی و تراز تجاري

75
75
75
77
78
80
81
81
82

89
89
90
93
100
110
111

113
113
114

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


فهرست مطالب / 9

صادرات ایران به ترکیه
تحلیل صادرات محصوالت ایران به ترکیه
سوخت هاي معدنی و نفت خام
مواد پالستیکی و اشیاي ساخته شده آن
مس و مصنوعات آن
وسایل نقلیه زمینی
سایر محصوالت 
واردات ایران از ترکیه
اجالس هاي اقتصادي و تجاري مشترك

موافقت نامه هاي تجاري و یادداشت  تفاهم هاي همکاري 
دیدارهاي متقابل مقامات بلندپایه
فعالیت هاي نمایشگاهی و هیات هاي تجاري 
پیشنهاد مشارکت شرکت هاي ایرانی در نمایشگاه هاي ترکیه
زمان هاي مناسب براي اعزام هیات تجاري به ترکیه

فصل هفتم: زیرساخت ها ي صادراتی و راهکارهاي بازاریابی
زیرساخت هاي حمل و نقل 
جاده اي
ریلی

دریایی 
هوایی
روابط بانکی 

115
122
122
123
124
125
126
134
141
143
143
144
146
146

149
149
149
149
150
150
150

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


10 / راهنماي تجارت با  ترکیه

151
152
154
156

161
162
165
165
168
170
172
172
173
174
175
175
176
176
177
177
179

تحلیل راهبردي
زمینه ها و دالیل انتخاب راهبردها

راهبردهاي پیشنهادي جهت توسعه صادرات 
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اطالعات پایه

در این بخش، اطالعات پایه اي کشور ترکیه شامل موقعیت 
جغرافیایی، مساحت، همسایگان، جمعیت، شهرهاي مهم، 

واحد پول و تفاوت زمان با ایران ارایه می شود.  

 نام رسمی کشور 
جمهوري ترکیه1 

 موقعیت جغرافیایی
اروپا  شرق  جنوب  و  آسیا  غرب  شمال  در  ترکیه 
قرار دارد. این منطقه به آناتولى یا آسیاى کوچک 
(آسیاى صغیر) نیز معروف است. بخش بزرگى از 
مرزهاى این کشور را سواحل دریاها تشکیل داده اند. 
و  سیاه  دریاي  دو  فاصل  حد  در  ترکیه  واقع،  در 

مدیترانه قرار گرفته است.
هفت  به  ترکیه  جغرافیایى،  دید  از 
آناتولى  شرقى،  آناتولى  شامل  ناحیه 
دریاى  مرکزى،  آناتولى  شرق،  جنوب 
تقسیم  مرمره  و  اژه  مدیترانه،  سیاه، 

مى شود. 

1. Republic of Turkey
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 مساحت
وسعت خاك ترکیه برابر با 783,562 کیلومتر مربع است، که از این لحاظ سى و هفتمین 
کشور بزرگ جهان به شمار می رود. از کل مساحت این کشور، 769,632 کیلومتر مربع 

خشکی و 13,930 کیلومتر مربع وسعت آب ها است.  

 همسایگان
این کشور از جنوب شرقى و جنوب 822 
کیلومتر با سوریه و 352 کیلومتر با عراق، 
از شرق 499 کیلومتر با ایران و 9 کیلومتر 
شرقى  شمال  از  آذربایجان،  جمهورى  با 
268 کیلومتر با ارمنستان و 252 کیلومتر 
با گرجستان و از شمال غرب 240 کیلومتر 

با بلغارستان و 206 کیلومتر با یونان مرز مشترك دارد.
بخش بزرگى از مرزهاى ترکیه به طول 7,200 کیلومتر، به ترکیه منتهی می شود. 

 جمعیت
بر اساس آمار سال 2010 میالدي، جمعیت این کشور برابر با 77/8 میلیون نفر است، که از 

این نظر هفدهمین کشور پرجمعیت جهان به شمار می رود.   

 شهرهاي مهم
تقریباً  که  است  کشور  این  پایتخت  آنکارا1  شهر 
از  بیش  آنکارا  دارد.  قرار  ترکیه  خاك  مرکز  در 
چهار میلیون نفر جمعیت دارد، ولى بزرگ ترین 
و پرجمعیت ترین شهر ترکیه، استانبول2 است که 

1. Ankara
2. Istanbul
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با ده میلیون نفر جمعیت، در بخش اروپایی نشین این کشور قرار گرفته است. 
دیگر شهرهاي عمده این کشور وان1، ارزروم2، قونیه3، ترابوزان4، آنتالیا5، ازمیر6، دیارالبکر7 و 

آدانا8 هستند.  

 واحد پول 
واحد پول ملی این کشور، لیره ترکیه9 است. 
از ژانویه سال 2005 میالدى، در پی اصالحات 
جدید  لیره  کشور،  این  در  گرفته  انجام  پولی 
ترکیه10 به ارزش یک میلیون واحد جایگزین 
سال  آگوست  ماه  در  است.  شده  قدیم  لیره 
2010 میالدي، یک دالر آمریکا برابر با 1/497 
لیره ترکیه و هر لیره ترکیه برابر با 6,540 ریال 

ایران بوده است.

 تفاوت زمان با ایران
ساعت بین المللی این کشور نسبت به ساعت گرینویچ دو ساعت جلوتر (2GMT+) و از ایران 
یک و نیم ساعت عقب تر (1/5-) است. در نیمه نخست سال که ساعت در ایران یک ساعت 

به جلو برده می شود، اختالف زمانی شهر آنکارا با تهران منفی دو و نیم (2/5-) می شود. 

1. Van
2. Erzurum
3. Quinoa
4. Tranzon
5. Antalya
6. Izmir
7. DiyarBakir
8. Adana
9. Lira
10. TRY
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در این فصل محیط هاي سیاسی و قانونی ترکیه به صورت جداگانه بررسی می شود. در بخش 
محیط سیاسی تاریخچه، نوع و ارکان اصلی حکومت، قانون اساسی، قواي سه گانه ي مجریه، 

مقننه و قضاییه، میزان ریسک سیاسی و گروه هاي بانفوذ مطالعه می شود.  
در بخش محیط قانونی، قوانین مالکیت، مالکیت فکري، گمرکی، کنسولی، ثبت و راه اندازي 
شرکت ها، قوانین بانکی، ارزي، مالیاتی و سرمایه گذاري و عضویت در سازمان هاي بین المللی، 

پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري بیان می شود. 

1. محیط سیاسی
در این بخش، تاریخچه ي کشور، نوع حکومت و نحوه انتخاب رییس و ارکان اصلی کشور، 

میزان ریسک سیاسی و میزان تاثیر افراد و گروه هاي بانفوذ سیاسی بررسی می شود. 

1-1. تاریخچه ي حکومت  
پایان  از  پس  کمی  میالدي،  اکتبر 1923  در 29  ترکیه 
سال،  این  در  رسید.  استقالل  به  اول  جهانی  جنگ 
رهبري  به  عثمانی،  امپراتوري  بازماندگان  از  گروهى 
دست  از  را  ترکیه  کنونى  سرزمین  مصطفی کمال پاشا1، 
مهاجمان خارجی آزاد کرده و جمهوري ترکیه را پی ریزي 

کرد. 

1. Mustafa Kemal

فصل اول
محیط سیاسی و قانونی
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مصطفی کمال1 که بعدها با لقب آتاتورك1 (پدر ملت ترك) شناخته شد، در اکتبر 1923 
میالدى، جمهوري دموکراسی پارلمانی را وضع کرد و شهر آنکارا را به عنوان پایتخت برگزید. 
در سال 1924 میالدى، قانون اساسی جدید به تصویب رسید و از آن پس حکومت چهارده 

ساله آتاتورك بر جمهوري ترکیه آغاز شد.
در دوران حکومت آتاتورك، اصالحات اجتماعی، سیاسی و قانونی وسیعی در کشور ترکیه 
انجام شد. مهم ترین جلوه حکومت آتاتورك، حرکت به سمت ایجاد تمدنى متکی بر ارزش ها 
و اصول دموکراسی غربی بود. وي ضمن پذیرش اسالم به عنوان دین رسمی ترکیه، یک 

حکومت سکوالر2 را بنا نهاد. 
از مهم ترین شعارهاي حکومت آتاتورك، حاکمیت قانون، استقالل آراي مردم و مسوولیت هاي 
شهروندي بود. آتاتورك در ابتداي حکومت خود، زبان نوشتاري ترکیه را تغییر داد و الفباي 
التین را جایگزین الفباي فارسى کرد. وي همچنین استفاده از پیراهن هاى یک شکل را در 
ترکیه رواج داد. یکی از نتایج اصالحات آتاتورك، حضور موثر زنان در فعالیت هاي اجتماعی 
بود و در سال 1934 میالدى، زنان از حق راي برخوردار شدند. در زمان آتاتورك، مطابق قانون 
اساسی، حزب خلق تنها حزب قانونی ترکیه بود. در سال 1938 میالدى، با مرگ آتاتورك، 
آقاى عصمت اینونو، رهبر حزب خلق به ریاست جمهوري رسید و همچنان سیاست هاي 

آتاتورك را دنبال کرد. 
در سال 1945 میالدى، ترکیه به سازمان ملل پیوست و در سال 1952 میالدى، به عضویت 
ناتو درآمد. ترکیه در سال 1964 میالدى موافقت نامه پیوستن به اتحادیه اروپا را امضا کرد و 

تاکنون در انتظار عضویت دایم در این اتحادیه است.    
در  و  بود  متشنج  ترکیه  سیاسی  جو  سال  مدت 25  به  میالدى  دهه ى 1960  ابتداي  از 
سال هاي 1960، 1971 و 1980 میالدى نظامیان بر مصدر حکومت تکیه زدند. در سال 
1960 میالدى، ژنرال گورسل و در سال 1980 میالدى، کنعان اورن از طریق کودتا حکومت 
را به دست گرفتتد. در سال 1974 میالدى، ترکیه براي جلوگیري از نفوذ یونان در جزیره 
جمهوري  یک  آن  در  و  کرد  جزیره  این  شمالی  بخش هاى  نظامی  اشغال  به  اقدام  قبرس، 
ترك نشین به وجود آورد. ترکیه از سال 1984 میالدى، نیز درگیر جنبش جدایی خواه مناطق 

1. Ataturk
2. Secularism
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کردنشین خود موسوم به پ.ك.ك1 است و همواره در مناطق مرزي خود با عراق، شاهد 
ناآرامی هاي زیادي بوده است که تاکنون نیز ادامه دارد.

این کشور به 81 استان تقسیم مى شود. همه ى مراکز استان ها به جز سه استان (ختاى با 
مرکزیت آنتاکیا، کوجا الى با مرکزیت ایزمیت و سقاریه با مرکزیت آداپازارى) با خود استان 

هم نام هستند. هر یک از استان هاى ترکیه به چندین بخش تقسیم مى شوند. 

1-2. نوع و ارکان اصلی حکومت
سیستم سیاسى ترکیه، جمهوري دموکراتیک پارلمانی2 است. ارکان اصلی حکومت این کشور 
را پارلمان، رییس جمهور، نخست وزیر و قوه قضاییه تشکیل می دهند. پایه و اساس دولت 

ترکیه سکوالر است و در آن گرایش هاى دینى و سیاسى جداى از یکدیگر هستند. 

1-2-1. قانون اساسی
قانون اساسی جمهوري ترکیه مهم ترین سند قانونی این کشور است که در تاریخ 26 نوامبر 
سال 1949 میالدي به تصویب رسید. برخی از مواد قانون اساسی بالفاصله دستخوش تغییر 
شد و بخش عمده قانون اساسى در 26 ژانویه 1950 میالدى که به عنوان «روز آغاز» شناخته 
مى شود، نهایى شد. همچنین این روز در کشور ترکیه به عنوان «روز جمهوري» جشن گرفته 
گرفته  اروپایى  کشورهاى  قوانین  از  را  خود  مواد  از  بسیارى  ترکیه  اساسى  قانون  می شود. 

است. 
و  انتخابات  در  افراد  شرکت  براى  مجاز  سن  جهان،  کشورهاى  از  بسیارى  مانند  ترکیه  در 

را ى گیرى هجده سال تمام است. 

1-2-2. قوه مجریه
رییس جمهور توسط مجلس ترکیه و تنها براي یک دوره هفت ساله انتخاب می شود. هر 
چند که رییس جمهور باالترین مقام اجرایی کشور به شمار می رود، ولى وظایف قوه مجریه 
میان این مقام و نخست وزیر، مشترك است. نخست وزیر ترکیه توسط رییس جمهور از میان 

1. Kurdistan Worker’s Party (P K K) 
2. Democrtic Parliamentary System  
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نمایندگان مجلس انتخاب مى شود. 
در اکتبر سال 2007 میالدى، همه پرسى براى بازنگرى در قانون اساسى انجام شد که در یکى 
از مواد مهم آن، انتخاب مستقیم رییس جمهور توسط مردم، به راى گذاشته شد. بنابراین در 
سیستم جدید، انتخابات با آراى مستقیم مردم براى انتخاب رییس جمهور، براى مدت پنج 

سال برگزار خواهد شد. 
رییس جمهور، فرماندهی عالی نیروهاي مسلح ترکیه را در دست دارد و انتصاب رییس ستاد 
مشترك ارتش از اختیارات اوست. وي رییس شوراي امنیت ملی است و در صورت لزوم حق 

اعالم وضعیت اضطراري را دارد.  
مصوبات پارلمان، با امضاي رییس جمهور قانونی خواهند شد و وي حق دارد برخی از مصوبات 
را براى اصالح به پارلمان بازگرداند. در این رابطه وي حق صدور فرمان انجام همه پرسی را 
نیز دارد. انتصاب برخی از پست هاي کلیدي، مانند اعضاي شوراي آموزش عالی و روساي 
از  دولتی  شوراي  اعضاي  و  قضایی  ارشد  مقامات  اساسی،  قانون  دادگاه  قضات  دانشگاه ها، 

اختیارات اوست. 
رییس جمهور فعلی ترکیه، عبداهللا گل1 است. وي در آگوست 
سال 2007 میالدى، پس از ماه ها کشمکش سیاسی  از سوي 
مجلس اعالي ملی، به ریاست جمهوري ترکیه منصوب شد. 
نخستین رییس جمهورى است که  وي  آتاتورك،  زمان  از 
در عقاید سیاسی اش، گرایش هاي مذهبی به طرز آشکاري 
که  شد  باعث  گل،  عبداهللا  اسالم گرایی  می شود.  مشاهده 
جامعه سکوالر ترکیه به رهبري ژنرال هاي ارتش، در جبهه 

مخالف او قرار گیرند.  
فعالیت هاي سیاسی عبداهللا گل، با تاسیس حزب اسالم گراي 
عدالت و توسعه آغاز شد. این حزب، در انتخابات سال 2002 
میالدى، پیروز شد و این امر باعث شد که وي سال بعد، در 

دولت رجب طیب اردوغان2 به مقام وزارت امور خارجه دست یابد. 

1. Abdullah GUL
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طی این مدت، عبداهللا گل از خود تصویر یک سیاستمدار میانه رو و طرفدار اصالحات را در 
ذهن مردم بر جاي گذاشت.

نخست وزیر ترکیه، از سوي رییس جمهور، از میان اعضاي مجلس اعالي ملی انتخاب می شود. 
وي وظیفه تشکیل کابینه و انتخاب وزیران را برعهده دارد. مانند پارلمان هاي اروپایی، معموالً 

نخست وزیر، رهبري حزب اکثریت مجلس را برعهده  دارد.
رجب طیب اردوغان1، نخست وزیر فعلی ترکیه، از مارس سال 
2003 میالدى در این مقام بوده است. وي در انتخابات سال 
2007 میالدى، بار دیگر حزب عدالت و توسعه را به پیروزي 
نخست وزیري  مقام  به  گل  عبداهللا  سوي  از  دوباره  و  رساند 

منصوب شد.

1-2-3. قوه مقننه
پارلمان ترکیه یا مجلس اعالي ملی2، 
سیاسى  و  قانونی  مرجع  باالترین 
این  نام  می رود.  شمار  به  ترکیه 
مجلس به زبان ترکى «مجلس بزرگ 
ترکیه  پارلمان  است.  ترکیه3»  ملت 
با  آن  اعضاى  که  دارد  کرسى   550
پنج ساله  دوره  یک  براي  مردم  راي 

انتخاب می شوند.
مجلس ترکیه افزون بر وضع قوانین کشور، وظیفه انتخاب و یا عزل رییس جمهور را نیز بر 
عهده دارد. در آخرین انتخابات در جوالى سال 2007 میالدى، حزب حاکم عدالت و توسعه 
مجلس را به  جمهوري خواه خلق 20/88 درصد کرسی هاي  46/78 درصد و حزب رقیب 

دست آوردند. 

1. Reccep Tayyip Erdogan
2. Turkish Grand National Assembly
3. Turkey or Turkiye Buyuk Millet Meclisi
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1-2-4. قوه قضاییه
قوه قضاییه ترکیه، از دو قوه دیگر کامًال مستقل است و از دو بخش دادگاه عالى فرجام خواهى 
(استیناف)1 و دادگاه قانون اساسی2 تشکیل شده است. دادگاه قانون اساسی، وظیفه نظارت 
بر انطباق قوانین و اقدامات اجرایی با قانون اساسی را داراست. ترکیه تاکنون صالحیت دادگاه 
داورى بین المللى3 را نپذیرفته است، ولى به دادگاه اروپایى حقوق بشر4 پیوسته است. برخى 

دیگر از دادگاه هایى که در این کشور برگزار مى شوند، عبارتند از:
 دادگاه حسابرسى.

. دادگاه عالى فرجام خواهى (استیناف) نظامى5 
 . دادگاه عالى ادارى نظامى6 

1-3. وضعیت ریسک سیاسی
بر اساس ارزیابی هاي انجام شده توسط مراجع بین المللی، ترکیه از ثبات نسبی متوسطى 
برخوردار است. برابر ارزیابی هایی که صندوق ضمانت صادرات ایران انجام داده، این کشور 
در طبقه بندي ریسک، رتبه ي چهار را داراست و سقف اعتبارات کوتاه مدت (زیر دو سال) 
براي این کشور معادل شصت میلیون دالر و براي اعتبارات میان مدت و بلندمدت (باالي 

دو سال) معادل صد و بیست میلیون دالر است.
هم چنین بر اساس گزارش موسسه بیمه اعتبار صادراتی اویلر هرمس آلمان در ماه آوریل 
باال و برابر پنج است. هر چند در  سال 2007 میالدى، رتبه ریسک کشور ترکیه، نسبتاً 
سال هاي گذشته، پیشرفت هاي فراوانى در اوضاع سیاسی و اقتصادي ترکیه رخ داده است، 

ولى میزان ریسک این کشور تغییري چندانى نکرده و هم چنان باالست. 
تقویت توان مالی دولت و به تبع آن ارتقاي استاندارد زندگی و رفاه عمومی، نشانه ى به ثمر 
رسیدن نسبی اصالحات انجام گرفته در اقتصاد ترکیه است که باعث کاهش کسري بودجه 

1. National Court of Appeals
2. Constitutional Court
3. Internalonal Court Jurisdiction (ICJ)
4. European Court of Human Rights (ECHR)
5. Military High Court of Appeals
6. Military High Administrative Court
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دولت نسبت به سال هاي گذشته است. با وجود این، دیدگاه سرمایه گذاران خارجی و داخلی، 
تغییر چندانى نکرده و آنها نگرانى هایى براى سرمایه گذارى به ویژه در زمینه هاى زیر دارند:

 تنش هاي سیاسی و اجتماعی.
 نبودن پیشرفت در مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا. 

 مساله قبرس.
 کاهش ارزش لیره.

 افزایش تورم. 
 باال رفتن نرخ بهره بانکی. 

 افزایش بدهی خارجی.

1-4. افراد و  گروه هاي با نفوذ
ترکیه داراى یک نیروي نظامی بسیار قدرتمند است. با گذر از خاك ترکیه، متوجه حضور 
گسترده نظامیان در کنار مردم می شویم. تاریخ 75 ساله جمهوري ترکیه، بارها شاهد کودتا 
و  ترك  نظامیان  که  نیست  عجیب  پس  است.  بوده  ارتش  ژنرال هاي  رسیدن  قدرت  به  و 
فرماند هان ارتش، از قدرت مندترین گروه هاي حاضر در عرصه سیاست و اقتصاد ترکیه باشند. 
ژنرال هاي ارتش همواره به صورت محسوس و نامحسوس بر روابط سیاسی و تجاري این 
کشور با دیگر کشورها تاثیرگذار بوده اند. نظامیان به علت ماهیت سکوالر خویش، در برابر 

دولت اسالم گراي کنونى ترکیه قرار دارند.
دو حزب رقیب «عدالت و توسعه» و «جمهوري خواه خلق» از دیگر بازیگران اصلی عرصه 
سیاست و تجارت ترکیه هستند. رهبران این دو حزب یعنی رجب طیب اردوغان و دنیز 

بایکال1 و نزدیکان آنها را بایستی از چهره هاى موثر و بانفوذ در ترکیه دانست.
خواهان  نیز  اروپا  اتحادیه  است.  اروپا2  اتحادیه  به  پیوستن  خواهان  ترکیه  که  سال هاست 
اصالحات اساسی در ساختار سیاسی و اقتصادي ترکیه است. از این رو، سیاست هاي اقتصادي 
اتحادیه اروپا و سازمان جهانی تجارت، نقش مهمی در مناسبات تجاري ترکیه ایفا می کند. از 

1. Deniz Baykal
2. Europian Union
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دیگر افراد موثر در مناسبات تجاري و بازرگانی ترکیه می توان به نفرات زیر اشاره کرد:
 MUSIAD. عمر بوالت1: رئیس انجمن صنعت گران و تجار مستقل به نام
 TESK. درویش گونداي2 : رییس کنفدراسیون بازرگانان و پیشه وران به نام
 TOBB. رفعت چیک اوغلو3 : رئیس صندوق تجارت و مبادله کاال به نام
 TUSIAD. عمر سابانسی4: رئیس انجمن صنعت گران و تجار به نام

از سوى دیگر، نمی توان تاثیر فعالیت هاي حزب کارگران کردستان یا پ.ك.ك5 ترکیه را کم 
اهمیت تلقی کرد. اعضاى این گروه جدایی خواه، در مناطق کردنشین جنوب شرقی ترکیه 

زندگى مى کنند. 
در این کشور نهادهاى مدنى، اتحادیه هاى صنفى، انجمن ها و تشکل ها بسیار منظم و هماهنگ 
فعالیت مى کنند. شاید بتوان گفت که این نهادها دولت را هدایت مى کنند. در ترکیه سیستم 
حزبى برقرار است که هر چند باعث تنش ها و نوساناتى مى شود، ولى راه را براى انتقاد و 
ارزیابى باز مى کند، به گونه اى که هر روز بحث سیاسى گروه ها دیده مى شود، ولى این تنش ها 

طورى نیست که روند معادالت اقتصادى را تضعیف کند. 
سیاست در این کشور در خدمت اقتصاد و تجارت بوده و براى گسترش تولید و درآمدزایى 
بیشتر تالش مى کند. شاهد این ادعا، سخن وزیر مستشارى خارجى ترکیه است که براى 
کاهش اثرات منفى بحران اقتصادى در ماه هاى ژانویه و فوریه سال 2009 میالدى، هر هفته 
به همراه هیات هاى تجارى به یکى از کشورهاى همسایه و منطقه سفر مى کرد تا با رایزنى هاى 
سیاسى، ارتباطات تجارى را تقویت کند. کشورى که هنوز ارمنستان علیه آن شعار مى دهد 
حاضر است هر اقدامى را براى برقراى روابط تجارى با آن انجام دهد. ترك ها به اهمیت اقتصاد 

و تجارت پى برده اند و شبانه روز در راستاى کسب قدرت اقتصادى بیشتر مى کوشند. 

2. محیط قانونی
ثبت  سرمایه گذاري،  کنسولی،  گمرکی،  فکري،  مالکیت  مالکیت،  قوانین  بخش،  این  در 

1. Omer Bolat
2. Dervis Gunday
3. Rifat Hisar cik uoglu
4. Omer Sabanci
5. P.K.K
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قانونی  مشوق هاي  و  معافیت ها  مالیاتی،  و  ارزي  بانکی،  قوانین  شرکت ها،  راه اندازي  و 
سرمایه گذاري و عضویت در سازمان هاي بین المللی، پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي 

تجاري بیان می شود.

2-1. حقوق مالکیت 
شهروندان خارجی (اشخاص حقیقی و حقوقی) نمی توانند مسکن، اماکن تجاري و صنعتی را 
به صورت صد درصد در این کشور به تملک درآورند. ترکیه صرفاً براى شهروندان کشورهایى 
که اجازه خرید ملک براى اتباع ترکیه اى در کشور خود را فراهم می کنند، اجازه خرید ملک 

در این کشور را مى دهد.
به طور کلی در قوانین سرمایه گذاري این کشور، سرمایه گذار خارجى مجوز در اختیار داشتن 
49 درصد مالکیت شرکت ترکیه اي را داشته و 51 درصد باقی مانده باید در مالکیت یک 

شریک محلی باشد. 
به طور کلی در اقتصاد ترکیه، بخش خصوصی و دولتی در کنار هم قرار دارند و اقتصاد این 
کشور یک «اقتصاد مختلط» به شمار مى رود. در سال هاي گذشته تالش هاي بسیارى براي 
ترویج مالکیت خصوصی صورت گرفته و قوانین پشتیبان مالکیت خصوصى در این کشور 

بهبود یافته است. 

2-2. قانون مالکیت فکري
قانون مالکیت فکري ترکیه از بسیارى از آثار معنوي و فکري حمایت می کند. این کشور به 
سازمان جهانی مالکیت فکري1 پیوسته است. ترکیه از کشورهایى است که بسیاري از معاهده ها 

و پیمان هاي این سازمان را پذیرفته است. در زیر به تاریخ عضویت آنها اشاره می کنیم:
. کنوانسیون پاریس2 در دهم اکتبر 1925 

 . پیمان مادرید3 در 21 آگوست 1930 

1. WIPO (World Intellectual Property Organization)
2. Paris Covnention
3. Madid Agreement (Indications of Source)
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. کنوانسیون برن1 در یکم ژانویه 1952 
پیمان لیسبون2 در 24 آوریل 1959.  

 . پیمان استراسبورگ3 در یکم اکتبر 1996 
 . پیمان نیس4، پیمان وین5 و پیمان همکاري حق اختراع6 در یکم ژانویه 1996 

 . پیمان لوکارنو7 در سى ام نوامبر 1998 
. معاهده ي بوداپست8 در سى ام نوامبر 1998 

 . پروتکل مادرید9 در یکم ژانویه 1999 
. پیمان قانون حق اختراع10 در دوم ژوئن 2000 

. کنوانسیون رم11 در هشتم آوریل 2004 
 . پیمان هاگ12 در یکم ژانویه 2005 

 . پیمان قانون عالیم تجارى13 در یکم ژانویه 2005 
 . پیمان سنگاپور14 در 28 مارس 2006 

کنوانسیون اتحادیه بین المللی حفاظت از گونه هاي گیاهی جدید 15 در هجدهم نوامبر 2007. 
. پیمان کپى رایت سازمان جهانى مالکیت فکرى16 در هجدهم نوامبر 2007 

. کنوانسیون سازمان جهانى مالکیت فکرى17 در هجدهم نوامبر 2007 

1. Berne Convention 
2. Lisbon Agreement
3. Strasburg Treaty
4. Nice Agreement
5. Vienna Agreement
6. Patent Cooperation Treaty
7. Locarno Agreement
8. Budapest Treaty 
9. Madrir Protocol
10. Patent Law Treaty 
11. Rome Convention
12. Hague Agreement
13. Trademark Law Treaty 
14. Sigapore Treaty
15. UPOV Convention . 
16. WIPO Copyright Treaty . 
17. WIPO Convention.  
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. کنوانسیون عملکرد و فونوگرام1 در 28 نوامبر 2008 

2-3. قانون سرمایه گذاري 
قانون سرمایه گذاري مستقیم خارجی ترکیه در هفت ماده تنظیم شده و داراي آیین نامه 
اجرایی است. آیین نامه ى این قانون، چهار بخش و سیزده ماده دارد. در ماده سوم این قانون، 

اصول سرمایه گذاري مستقیم خارجی در ترکیه به شرح زیر برشمرده شده است:

 آزادي سرمایه گذاري و معامالت داخلی
با  معامله  انجام  یا  ترکیه  خاك  در  مستقیم  سرمایه گذاري  براي  خارجی  سرمایه گذاران 

سرمایه گذاران داخلی  این کشور آزاد هستند. 
سلب مالکیت2 و مصادره3 

اموال سرمایه گذاران خارجی سلب مالکیت یا مصادره نخواهد شد، مگر براي اهداف و مصالح 
عمومی که در این صورت نیز بر اساس فرآیندهاي قانونی، زیان ها جبران خواهند شد. 

 خروج اموال
سرمایه گذاران خارجی براي خروج اموال خود از ترکیه کامًال آزاد هستند.

 مالکیت اموال غیر منقول
سرمایه گذاران خارجی براي مالکیت اموال غیرمنقول در خاك ترکیه محدودیتی ندارند.

 حل اختالف
اگر در جریان سرمایه گذاري هر گونه اختالفی بروز کند، سرمایه گذار خارجی می تواند به 

دادگاه هاي محلی رجوع کند.
 ارزش گذاري سرمایه غیرنقدي

سرمایه هاي غیر نقدي سرمایه گذاران خارجی، بر اساس قانون تجارت ترکیه ارزش گذاري می شوند.

1. Phonograms Convention. 
2. Expropriation
3. Confiscation
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 استخدام کارکنان خارجی
شرکت هاي خارجی موضوع این قانون، می توانند شهروندان خارجی را که مجوز وزارت کار و 

امنیت اجتماعی ترکیه را دارند، به استخدام خود درآورند. 
 گشایش دفتر نمایندگی

به شرکت هاي خارجی اجازه داده می شود که دفاتر نمایندگی خود را مطابق قانون افتتاح 
کنند.

در برابر این تسهیالت، دولت ترکیه انتظار دارد که سرمایه گذاران اطالعات آماري عملکرد 
خود را در اختیار دولت قرار دهند. این اطالعات تنها براي تهیه برنامه هاي کالن اقتصادي 
استفاده شده و به مصرف دیگري نخواهد رسید. مهم ترین اطالعات درخواست شده عبارتند 

از:
 وضعیت سرمایه و عملکرد.

 وضعیت حساب ها و تراز پرداخت ها.
 وضعیت انتقال حساب ها و نقدینگی میان شرکاي داخلی و خارجی.

2-4-1. قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتی 
در ترکیه بیش از بیست منطقه آزاد تجاري و صنعتی وجود دارد. به دلیل وجود تسهیالت 
زیربنایی  قوي و معافیت هاي قانونی، این مناطق جذابیت فراوانی براي سرمایه گذاران، بازرگانان 
و شرکت هاى تجارى دیگر کشورها دارند. از آنجا که این مناطق، دروازه حضور سرمایه گذاران 
خارجی (از جمله بازرگانان و صنعتگران ایرانی) در بازار ترکیه هستند، آگاهی از قوانین و 
مقررات حاکم بر این مناطق بخش بزرگى از نیازمندي هاي اطالعاتی خارجى ها را به محیط 

قانونی ترکیه برطرف مى کند. 
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مهم ترین بخش هاى قانون مناطق آزاد ترکیه که شامل مزایا و معافیت هاي موجود در این 
مناطق هستند، عبارتست از:
 امکان حضور بلندمدت

واحدهاي تجاري و اداري آماده شده در این مناطق، به مدت ده سال براي فعالیت هاي تجاري 
و بیست سال براي فعالیت هاي تولیدي اجاره داده می شوند. ولى اگر سرمایه گذار خود اقدام 
به ساخت بنا کند، قرارداد اجاره براي فعالیت هاي تجاري بیست ساله و براي فعالیت هاي 

تولیدي سى ساله خواهد بود. قراردادها تا 99 سال قابل تمدید هستند. 
 آزادي سرمایه گذاري

در این مناطق، هیچ گونه محدودیتی براي سهم سرمایه خارجی در کل سرمایه گذاري وجود 
ندارد.

 صادرات کاال به داخل
بر خالف بسیارى از مناطق آزاد جهان، کاالهاي موجود در مناطق آزاد بدون هیچ محدودیتی 
قابل انتقال به بازارهاي داخلی ترکیه هستند و تنها 0/5 درصد از ارزش معامله به عنوان 

کمیسیون دریافت می شود. 
 زیرساخت ها

زیرساخت هاي موجود در مناطق آزاد ترکیه بسیار پیشرفته بوده و با کمترین بوروکراسی، در 
اختیار درخواست کنندگان قرار می گیرد. بیشتر مناطق آزاد در کنار بنادر بزرگ ترکیه قرار 

گرفته اند و امکانات حمل و نقل دریایی فراهم است. 
 نبودن قوانین محدودکننده

در مناطق آزاد ترکیه، هیچ گونه قوانین و مقررات محدودکننده اي در زمینه قیمت، استاندارد 
و یا کیفیت کاال وجود ندارد.

 آزادي عمل
در مناطق آزاد ترکیه، قوانینی مانند قانون شهرداري، قانون روادید، قانون سرمایه گذاري 

خارجی و دیگر قوانین جاري و محدودکننده قابل اجرا نیست. 
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2-4. مراحل راه اندازي کار تجاري (کسب وکار) 
آغاز فعالیت یک شرکت در ترکیه نیازمند طی مراحل شش گانه و ارایه مستندات مورد نیاز 
به ادارات دولتی از جمله اداره ي رقابت، اداره ي ثبت تجارى و اداره مالیات این کشور است. 

مراحل ثبت شرکت جدید در ترکیه در جدول شماره ي 1 ارایه شده  است.

جدول 1: مراحل راه اندازي کار تجاري (کسب و کار)

شماره 
مدت عنوان مرحلهمرحله

هزینه هاي الزمزمان الزم 

اول
تایید اساس نامه شرکت، امضاى 

اظهارنامه ى مدیران، رونوشت کارت 
شناسایى هر مدیر و یا گذرنامه ى 

وى و نیز دفاتر رسمى. 
پنج رونوشت از اساس نامه 75 هزار لیره و یک روز 

امضاى اظهارنامه پنج هزار لیره

واریز کردن درصدى از سرمایه به دوم
0/04 درصد سرمایهیک روز حساب اداره رقابت.

سپرده گذارى سرمایه اولیه و سوم
بدون هزینهیک روز دریافت گواهى آن.

چهارم
پر کردن فرم مشارکت، نامه ى تعهد 
و بیانیه ثبت اتاق بازرگانى در اداره 

ثبت تجارى. 
دو روز 

150 لیره (بهاى ثبت اولیه در اتاق بازرگانى) 
+ 530 لیره (ثبت تجارى با امضاى مدیر 

اصلى) + 180/8 لیره (براى هر مدیر اضافى) 
+ 0/3 لیره (هزینه هر واژه براى چاپ) + 

150 لیره (ثبت تجارى روزنامه رسمى)

دریافت گواهى تایید دفاتر اسناد پنجم
رسمى.

یک روز 
(هم زمان 
با مراحل 

باال)

دفتر روزنامه دویست برگى پنج هزار لیره 
+ دفتر معین یا کل یکصد برگى 3.900 لیره 
+ دفتر دارایى یا موجودى چهل برگى سه 

هزار لیره

پیگیرى امور اداره مالیات براى ششم
بدون هزینهیک روز پایان دادن به ثبت تجارى.

 www.doingbusiness.org

2-5. قوانین گمرکی
ترکیه در سال 1990 میالدى، سیستم دریافت مجوز براي واردات را لغو کرده است. بنابراین 
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واردات همه ى کاالها به استثناي برخی کاالهاي منتخب و کاالهاي ممنوع، آزاد است. واردات 
بین المللی  الزامات  مطابق  یا  و  اخالقی  بهداشتی،  محیطی،  زیست  دالیل  به  کاالها  برخی 
ممنوع است. این اقالم شامل جانشین هاي رنگی سرطان زا، مواد شیمیایی مورد استفاده در 
ساخت ابزار آالت و جنگ افزارهاى شیمیایی، نشان هاى بازرگانى تقلبی، ابزارآالت و وسایل 

قمار، مواد مخدر، مواد و اشیاي  تهدیدکننده و از بین برنده الیه ازن است. 
واردات دوازده گروه  کاالیی به ترکیه نیاز به دریافت مجوز دارد. از جمله این اقالم می توان به 
کاالهاي کشاورزي، تجهیزات مخابراتی، برخی ماشین آالت و وسایل نقلیه موتوري و برخی 
مواد شیمیایی اشاره کرد. واردات کاالهاي قدیمی، مستعمل، تعمیر شده و معیوب نیاز به 
را  ندارند  سال  ده  باالي  عمر  که  را  کاالهایی  ولی  دارد،  خارجی  تجارت  مستشاري  مجوز 

می توان آزادانه وارد کرد. 
ترکیه، اقتصادي نزدیک به معیارهاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي1 و اتحادیه اروپا دارد و 
با عضویت در هر دو نهاد در زمینه ى کاهش تعرفه ها، به پیشرفت هاى بسیارى دست یافته است. 
این کشور نرخ تعرفه اي متناسب با اتحادیه اروپا و منطقه تجارت آزاد اروپا2 وضع نموده است، 

که به ترتیب براي کاالهاي صنعتی صفر درصد و براي محصوالت کشاورزي 53 درصد است. 
تعرفه هاي گمرکی این کشور با کشورهاي توسعه یافته ى عضو اتحادیه اروپا و منطقه تجارت 
آزاد اروپا، متفاوت از نرخ تعرفه هاى  این کشور با کشورهاي در حال توسعه است. نرخ تعرفه 
ترکیه براي کاالهاي کشورهاي در حال توسعه به مراتب بیشتر از نرخ تعرفه هاي گمرکی براي 

کاالهاي وارداتی از کشورهاي توسعه یافته است. 
سهمیه ها به عنوان ابزاري براي هماهنگی سیاست هاي وارداتی ترکیه با اتحادیه اروپا اجرا 
می شوند. ترکیه سیاست هاي سهمیه هاي اتحادیه  اروپا را براي واردات پارچه و پیراهن به کار 
می برد. هم چنین ترکیه براي واردات فرش،  سرامیک، چینی، ظروف آشپزخانه و اسباب بازي 

از کشور چین سهمیه اعمال می کند.

2-6. قوانین بانکی
فعالیت هاي بانکی در ترکیه، قدمتی بسیار طوالنی داشته و به زمان عثمانی باز می گردد. در 

1. OECD
2. EFTA
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آن زمان، به دلیل نیازهاي مالی امپراتوري عثمانی،  چندین نمایندگی بانک هاي خارجی با 
نرخ  بهره باال در استانبول گشایش یافت. نخستین بانک عثمانی در سال 1856 میالدى 
تاسیس شد و تا دهه 1930 میالدى به عنوان بانک مرکزي عمل می کرد. بانک مرکزي 
ترکیه1 در ابتداي دهه 1930 میالدى با هدف انتشار اسکناس، حمایت از پول ملی و تنظیم 
آمدند.  وجود  به  ترکیه  دولتی  بانک هاي  سپس  شد.  راه اندازى  اعتبار،  و  بانکداري  سیستم 
بیشتر این بانک ها، مانند بانک کشاورزي براي حمایت از یک بخش اقتصادي و یا یک صنعت 
خاص افتتاح شدند. با رونق گرفتن فعالیت هاي صنعتی در دهه هاي بعد، صنعت بانکدارى 
ترکیه شاهد گشایش بانک هاي خصوصی بود که در ارتباط با گروه هاي بزرگ صنعتی و 

هولدینگ ها فعالیت می کردند. 
در سال هاي گذشته یکی از هدف هاي اصلی بانک مرکزي ترکیه، ثابت نگه داشتن نرخ بهره 
بانکی بوده است. هر چند در این زمینه موفقیت هایی به دست آمده، ولى افزایش نرخ تورم 

در ترکیه یکی از مهم ترین معضالت اقتصادي این کشور به شمار می رود.

 گشایش بانک یا نهادهاى پولى و مالی خارجی 
در ترکیه گشایش بانک یا شعب بانک هاي خارجی، منوط به موافقت «هیات قانون گذاري 
و نظارت بر فعالیت هاي بانکی2» است. گشایش بانک یا شعبه بانک، در قالب تاسیس یک 
شرکت سهامی3 امکان پذیر است. ایجاد یک بانک دست کم به بیست تریلیون لیره ترکیه 
سرمایه بانکی نیاز دارد که باید به صورت نقد و بدون هیچ گونه مشکلى، قابلیت انتقال به 

ترکیه را داشته باشد. 
سرمایه گذارى،  شرکت هاي  واسطه اي،  موسسات  جمله  از  اعتباري،  و  مالی  نهاد  گونه  هر 
صندوق هاي تعاونى و یا دیگر موسسات مشابه با دریافت مجوز می  توانند در ترکیه فعالیت 
کنند. کمترین سرمایه هر کدام از این موسسات را «هیات بازار سرمایه4» تعیین می کند 
که بایستی همه ى آن به صورت نقد وارد کشور شده و ثبت شود. افتتاح موسسات مالی و 

اعتباري نیز، نیازمند تاسیس یک شرکت سهامی است. 

1. Central Bank of the Republic of Turkey
2. Banking Regulation and Supervision Board
3. Joint-Stock Company
4. Capital Market Board
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 دریافت و پرداخت هاي نقدي
بسیاري از بانک هاي ترکیه داراي خودپرداز هستند که از برخی از آنها افزون بر اسکناس هاي 
ترکیه، امکان برداشت پول هاي خارجی نیز وجود دارد. در بسیارى از شعب بانک ها، افرادي 
که به زبان انگلیسی مسلط باشند، کم هستند. از این رو پیشنهاد می شود به شعبى که داراي 
بخش ارزي هستند مراجعه شود. اگر تصمیم دارید در یکی از بانک هاي ترکیه حساب بانکی 

باز کنید، به نرخ هاي «کمیسیون انتقال پول» دقت کنید.

 کارت هاي اعتباري
استفاده از کارت هاي اعتباري به ویژه در مناطق گردشگري ترکیه رواج فراوانی دارد. کارت 
اعتباري ویزا1 و مستر کارت2 به طور گسترده اى پذیرفته شده و پس از آنها از کارت آمریکن 

اکسپرس3  استفاده می شود. 
در ترکیه بانک ها در گروه هاى زیر قرار مى گیرند:
 بانک هاى سرمایه گذارى و توسعه اى دولتى.

.  TMSF بانک هاى تحت مدیریت
 بانک هاى سرمایه گذارى خصوصى.

 بانک هاى سپرده گذار دولتى.
 بانک هاى سرمایه گذارى خصوصى با مالکیت خارجى.

 بانک هاى سپرده گذارى خصوصى.
 بانک هاى خارجى داراى مجوز دریافت سپرده هاى بانکى.

 بانک هاى مختلط داخلى و خارجى.
برخی از مهم ترین بانک هاي ترکیه شامل موارد زیر می شود:

İLLER BANKAS I

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A .Ş.

1. Visa card  
2. Master card
3. American Express
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TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A .Ş.
BİRLEŞİK FON BANKASI A .Ş.
ÇALIK YATIRIM BANKASI A .Ş.
DİLER YATIRIM BANKASI A .Ş.
GSD YATIRIM BANKASI A .Ş.
NUROL YATIRIM BANKASI A .Ş.
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI  A.Ş.
T .C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
TÜRKİYE HALK  BANKASI A.Ş.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T .A.O.
BANKPOZİTİF  KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK  A.Ş.
MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A .Ş.
TAİB YATIRIM  BANKASI A.Ş.
ADABANK A .Ş.
AKBANK T .A.Ş.
ALTERNATİFBANK A .Ş.
ANADOLUBANK A .Ş.
OYAKBANK A .Ş.
ŞEKERBANK T .A.Ş. 

2-7. قوانین ارزي
در همه شهرهاي ترکیه، به ویژه در مناطق گردشگري و در کنار مراکز خرید و تجارت، 
باجه هایی براي تبدیل ارزهاي خارجی وجود دارد که «دوویز»1 خوانده می شوند. در این 
1. Doviz
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باجه ها، دالر و یورو به قیمت روز به لیره ترکیه تبدیل می شود. 
از  بسیارى  در  کار  این  و  است  معمول  امرى  آن  در  ارز  تبدیل  که  است  کشورى  ترکیه 
کشور،  این  در  گردشگرى  صنعت  رونق  دلیل  به  مى شود.  انجام  نیز  مغازه ها  و  فروشگاه ها 
خدمات تبدیل ارز نیز در آن گسترده است و در این زمینه مشکالت کمى دیده مى  شود. نقل 
و انتقال ارزهاى خارجى نیز در ترکیه بر اساس قوانین آزاد است. همچنین انتقال نقدینگی 
درآمدهاي حاصل از فعالیت  در مناطق آزاد، به راحتی و با آزادي کامل قابل انتقال به داخل 

خاك ترکیه و یا کشورهاي دیگر است و نیاز به داشتن مجوز خاصى نیست.

2-8. قوانین مالیاتی 
سیستم مالیاتی ترکیه داراي دو بخش اصلی مالیات  بر درآمد شرکت ها و مالیات بر درآمد 
اشخاص است. قانون مالیات بر درآمد شرکت ها از سال 1949 میالدي و قانون مالیات بر 

درآمد اشخاص از سال 1960 میالدي در این کشور اجرا می شود. 
مالیات بر درآمد در ترکیه، شامل موارد زیر است: 

 درآمد  حاصل از تجارت.
 درآمد  حاصل از کشاورزي.

 حقوق و دستمزدها. 
 درآمد خدمات شخصی. 

 درآمد حاصل از دارایی هاي غیرمنقول مانند اجاره ي زمین و ملک. 
 درآمد حاصل از دارایی هاي منقول مانند سرمایه و سهام.

 دیگر درآمدها بدون داشتن منبع مشخص. 
نرخ مالیات  بر درآمد اشخاص در ترکیه در سال 2010 میالدي به صورت زیر است:

درآمد صفر تا 8,700 لیره: 15  درصد.
درآمد 8,701 تا 22,000 لیره: 20  درصد. 

درآمد 22,001 تا 50,000 لیره: 27  درصد. 
درآمد 50,001 به باال: 35  درصد. 
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در سال 2010 میالدي، مالیات بر درآمد شرکت ها در ترکیه داراي نرخ بیست درصد بوده 
است. سیستم مالیاتی ترکیه داراي مشوق ها و سازوکارهاي تشویقی فراوانی است که برخی 
از آنها مشمول سرمایه گذاري در بخش هاي مورد نیاز صنعت و برخی از آنها در ارتباط با 

پرداخت به موقع مالیات است. 
درآمدهاي حاصل از فعالیت  در مناطق آزاد تجارى ترکیه، از هر گونه مالیات شامل مالیات 

بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده،  مالیات شرکت و مالیات تمبر معاف است. 

2-9. قوانین کنسولی 
اتباع ایران براي ورود به خاك ترکیه نیازي به دریافت روادید ندارند. هر شخصی با داشتن 
گذرنامه معتبر در هر یک از مبادي ورودي رسمی این کشور، می تواند مجوز سه ماه اقامت 

در این کشور را دریافت کند. 
روادید عادي و گردشگرى براي ایرانیان در هنگام ورود در فرودگاه صادر می شود و اعتبار آن 
سه ماه است. براي تجدید روادید، متقاضیان باید هر سه ماه یک بار از ترکیه خارج و در هنگام 

ورود دوباره روادیدي سه ماهه دریافت کنند. 
شرایط دریافت روادید بازرگانی تفاوت چندانى با روادید عادى ندارد.

درخواست کنندگان روادید تحصیلی نیز در سفارت ترکیه در تهران مى توانند پس از موفقیت 
و دریافت نامه قبولی کنکور، روادید یک ساله بگیرند. 

هزینه روادید کار ترکیه براى شهروندان ایرانى عبارت است از:
 روادید کار یک ساله: ده دالر آمریکا.

 روادید کار سه ماهه: سى دالر آمریکا.
 روادید کار بدون مدت: پنجاه دالر آمریکا.

 روادید کار مستقل: یک صد دالر آمریکا.
هزینه پرداخت شده براي دریافت روادید، غیرقابل برگشت است. براي هرگونه مسافرت به 

این کشور بهتر است، به نکات زیر توجه شود: 
 اگر به انگلیسى و یا زبان بومى این کشور یعنى ترکى استانبولى آشنایی ندارید، از 
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امضاي هرگونه اوراق و اسناد خودداري کنید. البته افراد در این کشور تحت حاکمیت 
قوانین محلی هستند و وظایف نمایندگی ایران مبنی بر ارایه ي خدمات کنسولی، به 

معناي نقض قوانین کشور میزبان نیست. 
بخواهید  مامورین  از  شدید،  بازداشت  محلی  پلیس  توسط  دلیل  هر  به   چنان چه 
یا  سفارت  سریعاً  کنسولی،  امور  درباره ي  وین  کنوانسیون   36 ماده ي  استناد  به 

نزدیک ترین سرکنسولگري ایران را از موضوع آگاه سازند. 
مختلف  سازمان هاى  مامورین  پوشش  در  و  عنوان  جعل  با  افرادى  اینکه  به  توجه   با 
به شما مراجعه نموده و از شما درخواست ارایه مدارك هویتى مى کنند، بهتر است 
پیش از پاسخ گویى به هر پرسشى، از هرگونه برخورد فیزیکى خوددارى کرده، از فرد 

بخواهید شما را به نزدیک ترین پاسگاه پلیس هدایت کند.
 سفر به این کشور از طریق وسایل نقلیه زمینى (اتوبوس و قطار) و هواپیما امکان پذیر 
است. در صورت مسافرت از راه زمینى، با تورها و اتوبوس هاى متعلق به شرکت هاى 
معتبر مسافرت نموده و به توصیه هاى امنیتى توجه کنید. حضور بیش از سه ماه در 
ترکیه نیازمند اجازه رسمى از مقامات و تمدید مدت اقامت است، از این رو اقامت 

بیش از حد مجاز جریمه و حتى اخراج را به همراه خواهد داشت. 
 با توجه به لغو نیاز به روادید میان ایران و ترکیه، در صورت عزیمت به صورت عبورى 
(ترانزیت) از آن کشور، طبق کنوانسیون وین، مامورین مرزى ترکیه نباید به بهانه 
آنها  از  یا  و  کرده  بازداشت  را  ایرانى  شهروندان  مقصد،  کشور  روادید  بودن  جعلى 
بازجویى کنند. در صورت برخورد با این گونه موارد، باید نزدیک ترین نمایندگى ایران 

را از موضوع آگاه کنید تا به آن رسیدگى شود.
 در صورت بروز مشکل یا بیماري جدي به یک مرکز درمانی معتبر مراجعه کنید. سطح 

دانش پزشکی و کیفیت داروها در این کشور مناسب است. 
 براى رانندگى در ترکیه باید گواهینامه ملى این کشور یا گواهینامه بین المللى رانندگى 
(IDP) داشته باشید. این گواهى نامه یک مجوز بین المللى رانندگى است که دارندگان 
آن مى توانند بدون نیاز به گذراندن دوره هاى آموزش رانندگى یا شرکت در امتحانات 
راهنمایى و رانندگى در بیش از 160 کشور جهان رانندگى کنند. همچنین گواهینامه 
بین المللى رانندگى به عنوان یک سند معتبر بین المللى، مى تواند تاییدکننده ى هویت 

دارنده ى آن باشد.
 پیشنهاد می شود هنگام سفر به این کشور از تسهیالت مربوط به بیمه مسافر استفاده 

کنید. 
 براى خرید از فروشگاه هاى بزرگ این کشور باید تا هنگام خروج نهایى از فروشگاه، 
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رسید خرید را به همراه خود داشته باشید تا درصورت کنترل امنیتى و تقاضاى رسید 
بتوانید آن را در اختیار مامورین فروشگاه قرار دهید.

 بهتر است در هنگام ورود به مبادى مرزى کشور ترکیه، دقت کنید تا گذرنامه ممهور 
به مهر ورود شود. حتى در صورت سهل انگارى پلیس مرزى ترکیه، صاحب گذرنامه از 

نظر مقامات ذى صالح کشور ترکیه متهم به عبور غیرمجاز مى شود.
 براى معامالت و قراردادهایى که نیاز به تایید و امضا در دفاتر رسمى و ترجمه رسمى 
دارد، بهتر است به نهادهاى رسمى مراجعه کنید. همچنین مى توانید با نمایندگى هاى 

جمهورى اسالمى ایران در این کشور مشورت کنید.

و موافقت نامه هاي تجاري 3. عضویت در سازمان هاي بین المللی، پیمان هاي اقتصادي 
این کشور در سازمان هاي بین المللی، پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري بسیاري 

عضویت دارد.

3-1. عضویت در سازمان هاي مهم بین المللی
این کشور عضو یا ناظر سازمان هاي بین المللی بسیاري ست. این سازمان ها عبارتند از:  

 . سازمان تجارت جهانى1 
 سازمان ملل متحد.

 شوراى امنیت سازمان ملل (عضو غیردایم). 
 بانک جهانی.

 صندوق بین المللی پول.
 سازمان جهانی گمرك.

آژانس تضمین سرمایه گذاري چندجانبه. 
سازمان جهانی مالکیت فکري2. 
آژانس بین المللی انرژي اتمی. 

1. World Trade Organization (WTO) 
2. World Intellectual Property Organization (WIPO )
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سازمان همکارى هاى اقتصادى (اکو).  
اتحادیه اروپا (در مرحله درخواست پیوستن).  
سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد (فائو).  
اتاق بازرگانی بین المللی. 
بانک بین المللی ترمیم و توسعه. 
موسسه بین المللى توسعه.  
کنفرانس تجارت و توسعه ي ملل متحد. 
سازمان بین المللی استاندارد. 
سازمان جهانی گردشگري. 
سازمان جهانی هواشناسى. 
صندوق بین المللی توسعه ي کشاورزي. 
بنگاه مالى بین المللى.  
سازمان توسعه ي صنعتی ملل متحد. 
اتحادیه ارتباطات راه دور بین المللی.  
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو). 
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد.  
سازمان بین المللی آب شناسی (هیدروگرافی)1.  
سازمان بین المللى هواپیمایى کشورى (آیکائو).  
بانک توسعه اسالمى. 
سازمان جهانى ماهواره هاى مخابراتى.  
پلیس بین الملل. 

 سازمان بین المللی مهاجرت.
 سازمان جهانی کار.

1. International Hydrography Organization (IHO)
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 کنفدراسیون جهانى اتحادیه هاي کارگري.
 اتحادیه ي جهانی پست.

 سازمان بهداشت جهانی.
 سازمان جلوگیرى از جنگ افزارهاى کشتار جمعى. 

 کمیته بین المللى المپیک.
 نیروهاى حافظ صلح سازمان ملل در لبنان. 

این کشور هم چنین یکی از اعضاي گروه G-20 است.

سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو)1 
ترکیه یکی از اعضاي خاص ناتو به شمار می رود. این کشور از 
اندك کشورهاي مسلمان و آسیایی عضو این پیمان است. عضویت 
است،  اروپا  اتحادیه  به  پیوستن  خواهان  که  ترکیه  براي  ناتو  در 

داراى اهمیت است.
ناتو در سال 1949 میالدى، براي جلوگیري از نفوذ کمونیسم و بلوك شرق به وجود آمد 
و ترکیه در سال 1952 میالدى، به عضویت این پیمان درآمد که این امر به دلیل موقعیت 
راهبردي این کشور در برابر بلوك شرق بود. با فروپاشی شوروي، اهداف ناتو تغییر کرد و از 
یک سازمان نظامی به یک سازمان سیاسی تبدیل شد و دفاع از گرایش لیبرالیسم را هدف 
خود قرار داد. با پیوستن بسیاري از کشورهاي تازه استقالل یافته، تعداد اعضاي ناتو به 26 
کشور رسید. در ابتداي سال 2008 میالدى، افزون بر این تعداد، شش کشور دیگر نیز نامزد 
پیوستن به این پیمان هستند. آمریکا در این پیمان نقش اساسی ایفا می کند و یکی از دالیل 
نزدیکی سیاست هاي آمریکا و ترکیه در برخی از وقایع منطقه، عضویت مشترك در این 

سازمان است. 

3-2. عضویت در پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري
امروزه عضویت در پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري، از اهمیت بسیار باالیی در 
تجارت بین الملل برخوردار است. یکی از اهداف موافقت نامه هاي تجاري بین کشورها، رساندن 
1. North Atlantic Treaty Organization (NATO)
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تعرفه هاي گمرکی به حد صفر است. 
عدم عضویت در این پیمان ها و موافقت نامه ها، به معناي محروم شدن از منافع موافقت نامه هاي 

مذکور به ویژه در زمینه ي صادرات است. 
ترکیه عضو پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري منطقه اي و بین المللی بسیاري 
است. این پیمان ها و موافقت نامه هاي تجاري که همگى در زمینه ى کاالیى هستند، عبارتند 

از:
 موافقت نامه تجارت آزاد ترکیه با اتحادیه اروپا. 

 موافقت نامه تجارت آزاد ترکیه با مصر. 
 موافقت نامه تجارت آزاد ترکیه با آلبانى. 

 موافقت نامه تجارت آزاد ترکیه با بوسنى و هرزگوین. 
 موافقت نامه تجارت آزاد ترکیه با یوگسالوى سابق یا جمهورى مقدونیه. 

 موافقت نامه تجارت آزاد ترکیه با گرجستان. 
 موافقت نامه تجارت آزاد ترکیه با رژیم صهیونیستى. 

 موافقت نامه تجارت آزاد ترکیه با جمهورى مونته نگرو. 
 موافقت نامه تجارت آزاد ترکیه با مراکش. 

 موافقت نامه تجارت آزاد ترکیه با فلسطین. 
 موافقت نامه تجارت آزاد ترکیه با سوریه. 
 موافقت نامه تجارت آزاد ترکیه با تونس. 

سازمان همکاري هاي اقتصادي دریاي سیاه1 
موافقت نامه ترجیحات تعرفه اى سازمان همکارى هاى اقتصادى (اکو).2  

. موافقت نامه ترجیحات تعرفه اى پروتکل مذاکرات تجارى3 

1. Black Sea Economic Cooperation organization (BSEC)
2. Economic Cooperation Organization (ECO)
3. Protocol on Trade Negotiations (PTN)
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نهادهاي  مصرف،  و  زندگی  الگوي  و  عالیق  زبان،  دین،  هم چون  مطالبی  به  فصل  این  در 
اجتماعی و دینی، رسانه ها، عادات خرید و مصرف، تعطیالت، اعیاد و جشن ها، دیدگاه کلی 
نسبت به ایران، فرهنگ مذاکره، نقش هدایا و سوغات، ارزش هاي غالب و آداب و رسوم خاص 

مردم ترکیه پرداخته می شود.

1. ارکان فرهنگی و اجتماعی
در این قسمت، نخست با ارکان اصلی تشکیل دهنده ي فرهنگ کشور ترکیه، هم چون دین و 

زبان و سپس با آداب و رسوم کلی مردم این کشور آشنا می شویم. 

1-1. دین
دین رسمی کشور ترکیه اسالم است. از 
 99/8 کشور،  این  میلیونی   73 جمعیت 
درصد   0/2 تنها  و  بوده  مسلمان  درصد 
مسیحی و یا یهودي هستند. این کشور 
میلیون  سی  از  بیش  پذیراي  ساله  همه 
گردشگر است که بیشتر آنها مسلمان یا 

مسیحی هستند.
مسلمانان ترکیه بیشتر تابع مذهب تسنن 

فصل دوم
محیط فرهنگی
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هستند که از میان آنها حنفی ها و شافعی ها به ترتیب بزرگ ترین گروه ها هستند. حنفی ها 
بخش بزرگى از جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند که عمدتاً در مرکز و غرب ترکیه ساکن 
هستند. شافعی ها بیشتر ُکرد بوده و ساکن مناطق شرقی ترکیه هستند. شیعیان، پیرو مذهب 
جعفري بوده و اقلیت 1/5 میلیون نفري را تشکیل می دهند. حدود سى هزار یهودي نیز در 

این کشور زندگی می کنند. علویان نیز از دیگر گروه هاى مذهبى ترکیه به شمار می روند. 

1ـ2. زبان
ترکی، زبان رسمی و مادري مردم این کشور است. این زبان یکی از قدیمی ترین زبان هاي 
جهان است و هم اکنون نزدیک به 110 میلیون نفر در سرتاسر جهان به این زبان سخن 
یونان،  ایران،  بلغارستان،  قبرس،  کشورهاي  از  بخش هایى  در  ترکیه،  بر  افزون  مى گویند. 
رومانی، مقدونیه، کوزوو و ... این زبان، زبان مادري بسیارى از مردم به شمار می رود. البته 
زبان آذرى که بسیار شبیه به زبان ترکى است، زبان اصلى آذرى هاى ایران است و نباید آن 
را با زبان ترکى یکى دانست. همچنین چندین میلیون مهاجر در کشورهاي اروپاي غربی به 

ویژه آلمان، ترك زبان هستند. 
زبان ترکی از گروه اورال آلتالیک است و زبان ترکی امروزي که «ترکی آناتولی» نام دارد، از 
ریشه عثمانی است که به وسیله سلجوقیان ایران در اواخر قرن یازدهم در ترکیه رواج داده 
شد. در این زبان واژگان فارسی و عربی بسیارى نیز وارد شده است. همان گونه که پیش تر 
گفته شد، در دوران آتاتورك، خط ترکی متحول شد و به جاي الفباى داراى حروف فارسى، 

از الفباي التین استفاده شد.
کردتبار هستند، به  کنار ترکی، بسیارى از مردم جنوب شرقی این کشور که از اقوام  در 
زبان کردي صحبت می کنند. اقلیت هایی نیز به زبان عربی، ارمنی و یونانی تکلم می کنند. 
گروهاى قومى کوچک ترى مانند الزها، زازاها و چرکس ها به تنوع زبانى و فرهنگى این کشور 
افزوده اند. کردهاى ترکیه بیشتر در جنوب شرقى و شرق کشور زندگى مى کنند. گروهاى 
قومى کوچک تر در ترکیه، ترك هاى آذربایجانى (در شمال شرق)، الزها (در شمال)، عرب ها 
(در جنوب) و ارمنى ها (در شهر استانبول) هستند. ترك هاى ترکیه از اقوام سلجوقى بودند که 
از آسیاى میانه به فالت آناتولى کوچ کردند و پس از غلبه بر امپراتورى بیزانس (روم شرقى)، 

امپراتورى عثمانى را در آنجا بنا نهادند. 
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1-3. الگوي زندگی
بزرگ  ملت هاي  از  یکی  عنوان  به  ترکیه  مردم 
وی ژگی هاي  و  زندگی  الگوي  داراي  قدیمى،  و 
سنتى  زندگى  که  هستند،  خود  خاص  رفتاري 
شمار  و مذهبى یکى از ویژگى هاى بارز آن به 

مى رود. 
ترکیب  محل  کشور  این  رو،  این  از  مى رود.  شمار  به  اروپا  و  آسیا  پل  ترکیه   کشور 
فرهنگ هاست. همچنان که در این کشور با یک فرهنگ چند صد ساله ى آسیایی 
روبه رو هستیم، جلوه هاي تمدن و فرهنگ غربی مشاهده می شود. از دید جغرافیایی 
نیز هر چه از شرق ترکیه به غرب پیش رویم، تمایل به زندگی غربی نمود بیشتري 

پیدا می کند. 
 با وجود گرایش به زندگی مدرن، «خانواده» نزد ترك ها همچنان مهم ترین رکن زندگی 
زندگی  در  می توان  که  است  الگویی  پررنگ   ترین  خانوادگی  روابط  می رود.  شمار  به 
اهالی ترکیه تشخیص داد. هر چند مانند بیشتر کشورهاي پرجمعیت، خانواده ها در 
بسیار  همچنان  خانوادگی  وابستگی هاي  ولى  هستند،  کم جمعیت  و  کوچک  شهرها 

پررنگ است. 
 نقش زنان در فعالیت هاي اجتماعی امروز ترکیه رو به گسترش است. بر اساس آمار 
رسمی این کشور، بیش از میلیون زن شاغل در این کشور وجود دارد. تعداد زنان 

داراي تحصیالت عالیه به سرعت رو به فزونی است. 
 بخش عمده اي از درآمد ترکیه از صنعت گردشگري حاصل می شود. این کشور، همه 
ساله، پذیراي جهانگردان زیادي از کشورهاى جهان و به ویژه اروپا است. از این رو، 
آشنایی و تعامل با فرهنگ هاي متفاوت، به یکی از عادت هاي مردم این کشور تبدیل 
شده است. ترکیه از کشورهایى است که بیشترین مهاجر را به اروپاي غربی مى فرستد. 

از این رو، ریشه هاي فرهنگی میان ترکیه و 
اروپا بسیار گسترده شده است.

ادبیات  و  هنر  بر  فرهنگى،  دوگانه ى   الگوي 
امروز ترکیه نیز سایه انداخته است. امروزه 
در این کشور از یک سو، گسترش هنرهاي 
اروپایی مانند باله، موسیقی ، تئاتر مدرن و... 
صوفی گري،  دیگر،  سوي  از  و  مى شود  دیده 
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رقص سماع، معماري عثمانی، ادبیات و اشعار کهن همچنان پرطرفدار باقی مانده اند.
 بسیارى از نمادهاى کهن فرهنگى مانند ادبیات ریشه ى ایرانى دارند. به عنوان نمونه، 

«سماع» را همگان با نام موالنا، شاعر بلندآوازه ى ایران مى شناسند.  
از  پیروي  ترك هاست.  زندگی  اصلی  ویژگى هاي  دیگر  از  دینی،  باورهاى  و   اسالم 
آموزه هاى دینی، پایبندى به احکام اسالمی و ایجاد خانواده و کسب وکار بر اساس 
زندگی  الگوي  از  که  است  تصویري  کامل کننده  او،  رضایت  و  خداوند  به  نزدیکی 

شهروندان ترکیه مى توان نشان داد. 

1-4. نهادهاي اجتماعی و دینی
توسعه،  حال  در  کشورهاي  از  بسیاري  مانند  ترکیه 
نهادهاي  از  ریشه دار  و  منسجم  مجموعه اي  داراى 
اجتماعی امروزي نیست. مهم ترین علت این امر، نبود 
بخش خصوصی قوي در این زمینه است. از این رو، 
دولتی  رسمی  نهادهاي  اجتماعى،  نهادهاي  بیشتر 

هستند. 
گروه ها و دسته جات سیاسی را می توان یکی از مهم ترین نهادهاي اجتماعی این کشور به 
شمار آورد. تعداد و تنوع آنها شکل دهنده بسیاري از ساختارها و روابط اجتماعی است. در 
آخرین انتخابات رسمی این کشور نزدیک به پنجاه حزب سیاسی فعال بوده اند. بیشتر آنها 
پیشینه فعالیت طوالنی ندارند، ولى ادامه فعالیت آنها موجب شکل گیري نهادهاي اجتماعى، 

سیاسى، فرهنگى و مذهبى مى شود. 
بیشتر نهادهاي اجتماعی بین المللی در ترکیه فعال بوده و دفتر نمایندگی دارند. بسیارى 
از سازمان ها، نهاد ها و صندوق هاي سازمان ملل مانند یونسکو و یونیسف در ترکیه دفتر 

نمایندگی داشته و در سطح گسترده اى فعالیت می کنند. 
ترکیه داراي یک جامعه گسترده دانشگاهی است که از آن می توان به عنوان یکی از قوي ترین 
و تاثیرگذارترین طیف هاي اجتماعی در جامعه ترکیه یاد کرد. در این کشور بیش از هجده 
دانشگاه اصلی وجود دارد که بزرگ ترین   آنها شامل دانشگاه استانبول، دانشگاه گاالتاسراي، 
دانشگاه مرمره، دانشگاه آنکارا، دانشگاه آتاتورك، دانشگاه قونیه و دانشگاه دیارالبکر مى شوند. 
بیشتر دانشگاه ها در شهرهاي استانبول و آنکارا ساخته شده است. در این دانشگاه ها، شمار 
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فراوانى دانشجوي خارجی از جمله دانشجویان ایرانی حضور دارند. جامعه دانشگاهی ترکیه 
تاثیر زیادي در روابط سیاسی و اجتماعی حاکم بر ترکیه دارد.

همان گونه که گفته شد، بیش از 99 درصد از جمعیت ترکیه را مسلمانان تشکیل می دهند 
که در میان آنها نیز مذاهب اسالمی حنفی، شافعی، علوي و شیعه دیده می شوند. ولى با این 
وجود، به دلیل ماهیت سکوالر حکومت ترکیه، یافتن نهادهاي سازمان یافته و فعال در سطح 

جامعه  این کشور چندان ساده نیست. 
مساجد ترکیه به دلیل معماري بسیار زیباي آنها، در جهان اسالم بسیار مشهور هستند. ولى 
این مساجد بیشتر محل جذب  گردشگر و انجام فرایض فردي دینی هستند. نماز جمعه در 
سطح شهرهاي ترکیه برگزار می شود، ولى در آنها نیز مسایل و روابط اجتماعی پیگیري 
چندانى نمی شود. آتاتورك پس از بستن مساجد، خانقاه ها، طریقت ها و دایره  مشایخ عثمانی، 
براي زیر نظر داشتن دین اسالم در ترکیه، در سال 1924 میالدى «دیانت ترکیه» را تاسیس 
کرده که تا به حال نیز تداوم یافته است. دیانت بزرگ ترین یار دولت الییک است و دولت به 
وسیله دیانت، مسلمانان را زیر نظر می گیرد و کنترل می کند. بعضی از مواد قانون اساسی 

ترکیه در این خصوص چنین است:
 خارج شدن دیانت از ارزش ها و اهداف آتاتورك، جرم است.

 دیانت حق ندارد در بعد سیاسی اسالم کاري انجام دهد و در غیر این صورت پیگرد 
قانونی دارد.

 دیانت تنها می تواند احکام نماز، روزه، حج و مانند آن را به مردم بیاموزد. 
 دیانت یک موسسه منصوب به دولت الییک است. 

بیش از 150 مسجد در ترکیه خالی است و عبادت در آن انجام نمی شود. در این کشور بیش 
از هفتاد هزار مسجد وجود دارد که به جز مساجد شیعه، همگى زیر نظر دیانت است. دیانت 
هر هفته خطبه هاي جمعه مساجد را مشخص می کند و هر هفته در همه مساجد، تنها یک 

خطبه خوانده می شود.
در ترکیه شبکه گسترده اي از خانقاه ها و تمایالت درویشی وجود دارد، شاید این نهاد را 
بتوان مهم ترین نهاد دینی موجود در این کشور دانست. صوفی گري و نظام درویشی در میان 
ترك ها طرفداران زیادي داشته و در بافت  اجتماعی این کشور جایگاه و منزلت خاصی دارد. 

شهر «قونیه» که آرامگاه موالنا است، مرکز فعالیت هاي خانقاهی در ترکیه است. 
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استانبول شهر مهم تاریخى، فرهنگى و اقتصادى ترکیه است که بخش مهم آن در قسمت 
اروپایى قرار گرفته و یکى از پرجاذبه ترین شهرهاى ترکیه براى گردشگرى و جهانگردى به 
شمار مى آید. این شهر طى هزاران سال پایتخت سه امپراتورى روم، بیزانس و عثمانى بوده 

است. 

 کلیساهاى مسیحیان ترکیه
 Philadelphia ،Sardis ،Thyatira, کلیساى  هفت 
Pergamum, Smyrna, Ephesus و Laodicea که از آنها 
در کتاب وحى نام برده شده، در ترکیه واقع شده اند. کلیساى 
سنت پیتر در آنتالیا در جنوب ترکیه، به عنوان اولین محل 
عبادت مسیحیان، غارى بوده است که پیتر روحانى در آنجا 

موعظه مى کرده است.
در سال 1963 میالدى، پاپ این محل را به عنوان نخستین کلیساى جامع به جهان معرفى 
کرد. هر ساله در 29 ژوئن، بسیارى از مسیحیان از دیگر کشورهاى جهان براى زیارت به این 

کلیسا سفر مى کنند. 

1-5. رسانه ها
ترکیه داراى زیرساخت هاى مناسبى در زمینه ى رسانه و تجهیزات ارتباطات راه دور است. در 
این کشور شبکه هاى تلویزیونى و رادیویى و نیز روزنامه ها و مجالت پرشمارى وجود دارند، 

که بازگوکننده ى دیدگاه ها و گرایش هاى گوناگون گروه هاى مختلف مردم هستند. 

 تلویزیون
پوشش تلویزیونی در ترکیه بسیار قوي است. به جز رادیو 
و تلویزیون دولتی ترکیه11 که هشت شبکه ى رسمی دارد، 
نزدیک به سیصد ایستگاه تلویزیونی ماهواره اي خصوصی 
در ترکیه فعال هستند، که از این میان بیست ایستگاه 

1. Turkish Radio and Television (TRT)
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پوشش ملی داشته و بقیه محلی هستند. بسیاري از شبکه ها در کشورهاي همسایه نیز قابل 
دریافت هستند.

برخی از این شبکه ها برنامه هایی به زبان انگلیسی و کردي نیز پخش می کنند. 
برخى از شبکه هاى تلویزیونى ترکیه عبارتند از:

Flash T V

Güneş T V

Kanal 5
Kanal 7
Kanal  A

Kanal  D

Karesi T V

Kral T V

NT V

Olay T V

Sivas Yerel Televizyon u

TR T

ATV 
Aypa TV 
Bati TV 
Best Tv 
Cine  5
CNBS -e

CNN -Turk

Ege Tv 
Erciyes T V

ExpoChannel T V

EY T V

Ulusal Kana l

 رادیو
پوشش رادیویی در ترکیه بسیار گسترده است. امروزه تعداد ایستگاه هاي خصوصی رادیویی 
به بیش از هزار ایستگاه رسیده است. نام برخى از شبکه هاى رادیویى ترکیه در زیر آمده 

است:
Açık Rady o

Adana Radyo Ses  7/98
AKRA F M
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Alem F m

Anadolu ’nun Sesi Radyosu

Ankara Üniversitesi İLEF Radyos u

Best F m

Boğaziçi Üniversitesi Radyos u

Burc FM onlin e

Capital Radi o

İstanbul F M

Dünya Rady o

Radyo İmparato r

Radyo Deni z

Radyo Dokuz Eylü l

 خبرگزاري ها
در ترکیه آژانس هاى خبرگزاري رسمی بسیارى نیز مشغول به فعالیت هستند که برخى از 

مهم ترین آنها عبارتند از: طوبا، آنادولو، آنکاخبر، آنسس نت و بسین. 

 روزنامه ها
در ترکیه روزنامه هاى فراوانى چاپ می شود که برخی از آنها در سطح محلی و برخی در سطح 
ملی توزیع می شوند. حریت1، جمهوریت2 و ملیت3 معروف ترین روزنامه هاي ترکیه هستند. 
روزنامه  هاي دیلی نیوز4، زمان امروز5 و آناتولی جدید6 به زبان انگلیسی چاپ می شوند. نام 

برخى دیگر از روزنامه هاى این کشور عبارتند از:

1. Hurriyet
2. Cumhuriyet
3. Milliyet
4. Turkish Daily News 
5. Todays Zaman
6. New Anatolian
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Zama n

Yeni Şafa k

Yeni Ası r

Vata n

Türkiy e

Tüketici Gazetes i

Star Gazetes i

Saba h

Radika l

Milli Gazet e

Kapsa m

Milliye t

Ekonomik Çözüm Gazetes i

Akşa m

1-6. عادات خرید و مصرف
با  زیادي  مشترکات  فرهنگی  لحاظ  از  ترك ها 
ایرانی ها دارند. از این رو عادت هاي مصرفی آنها 
از  برخی  دارد.  شباهت  ما  به  زیادى  حدود  تا 
ویژگى هاى مردم ترکیه به هنگام خرید و مصرف 

شامل موارد زیر مى شود:
 چانه زنی و درخواست تخفیف به هنگام خرید بسیار مرسوم است و معموالً نتیجه هم 
می  دهد. گاه می توان از طریق چانه زنی کاالیی را به نصف قیمت اولیه نیز خریداري 

 کرد. 
 خرید قسطی کاال در ترکیه بسیار مرسوم است و حتی کاالهاي مصرفی مانند کفش 
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و پیراهن را نیز می توان به صورت قسطی خریدارى کرد. فروشگاه ها نیز براي فروش 
قسطی تبلیغ فراوانى می کنند.

  معموالً فروشگاه هاي بزرگ در هنگام تغییرات فصلی و پیش از اعیاد و جشن ها، اقدام 
به حراج کلی کاال هاي خود مى کنند. 

 ترك ها به غذا اهمیت می دهند و براي صرف غذا در رستوران و خرید شیرینی و چاي، 
قهوه و قلیان بسیار از خود عالقه نشان مى دهند.

 تعارف کردن براي پرداخت در میان ترك ها بسیار مرسوم است. 
بسیار  ترکیه  مردم  میان  در  مختلف،  مناسبت هاي  به  روشنی  چشم  و  هدیه   خرید 

مرسوم است.

 1-7. تعطیالت رسمی
در ترکیه تعطیالت رسمى ملى و مذهبى مختلفى وجود دارد. تعطیالت رسمى این کشور 

عبارتند از: 
 جشن سال نوى میالدى: یکم ژانویه.

روز حاکمیت ملى و روز کودکان: 23  آوریل. 
 جشن عمومی روز مى: یکم مى (تنها در شهر استانبول).
 جشن یادبود آتاتورك و روز جوان و ورزش: نوزدهم مى.

 روز پیروزى: سى ام آگوست.
 عید فطر: نهم تا یازدهم سپتامبر. 

روز جمهورى: 28 و 29  اکتبر (تعطیلى بیست و هشتم اکتبر نیم روز است.)
 عید قربان: شانزدهم تا نوزدهم نوامبر. 

آغاز سال نوي اسالمى، ماه محرم نخستین ماه هجري قمري است که بر این اساس، تعداد 
روزهاي سال بین 345 و 355 روز متغیر است و ده روز با تقویم میالدي و هجري شمسی 
تفاوت دارد. از آنجا که تصمیم گیري در این رابطه وابسته به رویت ماه  در آسمان بوده، گاهی 
برخی از تعطیالت مانند عید فطر یا عید قربان یک یا دو روز جابجا می شوند. لذا تاریخ دقیق 

این تعطیالت بر اساس تاریخ میالدي متغیر است.
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مناسبت هاى مذهبی مسلمانان ترکیه عبارت اند از:
 عید قربان.

 عید فطر.
 سوگوارى عاشورا.

 زادروز پیامبر اسالم.
کشور،  این  مردم  بودن  مسلمان  وجود  با 
اول  و  است  میالدي  تقویم  ترکیه،  تقویم 
ژانویه آغاز سال نو است. مهم ترین تعطیالت 

رسمی ترکیه مربوط به اعیاد مذهبی قربان و فطر است. عید قربان چهار روز و عید فطر سه 
روز تعطیل عمومی است. همچنین تعطیالت آخر هفته ى اداره ها، روزهاي شنبه و یکشنبه 

است که هر دو روز تعطیل است. 

2. فرهنگ مذاکره
در این بخش دیدگاه کلی ترك ها نسبت به ایران، آداب مذاکره، نقش هدایا و سوغات 

و ارزش هاى غالب و رسوم خاص در ترکیه بیان می شود.
2-1. دیدگاه کلی نسبت به ایران 

در کل ایران و ترکیه به حکم قدمت و همسایگى، از گذشته هاى دور روابط تجارى، سیاسى، 
فرهنگى و مذهبى بسیارى نزدیکى با یکدیگر داشته اند. 

بازرگانى،  زمینه هاى  در  ویژه  به  گذشته  سال هاى  طى  در  ترکیه  و  ایران  جانبه  دو  روابط 
سیاسی و  فراوان فرهنگی،  سیاسى و فرهنگى روند مثبتى را طى کرده است. مشترکات 
اقتصادي دو کشور تا اندازه اى قوي است که هر گاه دو طرف تالشى براى برقراري ارتباط، 
با یکدیگر داشته اند، این تالش ها به سرعت به ثمر نشسته و ارتباط خوبی برقرار شده است. 
یکى از زمینه هاى اصلى پیوند میان ایرانى ها و ترك ها دین اسالم و فرهنگ نزدیک مردم دو 
کشور است. از دیگر زمینه هاى نزدیک شدن دو ملت، تجارت و بازرگانى است. در حال حاضر 
شرکت ها و بازرگانان بسیارى از ایران و ترکیه داراى روابط نزدیک و همکارى هاى اقتصادى 
هستند. همچنین امروزه دولت دو کشور نیز بیش از پیش با یکدیگر هماهنگ شده و در 
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مسایل منطقه اى و جهانى به نوعى هم پیمان به شمار مى روند. 

2-2. آداب مذاکره
در  وضعیت  همین  دارد.  ایران  رسوم  و  آداب  با  فراوانی  مشترکات  ترکیه  عمومی  فرهنگ 
مردم ترکیه به هنگام  عادت هاي  رو،  این  از  صدق می کند.  تجاري نیز  رفتارهاي  زمینه ى 
مذاکرات تجاري چندان براي ما ناآشنا و غریب نیست. مذاکره در کشور ترکیه با آرامش و 
بدون شتاب در رسیدن به نتیجه انجام می شود. برخی از دانستنی ها درباره ي فرهنگ مذاکره 

در این کشور عبارتند از: 
 ترك ها به روابط بلند مدت و پایبندى به تعهدات اهمیت فراوانى مى دهند. 

اولیه  آشنایی  و  شناخت  ایجاد  منظور  به  بیشتر  ابتدایی،  تجاري  جلسات  و   مالقات 
بازرگانان است.

 استفاده از یک مترجم یا فرد آشنا به زبان ترکى و انگلیسى به همراه تیم در هنگام 
مذاکرات تجاري ضروري است.

 در زمان گفتگو صبر و حوصله داشته باشید و از بی حوصلگی و عجله خودداري کنید. 
بحث با بازرگانان ترکیه نیازمند گذر زمان است.  

 با ترك ها محکم دست بدهید، چرا که نشانه صمیمت و رضایت است. 
 ترك ها در حین صحبت مستقیماً به شما نگاه می کنند، شما هم باید به آنها نگاه کنید. 

این کار نشانه اهمیت و ادب است. 
 در هنگام صحبت کردن، هرگز به طرف گفتگو پشت نکنید. این کار، عملی غیردوستانه 

است. 
 تکان دادن سر به طرفین و باال بردن ابرو، نشانه نفهمیدن، ناراحت بودن و مخالفت 

است.
 ترك ها به هنگام موافقت، با سر گفته هاى شما را همراهی می کنند و گاهی نیز مرحبا 

و احسنت می گویند.

برخى از ویژگى هاى مهم در زمینه آداب مذاکره ترك ها، شامل موارد زیر مى شود: 
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 تجارت خانوادگی
خانواده نقش مهمی در زندگی و کار ترك ها ایفا می کند. بسیاري از فعالیت هاي تجاري در 
ترکیه، خانوادگی است و یا تاثیر روابط خانوادگی بر آن بسیار قوي است. از این رو، هیچ بعید 
نیست که میان نفرات مذاکره کننده طرف ترك، روابط خانوادگی برقرار باشد. دانستن این 

موضوع می تواند در هدایت مذاکرات، بسیار مهم باشد. 

 آشنایی
ترك ها با کسی که با وي سابقه آشنایی دارند، بسیار راحت تر رابطه تجاري برقرار می  کنند. 
از این رو، مى کوشند تا در آغاز مذاکرات، مدتی را صرف آشنایی با خصوصیات، عالیق و 

دیدگاه هاي عمومی طرف مقابل کنند. 

 آغاز نشست
رابطه  که  مسایلی  به  پرداختن  و  عمومی  احوال پرسی هاي  با  را  مذاکره اي  هر  ترك ها 
مستقیمی با مذاکرات ندارند، آغاز می کنند و گاه این صحبت ها را به مدت طوالنی ادامه 
می دهند. آنها عالقه مفرطی به فوتبال و کشتی دارند و ممکن است مدتی در این باره 
صحبت کنند. تیم هاي فوتبال مورد عالقه بیشتر آنها گاالتاسراي، فنرباغچه و بشیکتاش 

است. 

 نشست هاى غیررسمی
به  را  شما  شاید  آنها  می دهند.  ترتیب  نشست هایی  شما  براي  ترك ها  مذاکرات،  حین  در 
رستوران، دیدار از مناطق دیدنی و حتی خانه خویش دعوت کنند. این مالقات ها بسیار مهم 
است. تجربه نشان مى دهد که بسیاري از توافقات تجاري نه در پشت میز مذاکره که در طول 

این مالقات ها به ثمر می نشیند.

 نظم جلسات
تاجر ترك تمایل به انجام چند کار به صورت هم زمان دارد. در طول یک جلسه کاري، وي 
ممکن است به تلفن جواب دهد یا نفرات دیگري را به حضور بپذیرد. جلسات کاري ساختار 
مشخص و سیستماتیکی ندارند و ممکن است بسیار بیشتر از زمان پیش بینی شده به درازا 
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بیانجامند. بنابراین تاخیر در زمان آغاز جلسات نیز چندان عجیب نیست. از این رو، شما باید 
آماده صرف انرژي اضافی در این رابطه باشید. 

 سن
سن نقش مهمی در روابط بازي می کند. از نظر ترك ها هر چه طرف مقابل مسن تر باشد، 

بیشتر قابل اعتماد است.

 تشریح منافع
در هنگام مذاکره با ترك ها، تنها روي منافع مالی حاصل از معامله تمرکز نکنید. گاه تشریح 
تاثیراتی که این معامله در تقویت قدرت، غرور، نفوذ و دیگر ابعاد غیرمالی براي طرف ترك 

دارد، بسیار کارساز خواهد بود.

 روند تصمیم گیري
روند تصمیم گیري ترك ها بسیار کند است، چرا که نفرات مختلفی در این تصمیم گیري 

تاثیرگذار هستند. ولى در هر حال تصمیم  نهایی را نفر اصلی می گیرد. 

 اعالم مهلت
تا آنجا که ممکن است در هنگام مذاکره با ترك ها براي گرفتن نظر ایشان، مهلت نهایی اعالم 
نکنید. براي تصمیم  گیري، آنها را تحت فشار نگذاشته و شرط هاي قاطع وضع نکنید. این 

رفتار احتمال بر هم خوردن مذاکرات از سوي طرف ترك را افزایش می دهد. 

 رفتار دیپلماتیک
ترك ها در طول مذاکره، بسیار دیپلماتیک رفتار کرده و ظرایف مذاکرات بین المللی را رعایت 
می کنند. رفتار آنها بسیار دوستانه است، ولى چنانچه مذاکرات مطابق میل آنها پیش نرود 
و کنترل جلسات از دست آنان خارج شود، ممکن است رفتارهاي پیش بینی نشده اي از آنها 
سرزند و مرتکب اشتباهات فراوانی در آداب مذاکره شوند. پرخاشگري، تهدید طرف مقابل، 
ترك جلسه، ارسال نفرات غیرکلیدي بعد از بروز اختالف و بلوف زنی از جمله اشتباهاتی 
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است که ممکن است در چنین مواقعی از برخى افراد غیرحرفه اى ترك سرزند. 

2-2-1. هدایا و سوغات 
هدیه دادن و گرفتن در میان ترك ها بسیار مرسوم و پسندیده است. برخى از کاالهاى لوکس، 
وسایل زینتی، صنایع دستى، پیراهن هاى خاص از جمله مواردى هستند که مردم ترکیه به 
عنوان کادو به یکدیگر هدیه مى دهند. همچنین در فرهنگ مردم ترکیه دادن هدیه و آوردن 
سوغات براي نزدیکان در هنگام بازگشت از سفر مرسوم است. از این دید، میان مردم ایران 
و ترکیه شباهت بسیارى وجود دارد و ترك ها نیز گاهى در نشست هاى رسمى و مالقات هاى 

تجارى از هدیه استفاده مى کنند. 

2-2-2. ارزش هاي غالب و رسوم خاص
ترکیه کشورى با آداب و آیین هاى کهن است و 
سنت هاى اسالمى یکى از مهم ترین بخش باورها 

و عالیق مردم را تشکیل مى دهد. 

 میهن دوستى
ترك ها از ملیت خود احساس غرور می کنند و از پاسخ دادن به پرسش هایى درباره فرهنگ 
و تاریخ خویش لذت می برند. توجه به این مساله و همراهی با آن در پیشبرد مذاکرات بسیار 

مهم است. 

 زبان ترکی
امروزه زبان ترکى در سرتاسر این کشور کاربرد دارد و بسیارى از گردشگرانى که به ترکیه 
مى روند نیز با برخى از واژگان ترکى آشنایى دارند تا در صورت لزوم بتوانند با مردم این کشور 

ارتباط بهترى برقرار کنند. 

 مهم نبودن القاب
 ... و  وکیل  دکتر،  مهندس،  مانند  یکدیگر  القاب  کامل  بیان  بند  و  قید  در  چندان  ترك ها 
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نیستند. در صورت صمیمى شدن، ممکن است به «آقا» و «خانم» بسنده کنند و شاید شما 
را با نام کوچک صدا کنند، که نشانه ى دوستى و احترام بیشتر است. 

 اسالم
ترك ها به دستورات دینی خود بسیار پایبند هستند. اسالم به ویژه در مناطق مرکزي و شرقی 
ترکیه بر روابط تجاري تاثیرگذار است. محرمات دینی و اصول دینی در انجام معامالت رعایت 
می شود. اگر طرف مقابل نیز مسلمان بوده و از مناسک دینی و آیین  تجارت اسالمی آگاهی 

داشته باشد، تاثیر مثبتی بر روابط خواهد گذاشت.

 چانه زنی
درباره ى مسایل مالی، ترك ها بسیار اهل چانه زنی هستند. در واقع یکى از خرده فرهنگ هاى 
مردم ترکیه همین چانه زنى است که بسیار شبیه به ایران است. در میان ترك ها چانه زنى 
در هر نوع خرید از خریدهاى کوچک مغازه اى گرفته تا معامالت کالن و بین المللى جریان 

دارد. 
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در این فصل سیستم اقتصادي، شاخص هاي مهم اقتصادي، جمعیت، تولید ناخالص داخلی، 
وضعیت بخش هاي مختلف اقتصادي، میزان ذخایر ارزي، تراز حساب جاري، دستمزد نیروي 
کار، نرخ بیکاري، نرخ تورم، شبکه هاي توزیع، بازاریابی و تبلیغات و منابع طبیعی کشور ترکیه 

بررسی می شود. 

1.سیستم اقتصادي و نقش دولت 
ترکیه با جمعیت بیش از 77/8 میلیون نفر، از لحاظ اقتصادي در رده هجدهمین اقتصاد 

بزرگ جهان بر اساس GDP 1 قرار دارد. 
اقتصاد در حال رشد ترکیه از ترکیب صنایع و بنگاه هاي تجاري مدرن، در کنار کشاورزي 
سنتی، تشکیل شده است. با وجود رشد سریع بخش خصوصی، دولت همچنان در بخش هاي 
بانکداري، صنایع، حمل و نقل و ارتباطات نقش اساسی را ایفا می کند. صنایع نساجی و 
پوشاك، بزرگ ترین بخش صنعتی این کشور است و یک سوم اشتغال صنعتی را به خود 
اختصاص داده است. تولیدات این بخش، قدرت رقابت در بازارهاي جهانی را دارند و توانسته اند 
در چرخه هاي توزیع بین المللی وارد شوند. افزون بر این،  در دیگر بخش ها به ویژه صنایع 

خودروسازي و الکترونیک نیز جهش هاي چشمگیرى دیده می شود. 
ترکیه در سه دهه ى گذشته، سریع ترین رشد اقتصادي را در میان کشور هاي اروپایی داشته 

 است و در بسیاري از سال ها تا شش درصد رشد درآمد ناخالص ملى داشته  است. 
از سال 2000 میالدى، دولت یک برنامه اقتصادي منسجم، با هدف کاهش تورم و ارتقاي 

GDP .1  بر اساس برابري قدرت خرید (PPP) مبناي مقایسه قرار گرفته است.

فصل سوم
محیط اقتصادي
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استانداردهاي زندگی براي همه ى اقشار جامعه را بنا نهاد. این برنامه با حمایت صندوق 
بین المللی پول با سه محور اساسی زیر آغاز شد:

 تعدیل مالی.
 اصالحات ساختاري.

 سیاست هاي نرخ ارز هماهنگ و سازگار با سیاست هاي درآمدي.
در سال هاي گذشته نیز به رغم رویارویی با چالش هاي اقتصادي مانند بدهی، تورم، مشکالت 
بخش بانکی و دخالت گسترده دولت در بخش اقتصاد، این کشور توانسته با به کارگیري برنامه 

اصطالحات ساختاري، اقتصاد خود را سر و سامان دهد. 
با تغییرات کلی در ساختار اقتصادي، این کشور به یک کشور در حال رشد صادراتی تبدیل 
شده است. ترکیه نیز مانند بسیاري از کشورها، برنامه  خصوصی سازي را در سرلوحه برنامه هاي 
خود قرار داده است. هدف از خصوصی سازي نه تنها کاهش تصدي دولت در فعالیت هاي 
اقتصادي و کاهش بار مالی موسسات اقتصادي دولتی بر بودجه ملی، بلکه توسعه بازارهاي 

مالی و هدایت منابع مالی به سمت سرمایه گذاري  است. 
در سال 2009 میالدي تولید ناخالص داخلی این کشور بر اساس برابري قدرت خرید 863/3 

میلیارد دالر بوده است. 
درآمد سرانه  ترکیه بر اساس  برابري  قدرت  خرید، از 12.100 دالر در سال  2007 میالدى 
به  11.200 دالر در سال  2009 میالدى کاهش یافته  است . در پایان سال  2009 میالدى 

بدهی هاي  خارجی  ترکیه 274 میلیارد دالر بوده است . 
وضعیت بخش هاي صنعت و معدن، کشاورزي و خدمات ترکیه در ادامه بیان شده است.

1-1. بخش صنعت و معدن
بخش صنعت و معدن ترکیه، 25/6 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل 
داده و دومین بخش اقتصادي این کشور در سال 2009 میالدى است. تقریباً 24/7 درصد 
نیروي کار ترکیه در بخش صنعت و معدن مشغول به کار هستند. مى توان گفت که بخش 

صنعت و معدن ترکیه، یک چهارم از اقتصاد این کشور را تشکیل مى دهد. 
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مدرنیزاسیون  و  خودکارسازى  سمت  به  و  داشته  فزاینده اي  رشد  ترکیه  کشور  در  صنعت 
حرکت کرده است. با وجود تولیدات فراوان کشاورزى در این کشور، صنعت یکى از بخش هاى 

اصلى اقتصاد ترکیه به شمار مى رود که سرعت رشد آن نیز باالست. 
محصوالت عمده صنعتى کشور ترکیه شامل موارد زیر است:

 نساجی.
 مواد غذایی.

 خودرو.
 الکترونیک.

 فوالد.
 نفت.

 کاغذ.
 مصالح ساختمانی.
 مصنوعات چوبی. 

معادن عمده ترکیه شامل موارد زیر است:
 مس.

 کرومیت.
 زغال سنگ.

 طال.
 سنگ آهن.

 مصالح ساختمانی.
 سرب.

 نفت خام.
 اورانیم.

 گاز.
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وضعیت برخى از صنایع عمده ترکیه، در ادامه بیان شده است:

 صنایع نساجی و پوشاك
تولید انواع پارچه، لباس و کفش از مهم ترین بخش هاى صنعتی ترکیه هستند. این صنایع، 
نزدیک به یک سوم اشتغال صنعتی را به خود جذب کرده اند. ترکیه ششمین کشور جهان در 

زمینه صادرات پوشاك و منسوجات است. 

 صنایع خودرو و قطعات یدکى
امروزه پانزده شرکت تولیدکننده انواع خودرو شامل سواري، اتوبوس، مینی بوس، یدك کش و 

کامیون در ترکیه فعالیت می کنند. 
نزدیک به 71 درصد از تولید خودروى این کشور به بازارهاي ایتالیا، فرانسه، انگلستان، آلمان، 
اسپانیا، رومانی، روسیه، اسلوونی و هلند صادر شده است. در کنار صنعت خودروسازي، صنایع 
ساخت قطعات یدکی خودرو در ترکیه نیز از رشد چشمگیري برخوردار شده  است. عمده 
بازارهاي وارداتی این کاالها کشورهاي آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلستان، ایران، مصر و عراق 

بوده  است. 

 صنایع آهن و فوالد
این بخش نقش مهمی را در صنعتی سازي و توسعه ترکیه به عهده دارد و هر چند در ابتدا 

دولتی بود، ولى اکنون کامًال به بخش خصوصی واگذار شده است.
ترکیه با تولید باالي 24/4 میلیون تن فوالد خام در سال، یازدهمین کشور بزرگ تولیدکننده 

فوالد در جهان است. 

 ماشین آالت   
بخش ماشین آالت ترکیه توانایى تولید ماشین آالت صنعتی و قطعات و ملزومات آنها را با قیمت 
رقابتی و کیفیت باال دارد. این بخش به علت توان بالقوه صادراتی از اهمیت خاصی برخوردار 
است. آلمان اصلی ترین خریدار تولیدات این بخش است و انگلستان، ایتالیا، فرانسه، آمریکا، 

اسپانیا، روسیه، عراق، رومانی، هلند، بلغارستان، ایران و یونان در رده هاى بعدى قرار دارند. 
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دارند.  نیز  باالیی  صادراتی  ظرفیت  داخلی،  بازار  نیاز  تامین  کنار  در  نساجی  ماشین هاي 
فرآوري  ماشین آالت  هم اکنون،  می شوند.  صادر  کشور  به 130  ترکیه  نساجی  ماشین آالت 
صنایع غذایی ترکیه، از مدرن ترین نوع خود در منطقه خاورمیانه، آفریقاي شمالی، بالکان، 

منطقه بالتیک و آسیاي میانه به شمار می رود. 

 صنعت چرم
صنعت چرم از صنایع پیشروى صادراتی کشور ترکیه است که ارزش صادراتی ساالنه آن بیش 
از ششصد میلیون دالر است. بسیارى از بازدیدکنندگان از کشور ترکیه از چرم هاى ساخت 
این کشور خریدارى مى کنند. بزرگ ترین بازارهاي فروش این محصوالت، کشورهاي اروپایی 

و روسیه هستند. 

 صنعت سرامیک
پیشینه ى صنعت سرامیک ترکیه به قرن سیزدهم میالدي باز می گردد که در خدمت هنر 
معماري بوده است. ترکیه براى چندین سال داراي رتبه پنجم جهانی و رتبه سوم در میان 
کشورهاي اروپایی در زمینه تولید کاشی سرامیکی بوده است. در زمینه تولید لوازم بهداشتی 
نیز رتبه سوم را در میان کشورهاي اروپایی و رتبه چهارم را در میان کشورهاي جهان دارد. 

صادرات این بخش از اقتصاد ترکیه روند افزایشى داشته است.

 صنعت شیشه
این صنعت با داشتن سابقه دیرینه تاریخی، یکی از پیشرفته ترین و معروف ترین صنایع ترکیه است. 
تولیدات این بخش شامل تولیدات دستی و کارخانه اي است. تولیدات شیشه اي خانگی، عمده ترین 

کاالهاي صادراتی به شمار می روند که به 180 کشور جهان از جمله ایران صادر می شوند.

 معدن و صنایع معدنی 
بخش معدن از سهم نسبتاً مناسبى در اقتصاد ترکیه برخوردار است. ترکیه یکی از غنی ترین 
کشورها در زمینه منابع معدنی و کانی  ها در سطح جهان است. 85 درصد از تولید بخش معدن 
ترکیه دولتی است و پانزده درصد آن توسط بخش خصوصی انجام می شود. با به کارگیري 

فناوري مدرن، بخش سنگ نیز از رونق فراوانی برخوردار است. 
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1-2. بخش کشاورزي
در سال 2009 میالدى، سهم بخش کشاورزي 
درصد   9/3 داخلی،  ناخالص  تولید  از  ترکیه 
زمین هاي  درصد  سى  به  نزدیک  است.   بوده 
ترکیه براي کشاورزي و کشت میوه و سبزیجات 
و  کشتزارها  نیز  زمین ها  درصد  و 3/5  مناسب 
زمین هاى سبز دایمى است. 29/5 درصد نیروي 
کار ترکیه در بخش کشاورزي فعالیت می کنند. 

بخش عمده اي از نرخ رشد باالى تولید ناخالص داخلی ترکیه، مرهون توسعه کشاورزي این 
کشور بوده است. این توسعه حاصل اصالحاتی اساسی است که دولت ترکیه با حمایت بانک 

جهانی از سال 2001 میالدى آغاز کرده است.
خصوصی کردن بسیاري از سازمان هاي دولتی در بخش کشاورزي، از جمله مهم ترین این 
اصالحات بود. فعالیت هاي کشاورزي ترکیه در چند منطقه متمرکز شده است که عبارتند از: 

 کناره هاى دریاي مرمره.
 اورتپه در سواحل غربی.

 مثلث آدنا.
 مرسین و اسکندرون در طول مدیترانه.

  نواحی اطراف آنکارا. 
عمده ترین محصوالت کشاورزي ترکیه عبارتند از:

 توتون و تنباکو.
 پنبه.

 غالت و گندم.
 زیتون.
 فندق.

 چغندر قند.
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 حبوبات.

 مرکبات.
 دام و طیور.

1-3. بخش خدمات
بخش خدمات با 65/1 درصد، بزرگ ترین بخش اقتصاد ترکیه را تشکیل می دهد. 45/8 

درصد نیروي کار ترکیه در بخش خدمات مشغول به کار هستند.
برخى از بخش هاى اصلى خدمات در ترکیه عبارتند از: 

 پیمانکاري
امروزه شرکت هاي پیمانکاري ترکیه توان رقابت با شرکت هاي بزرگ پیمانکاري در سطح 
جهان را دارند. شرکت هاي ترك در چهار قاره آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا و در بیش از 56 
کشور جهان با استفاده از استانداردهاي جهانی، مدیریتی، مالی و فناوري پروژه هاي مهمی 

را در دست اجرا دارند.
سهم فعالیت هاي پیمانکاري ترکیه به طور میانگین دو درصد از کل خدمات پیمانکاري جهان 
است. طی سی سال گذشته ارزش فعالیت هاي خدماتی این کشور در حدود پنجاه میلیارد 

دالر بوده است. 

 گردشگري
قرار گرفتن ترکیه در مسیر اتصال قاره هاي آسیا، 
اروپا و آفریقا و برخورداري از گنجینه هاي طبیعی و 
فرهنگی غنی، گردشگران بسیاري را از کشورهاى 

جهان به سوي این کشور جلب کرده است.
آناتولی مهد تمدن هاي بسیاري بوده و نقش بارزي 
در تاریخ بشر ایفا کرده  است. تاریخچه تمدن در 
این منطقه به هشت هزار سال پیش از میالد باز 
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می گردد. افزون بر داشتن گنجینه هاي تاریخی و 
فرهنگی، این کشور از تنوع آب و هوایی و طبیعی 
برخوردار است و هر چهار فصل سال را می توان 

طی یک روز در نقاط کشور یافت.
زیبایی هاي طبیعت، جنگل ها و دریاچه هاي زیبا، 
سازه ها و بناهاي تاریخی به جا مانده از تمدن هاي 
باستانى مانند ایران از جاذبه هاي گردشگري این 

کشور هستند. از دهه 1970 میالدى، دولت توجه خاصی به گردشگري داشته و با انجام 
پروژه هاي زیربنایی توانسته است از این منبع درآمدي بهره مند شود.

2. جمعیت 
ترکیه داراي گروه هاي قومی نسبتاً همگنى 
  2010 سال  در  کشور  این  جمعیت  است. 
که  است  بوده  نفر  میلیون   77/8 میالدي 
رتبه هفدهم را در جهان دارد. میانگین سنی 

در این کشور برابر با 28/1 سال است.
بررسى ها نشان مى دهد که مردم ترکیه از 

دو تیره ى اصلى جمعیتى تشکیل شده اند، که شامل ترك و کرد هستند.  
 در جدول شماره ي 2 به سهم تیره هاي جمعیتی مردم این کشور اشاره شده است. 

جدول2: تیره هاي جمعیتی مردم ترکیه

درصدنام تیره   ردیف
70 تا 75 ترك1
18 کرد2
7 تا 12دیگر تیره ها3

www.cia.gov
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ویژگی ها و نسبت هاي جمعیتی مردم این کشور نیز در جدول شماره ي 3 بیان شده است.

جدول 3: ویژگی ها و نسبت هاي جمعیتی ترکیه 

میزاننسبت یا ویژگیردیف
26/9 درصدنسبت جمعیت زیر 14 سال1
66/9 درصدنسبت جمعیت 15 تا 64 سال2
6/2 درصدنسبت جمعیت 65 سال و باالتر3
1/272 درصدنرخ رشد جمعیت4
18/28نرخ زاد و ولد در هر هزار نفر 5
6/1نرخ مرگ و میر در هر هزار نفر 6
69 درصدنرخ شهر نشینی (نسبت به جمعیت)7
0/53نرخ خالص مهاجرت در هر هزار نفر 8
24/84نرخ مرگ و میر نوزادها (تا یک ساله) در هر هزار نفر9
1/02نسبت جمعیت مردان به زنان10
2/18نرخ باروري زنان (تعداد موالید به ازاي هر زن) 12
70/37 سالامید به زندگی در آغاز تولد (مردان)13
74/19 سالامید به زندگی در آغاز تولد (زنان)14
87/4 درصدنرخ باسوادي در کل جمعیت باالي 15 سال15
95/3 درصدنرخ باسوادي در مردان باالي 15 سال16
79/6 درصدنرخ باسوادي در زنان باالي 15 سال 17

        www.cia.gov

3. تولید ناخالص داخلی
در سال 2009 میالدى میزان تولید ناخالص داخلی ترکیه بر اساس نرخ رسمی مبادله 608 

میلیارد دالر و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برابر با 5/6- درصد بوده است. 
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تولید ناخالص داخلی (GDP) به تفکیک سهم بخش هاي عمده ي اقتصادي و درآمد سرانه، 
در جدول شماره ي 4 آمده است.

جدول 4: تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور ترکیه به تفکیک سهم بخش هاي 
عمده اقتصادي در سال 2009 میالدى

میزانشاخص
(GDP) تولید ناخالص داخلی(ppp بر اساس برابري قدرت خرید) 863/3 میلیارد دالر
(GDP) 608 میلیارد دالر (بر اساس نرخ رسمی مبادله)تولید ناخالص داخلی

11,200 دالر (بر اساس ppp)درآمد سرانه
5/6- درصد نرخ تغییرات تولید ناخالص داخلی

GDP 25/6 درصدسهم بخش صنعت از
GDP 9/3 درصدسهم بخش کشاورزي از
GDP 65/1 درصدسهم بخش خدمات از

www.cia.gov  

4. شاخص هاي مهم اقتصادي 
سیستم اقتصادي ترکیه تابع بازار آزاد است. در سال 2009 میالدى میزان درآمدهاي این 

کشور برابر با 145/3 میلیارد دالر و هزینه ها نیز برابر با 180/6 میلیارد دالر بوده است. 
در ادامه به مهم ترین شاخص هاي اقتصادي ترکیه بر اساس آخرین آمار و اطالعات اشاره 

شده است.

4-1. نرخ تورم 
نرخ تورم این کشور در سال هاي گذشته با نوسانات متعادلی همراه بوده است. با این حال، 
نرخ تورم این کشور از سال 2003 میالدي تا کنون روند افزایشی داشته است. البته در سال 
2009 میالدى، هم زمان با بحران مالى در جهان، این نرخ به یک باره تا بیش از ده درصد 
نیز افزایش یافت. در جدول شماره ي 5 نرخ تورم کشور ترکیه در سال هاي 2003-2010 
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میالدى آمده است.

جدول 5: نرخ تورم ترکیه طی دوره زمانی 2010-2003 میالدى

20032004200520062007200820092010سال
45/225/39/38/29/88/710/46/5نرخ تورم (درصد)

www.indexmundi.com

4-2. نرخ بیکاري 
بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاري کشور ترکیه در سال 2010 میالدي 14/5 درصد بوده 
سال 2009  در  کشور،  این  در  بیکاري  نرخ  می گیرد.  قرار  جهان  رده ي 143  در  که  است 
میالدي برابر با 10/7 درصد و در سال 2008 میالدي برابر با 9/9 درصد بوده است. این ارقام 
نشان می دهدکه نرخ بیکاري در ترکیه طی سال هاي گذشته افزایش یافته است. در جدول 

شماره ي 6، نرخ بیکاري طی سال هاي 2010-2003 میالدى آمده است.  

جدول 6: نرخ بیکاري ترکیه طی دوره زمانی 2010-2003 میالدى

20032004200520062007200820092010سال
نرخ بیکاري 

10/810/59/310/210/29/910/714/5(درصد)
www.indexmundi.com

4-3. دستمزد نیروي کار
در سال 2009 میالدي تعداد نیروي کار ترکیه برابر با 24/74 میلیون نفر بوده است. در 
سال هاى گذشته، به طور میانگین از این میزان نیروي کاري، 29/5 درصد در بخش کشاورزي، 

24/7 درصد در بخش صنعت و 45/8 درصد در بخش خدمات مشغول به کار بوده اند. 
بر اساس آمار ارایه شده توسط دولت ترکیه، حداقل دستمزدها در نیمه اول سال 2010 
میالدي، براي افراد زیر 16 سال برابر با 621 لیره ترکیه و براي افراد باالي 16 سال برابر با 
729 لیره ترکیه بوده است. نرخ افزایش حداقل دستمزدها در نیمه دوم سال 2010 میالدي، 
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براي افراد زیر 16 سال برابر با 4/3 درصد و براي افراد باالي 16 سال برابر با 5/2 درصد 
است.

در بازار نیروى کار این کشور وجود اتحادیه ها، تشکل هاى کارگرى و سندیکا هاى کارفرمایى 
قدرت انحصارى طرفین بازار را تا حد قابل مالحظه اى کاهش مى دهد. بنابراین مى توان گفت 

که سطح دستمزدها به نسبت عادالنه و در حد مناسبى قرار دارد. 

4-4. تراز حساب جاري
بر اساس اطالعات ارایه  شده در سال 2009 میالدى، میزان تراز حساب جاري ترکیه برابر 

با 13/96- میلیارد دالر بوده است.

4-5. میزان ذخایر ارزي و طال
میزان ذخایر ارزي و طالي ترکیه، در پایان سال 2009 میالدي، برابر با 75 میلیارد دالر 

بوده است. 

5. شبکه هاي توزیع
هزار  حدود 427  از  برخورداري  فرودگاه،  وجود 102  میالدي،  سال 2009  آمار  اساس  بر 
کیلومتر جاده ، 9 هزارکیلومتر خطوط ریلی، 612 کشتی تجاري، شش پایانه بندري و 7.200 
هزارکیلومتر خط ساحلی باعث شده که سیستم حمل و نقل کاال در این کشور از وضعیت 
مناسبی برخوردار باشد. بنابراین می توان از سرعت و مدت زمان حمل کاال در تجارت با 
کشورهاي دیگر و هم چنین از بنادر و شهرهاي این کشور به دیگر شهرهاي آن، اطمینان 
بازرگانی  گمرك هاي  و  پایانه ها  عنوان  به  زیر  شهرهاي  کشور  این  در  کرد.  حاصل  نسبی 

شناخته می شوند:
Aliaga 
Diliskelesi 
Izmir 
Kocaeli  (Izmit)
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Mercin Limani 
Nemrut Limani 

در بازار ترکیه هرچند شمار فراوانى عرضه کننده وجود دارد، ولى هر تولیدکننده مى کوشد تا 
از راه انواع رقابت هاى قیمتى و غیرقیمتى کاالى خود را متمایز جلوه دهد. 

سیستم توزیع کاال در ترکیه بیش از آن که به خرده فروشى متکى باشد، بر عمده فروشى 
و فروشگاه هاى بزرگ استوار است. در این کشور فروشگاه هاى بزرگ که بیشتر متعلق به 
صاحبان صنایع و تولیدکنندگان است، بر اساس اصل بازدهى نسبت به مقیاس، با کاهش 
جلب  را  مشتریان  اعتماد  دیگر،  سوى  از  منسجم  مدیریت  و  یک سو  از  سربار  هزینه هاى 
کرده و بخش عمده اى از شبکه توزیع کشور را تشکیل مى دهند. در این کشور با توجه به 
گران بودن خدمات به ویژه حمل و نقل، خرده فروشى مقرون به صرفه نیست. با این حال 
سیستم فروشگاه هاى بزرگ این کشور رقابتى بوده و این فروشگاه ها با تبلیغات فراوان و دادن 

تخفیف ها و تسهیالت در جذب مشترى تالش مى کنند.
موقعیت جغرافیایی و گستردگى این کشور، قرار گرفتن در حد فاصل میان دو قاره آسیا و 
اروپا و همسایگی آن با دریاى مدیترانه و دریاى سیاه، ترکیه را از جایگاه ویژه اي در سیستم 

حمل و نقل و ترانزیت دریایی برخوردار ساخته است.

5-1. بازاریابی و تبلیغات
ترکیه به عنوان یک بازار تجاري رو به رشد، از بازاریابی و تبلیغات به عنوان یکی از ابزارهاي 

توسعه اقتصادي بهره می برد. برخی روش هاي تبلیغاتی مناسب در این کشور عبارتند از:  
 بهره گیرى از ظرفیت  فروشگاه هاى زنجیره اى و محلى در این کشور.

 حضور در نمایشگاه ها و بازارهاي تجاري ویژه ى ترکیه.
 ایجاد ارتباط با توزیع کنندگان کلیدي کاال در ترکیه.

 برقرارى ارتباط با شرکت هاى اصلى تجارى و بازرگانان این کشور. 
 حضور در مناطق آزاد تجارى ترکیه و ایجاد پیوند با فعاالن اقتصادى در این بخش. 

 طراحی و ارایه ي کارت ویزیت به زبان هاي انگلیسی و ترکى استانبولى. 
نمایش تبلیغات و آگهى هاى بازرگانى کاالها و خدمات در شبکه هاى تلویزیونى این کشور.  
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ترکى  و  انگلیسی  زبان هاي  به  تبلیغات  کل  در  و  کاتالوگ ها  مکاتبات،   تدوین 
استانبولى.

 چاپ آگهی کاال و خدمات در مجالت بازرگانی ترکیه.
تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاالها و خدمات ایرانی از بسیاري از نیازهاي موجود در بازار 
کشور ترکیه، آگاهی کامل ندارند و همین امر موجب شده تا ایران با وجود توانمندي هاي  
فراوان در زمینه هاي گوناگون، نتواند ارزش صادرات غیرنفتى مناسبی به این کشور داشته 

باشد.

5-2. راهکارهاي بازاریابی و فروش
در ترکیه همانند دیگر کشورهاي جهان راهکار هاي ویژه اي براي بازاریابی و فروش محصوالت 
وجود دارد. از نظر جغرافیایی اقتصادي، ترکیه یک بازار گسترده است و از تنوع مصرفی، 

اجتماعی و سیاسی باالیى برخوردار است. 
براي بازاریابی و فروش محصوالت در این کشور توجه به نکات زیر، ضروري به نظر می رسد:  
 اعتمادسازي و دادن اطمینان به خریداران و تجار در بازار ترکیه اهمیت باالیی دارد. 

 پیشنهاد می شود با توجه به دقت خریداران در زمینه ي کیفیت و استاندارد کاالها، 
براي دریافت گواهی هاي جهانی مرتبط با استاندارد محصول، اقدام شود. مشخصات 

استاندارد یادشده باید در کاتالوگ ها، بروشورها و ابزارهاي تبلیغاتی درج شوند. 
بهترین  از  یکی  عمومی،  و  تخصصی  نمایشگاه هاي  در  خدمات  و  محصوالت   معرفی 

راهکارهاي جذب مشتریان بالقوه در ترکیه است. 
 بهره برداري از دانش و تجربه ي بازرگانان محلی بسیار مفید است. 

 استفاده از بسته بندى هاى مناسب و زیبا همراه با برخى از توضیحات الزم، مى تواند تا 
اندازه ى بسیارى به جلب خریداران کمک کند. 

کشور  این  بازار  به  ورود  از  پیش  بازاریابی،  و  بازارشناسی  گزارش هاي   مطالعه ي 
راهگشاست.  

 ایجاد شرایط آسان پرداخت و تسهیالت اعتبارى مورد نیاز خریداران، مى تواند کمک 
فراوانى به مصرف کنندگان کاال در مناطق کم درآمد کند.
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6. منابع طبیعی
منابع طبیعی و معدنى کشور ترکیه شامل زغال سنگ، سنگ آهن، مس، کروم، آنتیموان، 
جیوه، طال، سولفات باریم، بورات، سمباده، سنگ آهک، منیزیم، سنگ مرمر، سنگ مروارید، 
سنگ پا (سنگ خارا)، سنگ چخماق یا سنگ آتش زنه (سولفور طبیعى آهن) و خاك رس 

مى شود. 
در سال 2009 میالدي میزان تولید نفت این کشور 53 هزار بشکه در روز و مصرف برابر با 
580 هزار بشکه در روز بوده است. میزان ذخایر اثبات شده ي نفت ترکیه تا آغاز سال 2009 

میالدي، برابر با 285 میلیون بشکه بوده است. 
در سال 2009 میالدي، میزان تولید 
میلیارد  یک  کشور  این  طبیعی  گاز 
متر مکعب در روز و مصرف برابر 35 
میلیارد متر مکعب در روز بوده است. 
میزان ذخایر اثبات شده ي گاز ترکیه 
با  برابر  میالدي  سال 2009  آغاز  تا 

8/5 میلیارد متر مکعب بوده است. 
و  آب  زیستى،  تنوع  دید  از  ترکیه 
مناطق  داراى  جغرافیایى  و  هوایى 

گوناگونى است. در این کشور هر چهار فصل سال وجود دارد و گاهى زمستان هایى با هواى 
بسیار سرد رخ مى دهد.

مرتفع ترین  و  بلندى  متر  صفر  با  مدیترانه  دریاى  ساحل  در  ترکیه  در  نقطه  پست ترین 
نیز  و  انجیل  نوشته هاى  اساس  بر  است.  بلندى  متر  با 5.166  آرارات  کوه  نیز  آن  نقطه ى 
نظر باستان شناسان، کشتى نوح بر فراز کوه آغرى یا همان آرارات در شهر ترکیه فرود آمده 

است.
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این فصل از گزارش به بررسی سیستم حمل ونقل، بنادر و راه ها، نظام بانکی، نظام بیمه اي و 
زیرساخت هاي ارتباطاتی ترکیه می پردازد.

1. حمل ونقل
امکانات  از  هوایی  و  دریایی  ریلی،  جاده اي،  حمل ونقل  زیرساخت هاي  لحاظ  از  کشور  این 

مناسبی برخوردار است. مشخصات سیستم حمل ونقل ترکیه، در ادامه گفته شده است.

1-1. جاده اي 
ترکیه داراي 427 هزار کیلومتر جاده است، 
که نزدیک به دو هزار کیلومتر آن را آزادراه ها 

تشکیل مى دهند.
راه هاي  از  متراکم  شبکه اي  داراي  ترکیه 
و  روستاها  شهرها،  همه ى  که  است  زمینی 
مناطق گردشگري این کشور را به هم مرتبط 
 ،E90و E80 می کند. دو جاده اصلی به نام هاى

ترکیه را به مرزهاي اروپایی متصل می کند. ایران و عراق نیز از طریق بزرگراه هاي ترکیه 
امکان  دسترسی به اروپا را دارند. 

جاده هاي اصلی به خوبی پشتیبانی می شوند و به صورت ادواري بازسازي و تعمیر می شوند. 
در جاده ها، تجهیزات ایمنی و نشانه هاى استاندارد بین المللی وجود دارد و رفت و آمد در 

فصل چهارم
زیرساخت ها
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آنها زیر نظر پلیس راه انجام می شود. جایگاه هاي سوخت گیري، تعمیرگاه ها، رستوران ها، 
مکان هاي اقامتی و مساجد در کناره ى جاده ها وجود دارند و به خوبی توزیع شده اند. 

در ترکیه شرکت هاى مسافربري فراوانى وجود دارد که حمل و نقل مسافر را در داخل خاك 
ترکیه بر عهده دارند. سفرهاي بین شهري با استفاده از اتوبوس و سفرهاي محلی و روستایی 
با استفاده از خودروهاى ون کوچک به نام «دُ لموش1» انجام می شود. تعدادي از شرکت هاي 

مسافربري معروف و با سابقه ترکیه عبارتند از:
آسیاتور2  : در سواحل دریاي اژه و مدیترانه و شهر آنکارا فعالیت می کند.

حکیکی3: شرکت باسابقه مسافربري که در سواحل مدیترانه، اژه و تراجه4  فعالیت 
می کند. 

: به بخش بزرگى از کشور ترکیه به استثناي تراجه و شرق سرویس  هدایت گردشگري5 
می دهد.

: به سواحل تراجه، اژه و مدیترانه سرویس می دهد و چند شهر در  استانبول سیاحت6 
منطقه بالکان را نیز پوشش می دهد. 

: یکی از قدیمی ترین شرکت هاي مسافربري ترکیه که به بیشتر مناطق ترکیه،  کمیل7 
به ویژه اژه و نواحی غربی آناتولی سرویس می دهد. 

به  بیشتر  که  ترکیه  مسافربري  شرکت هاي  بزرگ ترین  از  یکی   : مترو8  گردشگري 
کشورهاي غربی سفر می کند. 

: اصلی ترین شرکت فعال در منطقه اژه و آناتولی مرکزي است که  پاموك کال سیاحت9 
به همه ى نقاط و شهرهاي کوچک این منطقه سرویس می دهد. 

: یکی از بزرگ ترین شرکت هاي مسافربري ترکیه که در غرب آناتولی، سواحل  اولوسوي10 
دریاي سیاه، مدیترانه و اژه فعالیت می کند و اروپا و یونان را پوشش می دهد. 

1. Dolmuse
2. Asya Tur
3. Hakiki Koc
4.Thrace
5. Hidayet Turizm
6. Istanbul Seyahat 
7. Kamil Koc
8. Metro Turizm
9. Pamukkale Seyaht
10. Ulusoy
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: نخستین شرکت اتوبوس رانی ترکیه است که سرویس هاي بسیار مناسبی براي  واران1 
شهرهاي بزرگ این کشور دارد. 

افزون بر این، شرکت هاي محلی کوچک  تري نیز در مسیر هاي محلی و منطقه اي فعال هستند 
که گاه سفر با آنها بسیار ارزان تر تمام می شود. صرف نظر از اتوبوس، امکان کرایه اتومبیل 
براي سفرهاي بین شهري و گردش در شهرها نیز وجود دارد. نرخ تصادفات جاده اي در ترکیه 
سه تا شش برابر میانگین اتحادیه اروپا است و ساالنه هفت هزار نفر در جاده هاي ترکیه جان 

خود را از دست می دهند.

1-2. ریلی
 10,894 داراي  ترکیه،  ملی  راه آهن 
که 2,336  می باشد،  خط آهن  کیلومتر 
هم اکنون  است.  برقی  آن  کیلومتر 
حمل  کل  از  عمده اي  سهم  راه آهن، 
همگى  دارد.  برعهده  را  ترکیه  نقل  و 
به  قطار  با  کشور  این  مهم  شهرهاي 

یکدیگر مرتبط هستند.
ترکیه  در  ریلی  نقل  و  حمل  است.  شده  تاسیس  میالدى،  سال 1927  در  ترکیه  راه آهن 
پیشینه اي طوالنی دارد و به زمان امپراتوري عثمانی بازمی گردد. پایانه حیدر پاشاي در طرف 
آسیایی شهر استانبول عمري صد ساله داشته و ارزش تاریخی دارد. این پایانه هم اکنون نیز 

فعال بوده و در کنار خدمات حمل و نقل، کاربردهاي فرهنگی نیز دارد.  
ترکیه از طریق راه آهن با همه ى کشورهاي همسایه از جمله ایران مرتبط است. از طرف غرب، 
خط آهن ترکیه به یونان و بلغارستان رفته و از شرق به ارمنستان، گرجستان و ایران مرتبط 
است. از جنوب نیز ترکیه با سوریه و سپس عراق از طریق راه آهن ارتباط دارد. خط آهن 
ترکیه- ارمنستان به جهت برخى اختالفات دو کشور در حال حاضر بسته است. بدیهی است 
که از طریق این خطوط ریلی، امکان تردد کاال و مسافر به سادگی میان کشورهاي همسایه 

وجود دارد. 

1.Varan
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دیگر پروژه هاي در دست  ساخت ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی به شرح زیر است:
اروپایی  و  آسیایی  طرف  راه آهن  خطوط  اتصال  براى  بسفر»  زیر «تنگه  تونل   پروژه 
استانبول، که شبکه راه آهن آسیا و خاورمیانه را به اروپا متصل می کند. این پروژه در 

سال 2004 میالدى، آغاز شده است. 
پروژه خط تندروى استانبول- آنکارا که فاصله زمانی این دو شهر را از 6/5  ساعت به 

3 ساعت کاهش می دهد. 
 پروژه خط تندروى آنکارا- قونیه که فاصله زمانی این دو شهر را از سه ساعت به یک 

ساعت کاهش می دهد. 
پروژه خط آهن کارس- تفلیس- باکو که موافقت نامه آن در سال 2007  میالدى، میان 
سه کشور ترکیه، گرجستان و آذربایجان امضا شد. این پروژه نقش مهمی در مبادالت 

اقتصادي میان کشورهاي همسایه با ترکیه ایفا خواهد کرد. 
در زمینه خطوط ریل سبک1، ترکیه داراى امکانات مناسبی است. شهرهاي استانبول، آنکارا، 
قطار  داراي  بورسا  و  ازمیر  استانبول،  آنکارا،  شهرهاي  و  دارند  تراموا  قونیه  و  آنتالیا  بورسا، 

زیرزمینی نیز هستند. در شهر آدانا نیز قطار زیرزمینی در حال راه اندازى است. 

1-3. دریایی
ترکیه داراى 7,200 کیلومتر 
و  سیاه  دریاهاى  با  آبى  مرز 

مدیترانه است.
ترکیه  کشتی رانی  ناوگان 
و  تنی  هزار  کشتی  از 545 
است.  شده  تشکیل  بزرگ تر 
کشتی   32 تعداد،  این  از 

خاص حمل نفت، 58 کشتی خاص حمل و نقل مواد شیمیایی، هفت کشتی خاص حمل 
جابجا  را  مسافر  و  کاال  انواع  ناوگان،  باقی  و  است  سردخانه  داراي  کشتی  یک  و  مایع  گاز 
می کنند. افزون بر این تعداد، هشت کشتی متعلق به دیگر کشورها نیز این ناوگان را همراهی 

1. Light Rail
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می کنند. هم چنین 470 کشتی دیگر نیز در بنادر ترکیه رفت و آمد می  کنند، که توسط دیگر 
کشورهاى جهان ثبت شده اند. مالت با 143 کشتی ، روسیه با هفتاد کشتی و پاناما با 53 

کشتی بیشترین ثبت کنندگان کشتی در خاك ترکیه هستند.

1-3-1. بنادر 
معروف ترین بنادر ترکیه عبارتند از:

هوپا1، سامسون2، ترابوزان3 و زونگولداك4  در کنار دریاي سیاه.
اسکندرون5، مرسین6 و آنتالیا7  در کنار مدیترانه.

ازمیر8  در کنار دریاي اژه.
جملیک9، استانبول10 و ازمیت11  در کنار  دریاي مرمره.

طوالنی  مرزهاي  داشتن  دلیل  به  ترکیه 
دریایی، داراي بنادر فراوانى است که هر 
یک کارکرد خود را داشته و براي تخلیه 
و بارگیري کاال یا مسافران به کار گرفته 
می شوند. بنادر ترکیه به سه دسته بنادر 
دولتی، بنادر شهرداري و بنادر خصوصی 

تقسیم می شوند.
توسط  و  بوده  دولتی  مهم،  بنادر  همگى 
موسسات اقتصادي دولتى اداره می شوند. 

بیشتر آنها به شبکه راه آهن ترکیه متصل هستند و هجده بندر نیز امکانات فرود هوایی دارند. 

1. Hopa 
2. Samsun
3. Trabozon
4. Zonguldak
5. Iskenderon 
6. Mercin 
7. Antalia
8. Izmir
9. Gemlik
10. Istanbol 
11. Izmit
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در بسیارى از بنادر ترکیه، امکان تخلیه و بارگیري کاالهاي متنوع در حجم باال وجود دارد. 
بنادر شهرداري به نسبت کوچک بوده و نیازهاي حمل و نقل محلی را تامین می کنند. بیشتر 

بنادر خصوصی نیز متعلق به کارخانه هاي صنعتی هستند. 

1-4. هوایی
این  از  که  است  فرودگاه   117 داراي  ترکیه 
فرودگاه  است.  بین المللی  فرودگاه   14 تعداد 
بین  المللی «استانبول» و فرودگاه «اسن بوغاي 
آنکارا» مجهزترین فرودگاه هاي ترکیه هستند.

فرودگاه استانبول دروازه ارتباط هوایی شرق و 
غرب به شمار می رود و همه روزه پذیراي صدها 
فرودگاه هاي  همه ى  در  است.  ترانزیت  پرواز 
و  بارگیري  کامل  امکانات  ترکیه  بین المللی 

تخلیه کاال وجود دارد. 
شرکت هواپیمایی ملی ترکیه1، به بیشتر شهرهاي مهم جهان از جمله تهران، پروازهاي روزانه 
دارد. این شرکت هوایی، از جمله خطوط هوایی معتبر جهان است که خدمات هوایی مناسبی 
به مسافران ارایه می کند. پروازهاي داخلی این شرکت، همه ى شهرهاي ترکیه را پوشش 
می دهد. در کنار شرکت هواپیمایی ترکیه، چندین شرکت هواپیمایی دیگر نیز به نام هاى 
اونور2، اطلس جت3، ایزایر4 و پگاسوس5 در خطوط داخلی ترکیه فعالیت می کنند که در 
برخی از آنها پروازهاي ارزان تري ارایه می شود. شرکت هواپیمایی ترکیه در بیشتر شهرهاي 

مهم جهان از جمله تهران، دفتر هواپیمایی دارد. 
چند شرکت هوایی چندملیتی مانند سان اکسپرس6 و ایزي جت7  نیز در ترکیه فعال هستند 

1. Turkish Airline   
2. Onur Air 
3. Atlas jet 
4. Iz Air 
5. Pegasus Air line 
6. Sun Express
7. Easy jet
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و پرواز هاي اختصاصی میان کشور ها را دایر کرده اند. سان اکسپرس یک شرکت آلمانی- 
ترکی است که پروازهاي ویژه اي را از ترکیه به مقصد آلمان، اتریش و سوییس ارایه می کند. 

ایزي جت نیز یک شرکت انگلیسی- ترکی است. 

2. نظام بانکی 
صنعت بانکداري نقش عمده اي در اقتصاد ترکیه ایفا 
می کند. بخش بزرگى از تراکنش هاى مالى، گردش هاى  
پولی و تشکیل بازارهاي سرمایه، توسط بانک ها و یا با 

کمک آنها انجام مى شود.
تا پیش از سال 1980 میالدى، تنها چهار بانک خارجی 
با  میالدى   1980 دهه  در  داشت.  وجود  ترکیه  در 
آزادسازي که در دولت تورگوت اوزال صورت گرفت، شمار 

بانک هاي خارجی افزایش یافت و هم اکنون بیش از پنجاه بانک خارجی در این کشور شعبه هاي 
فعال دارند. همه ى بانک ها در ترکیه بر اساس قانون بانک هاى این کشور و دیگر مقررات بانکی 
فعالیت می کنند. این قانون، «اداره نظارت و تنظیم مقررات بانکی1» را به وجود آورد که از حقوق 
و منافع سپرده گذاران حفاظت می کند. انجمن بانک هاي ترکیه2، هیات نمایندگی بخش بانکداري 

در ترکیه است که براى پیشبرد منافع حرفه اي اعضا تاسیس شده است. 
بانک هاى ترکیه بر اساس اصول بازار آزاد مالى فعالیت مى کنند. نرخ هاى بهره توسط بازار 
تعیین مى شود و بانک مرکزى در این امر دخالت نمى کند، ولى نرخ وام بانک مرکزى به 
بانک هاى تجارى، بر نرخ بازار تاثیرگذار است. بانک هاى ترکیه مانند دیگر بانک هاى خارجى با 
یکدیگر رقابت دارند و براى دادن وام به مشتریانشان به رقابت مى پردازند. معموالً نرخ بهره ى 
بانکى با توجه به نرخ تورم در تغییر است. در حال حاضر نرخ بهره واقعى ترکیه در رتبه دوم 

جهان قرار دارد. یعنى بیشترین بهره در جهان پس از نیوزلند در ترکیه پرداخت مى شود. 
سپرده گذارى در بانک هاى دولتى با ضمانت صد درصدى دولت ترکیه بوده و سپرده ها در 

بانک هاى خصوصى تا سقف ده هزار لیره ترکیه داراى تضمین دولتى است.

1. Banking Regulation and supervision Agency
2. The Banking Association of  Turky
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3. نظام بیمه اي 
در ترکیه ده شرکت بیمه اي در بخش هاى زندگی و غیرزندگی1 فعال هستند. پرفروش ترین 

بیمه نامه ها در این کشور شامل موارد زیر است:
 بیمه  خانه.

 بیمه درمان و پزشکى.
 بیمه خودرو.

 بیمه مسافرت.
همه ى این بیمه نامه ها، با نرخ ثابتى که درصد معینی از ریسک را پوشش می دهند، قابل 
خریداري هستند. براي کسانی که به قصد تجارت و اقامت هاي چند ماهه به ترکیه سفر 
می کنند، آگاهی از وضعیت بیمه در این کشور بسیار مهم است. از آنجا که هزینه هاي درمانی 

در این کشور باال است، داشتن بیمه درمان و سالمتی مهم است. 
که  دارد  وجود  ترکیه  در  نیز  مشاغل  بیمه  و  مسوولیت  بیمه  نظیر  تجاري  بیمه هاي  انواع 
قراردادهاي آنها پیچیده تر است و بسته به نوع فعالیت تجاري، میزان ریسک حساب شده و 

حق بیمه دریافت می شود. در این نوع بیمه ها، ترکیه چندان پیشرفته به شمار نمى رود. 
بیشتر آژانس هاي ایران که تورهاي گردشگري به مقصد ترکیه تنظیم می کنند، مسافران 
را بیمه درمانی می کنند، ولى کسانی که بیرون از چارچوب آژانس به ترکیه سفر می کنند، 
بایستی اقدام به خرید بیمه نامه مسافرت یا سالمتی کنند. از آنجا که میان شرکت بیمه ایران 
و برخى از شرکت هاي بیمه اي ترك روابط متقابلی وجود دارد، می توان در ایران بیمه نامه 

درمان را خریداري کرد و از خدمات آن در ترکیه بهره برد. 
براي کسانی که در ترکیه قصد رانندگی دارند، خرید بیمه نامه خودرو ضروري است. البته 

آژانس هایی که اتومبیل کرایه می دهند، خود اقدام به خرید این بیمه می کنند. 

4. زیرساخت هاي ارتباطاتی 
زیرساخت هاى ارتباطات و فناورى اطالعات در ترکیه از وضعیت مناسبى برخوردار است. این 

1. Life and nonlife Insurance 
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کشور در سال هاى گذشته سرمایه گذارى هاى داخلى و خارجى فراوانى در این بخش انجام 
داده است. برخى از موارد درخور توجه در این زمینه عبارتند از: 

 مخابرات 
را  خود  فناورى  سطح  اساسی،  تحوالت  با  ترکیه  در  مخابرات  بخش  گذشته،  دهه ى  طی 
باال برده است. فعالیت هاي مخابراتی و پستی براي بیش از یک  و نیم قرن، از سوي یک 
سازمان دولتی اداره می شد. در سال 1995 میالدى، بخش مخابرات از بخش پست جدا 
شده و به شرکت دولتی ترك تله کام1 واگذار شد. این شرکت ارایه کننده ى هرگونه خدمات 
مخابراتی به غیر از سیستم GSM (موبایل) در سرتاسر ترکیه است. خطوط اجاره اي داخلی2 
و بین المللی3، ماهواره4، تلکس و تله تکس5، ارتباطات نقطه به نقطه6، اینترنت پرسرعت7، فیبر 
نوري و ... از جمله خدماتی است که از سوي این شرکت فراهم  می شود. سرمایه گذاري هاي 
گسترده، ترکیه را به بزرگ ترین قطب مخابراتی در منطقه تبدیل کرده است. ترکیه در مسیر 
تبدیل شدن به پل مخابراتی جنوب (خاورمیانه و آفریقا)، شمال (کشورهاي مشترك منافع)، 

شرق (خاورمیانه و جمهوري هاي آسیاي میانه) و غرب (اروپا) است. 

 تلفن ثابت
همه واحدهاي تجاري و مسکونی این کشور داراي یک خط تلفن ثابت هستند. افزون بر این، 
در همه ى شهرها تعداد فراوانى تلفن عمومی وجود دارد و استفاده از کارت تلفن نیز بسیار 
رایج است. تمامی خطوط تلفن در ترکیه، هفت شماره اي هستند و کد ویژه ى هر شهر سه 

شماره دارد. 

 تلفن همراه
شبکه هاي  میالدى،   2001 سال  از  است.  گسترده  بسیار  ترکیه  در  همراه  تلفن  پوشش 

1. Turk Telekom provider
2. Domestic Leased lines
3. International Leased lines
4. Satellite
5. Telex and teletex 
6. Point to point 
7. ADSL
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خصوصی تلفن همراه به بازار ترکیه وارد شدند. شرکت ترك سل1 بزرگ ترین اپراتور تلفن 
همراه در ترکیه است که 35 میلیون مشترك داشته و ارزش بازار آن دوازده میلیارد دالر 
برآورد مى شود. پس از آن ُودافون2 با 15/7 میلیون نفر مشترك و شرکت آوئا3 با بیش از 
 GSM، ده میلیون نفر مشترك در جایگاه بعدي قرار دارند. این سه شرکت  به فناورى هاى
GPRS, EDGL مجهز هستند. خط تلفن همراه در کشور ترکیه ارزان قیمت است و مسافران 
ترکیه به راحتی مى توانند در طول سفر یک خط تلفن خریداري کنند. هر چند که امکانات 

رومینگ تلفن میان ترکیه با بسیاري از کشورها از جمله ایران برقرار است. 

 فیبر نوري 
با توجه به این که ترکیه از سه طرف به دریا متصل است، تله کام سرمایه گذاري گسترده اى 
در زمینه سیستم هاي کابل دریایی انجام داده است. درحال حاضر، ترکیه دومین عضو بزرگ 
نخستین سیستم کابل دریایی فیبر نوري در منطقه مدیترانه شرقی است. در بسیاري از 

شهرهاي ترکیه، امکان بهره مندي از خدمات فیبر نوري وجود دارد. 

 ماهواره 
ترکیه عضو سازمان ماهواره مخابراتی اروپا است و در زمینه فناورى ماهواره اي، دستاوردهاي 
فراوانی داشته است. پرتاب چندین ماهواره مخابراتی به فضا و دست یابى به دانش فنی از 

جمله ى این دستاوردها است. 

 اینترنت
ترکیه جزو ده کشور اول اتحادیه اروپا در زمینه تعداد مشترکان اینترنت است. تعداد کاربران 
اینترنت در ترکیه در سال 2009 میالدي به بیش از 24/5 میلیون نفر رسیده است. بر اساس 
آمارهاى رسمى، 8/5 میلیون نفر به طور مرتب از اینترنت استفاده می کنند و حدود پنج 
میلیون نفر، از طریق فناورى ADSL به اینترنت متصل می شوند. هم اکنون 250 شرکت در 

زمینه ارایه اینترنت پرسرعت فعالیت می کنند.  

1. Turk CELL
2. Voda fone
3. Avea 
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در سال 2010 میالدي در حدود 17/5 میلیون خط تلفن ثابت در این کشور وجود داشته 
است. میزان نفوذ تلفن همراه با 65/8 میلیون خط در سال 2010 میالدي به بیش از 84 

درصد رسیده است. 
 .ir است همان گونه که در ایران .tr دامنه ى نشانى هاى اینترنتی و یا وب سایت هاى ترکیه

است.
جدول شماره ي 7، زیرساخت ها و شاخص هاي ارتباطاتی کشور ترکیه در سال 2010 میالدي 

را نشان می دهد.

جدول 7: زیرساخت ها و شاخص هاي ارتباطاتی ترکیه در سال 2010 میالدي

میزانشاخص
17/5 میلیون خطتعداد خطوط تلفن ثابت
65/8 میلیون خطتعداد خطوط تلفن همراه

24/5 میلیون کاربرکاربران اینترنتی
2,961 میزبانتعداد میزبان هاي اینترنتی
251  ایستگاهتعداد ایستگاه هاي تلویزیونی
1,090  ایستگاهتعداد ایستگاه هاي رادیویی

www.cia.gov
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در این فصل، وضعیت تجارت خارجی مشتمل بر وضعیت صادرات و واردات، انواع و میزان 
گروه هاي کاالیی وارد و صادر شده به/ از ترکیه وکشورهاي عمده واردکننده و صادرکننده 
کاال از/ به ترکیه بررسی می شود. در پایان، سرمایه گذاري هاي خارجی انجام شده در این 

کشور تشریح می شود.  

1.تراز تجاري 
دالر  میلیارد  و 132/968  صادرات  دالر  میلیارد  میالدي، 103/421  سال 2009  در  ترکیه 
سال 2009  در  کشور  این  تجاري  تراز  که  می دهد  نشان  ارقام  این  است.  داشته  واردات 

میالدي، به میزان 29/547 میلیارد دالر منفى بوده است. 
جدول شماره ي 8 ارزش صادرات، واردات و تراز تجاري ترکیه طی سال هاي 2005-2009 

میالدي را نشان می دهد.

 جدول 8: ارزش صادرات، واردات و تراز تجاري ترکیه
طی سال هاي 2009-2005 میالدي (میلیارد دالر)

20052006200720082009شرحردیف
73/47685/535107/272132/002103/421ارزش صادرات1
116/774139/576170/063201/961132/968ارزش واردات2
29/547-69/959-62/791- 54/041-43/298-تراز تجاري3
190/250225/111277/335333/963236/389ارزش مبادالت تجاري4
6361636578نسبت صادرات به واردات (درصد)5

www.trademap.org

فصل پنجم
اطالعات کلی
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 2005-2009 پنج ساله ي  دوره  طی  ترکیه  تجاري  تراز  می شود،  مشاهده  که  همان گونه 
میالدي همواره منفى بوده است.

2. صادرات 
عمده  اقالم  است.  داشته  صادرات  دالر  میلیارد  میالدي 103/421  سال 2009  در  ترکیه 
و  آهن  چدن،  آبگرم،  و  بخار  دیگ هاي  زمینی،  نقلیه  وسایل  شامل  کشور  این  صادراتی 
فوالد،  لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قالب باف، ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و 
اجزا و قطعات آنها و مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ هاي گرانبها یا نیمه گرانبها می شود. 
صادرات این کشور در سال 2009 میالدى با 22 درصد کاهش نسبت به سال پیش از آن، 

همراه بوده است.
فهرست اقالم مهم صادراتی این کشور به جهان و روند رشد آن، طی دوره 2005-2009 

میالدي در جدول شماره ي 9 آمده است.

 جدول 9: اقالم مهم صادراتى و ارزش صادراتى هر یک
طی دوره زمانی 2009-2005 میالدي (میلیون دالر)

فصل نام محصولردیف
روند 20052006200720082009تعرفه

صادرات
نامنظم73.47685.535107.272132.002103.421-کل محصوالت

1
وسایل نقلیه زمینی غیر 
از نواقل روي خط راه آهن 

یا تراموا 
نامنظم879.56611.88615.90418.32712.258

نامنظم845.2466.5178.78110.2588.132دیگ هاي بخار و آبگرم 2
نامنظم724.9736.2738.37214.9467.642چدن، آهن و فوالد 3

 لباس و متفرعات لباس، 4
نامنظم616.5906.9388.0227.8286.931کشباف یا قالب باف

ماشین آالت و دستگاه هاي 5
نامنظم855.4236.3287.4237.9706.658برقی و اجزا و قطعات آنها
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فصل نام محصولردیف
روند 20052006200720082009تعرفه

صادرات

6
مروارید طبیعی یا پرورده، 

سنگ هاي گرانبها یا 
نیمه گرانبها

افزایشى711.3261.8242.6245.3835.929

سوخت هاي معدنی و نفت 7
نامنظم272.6413.5675.1487.5315.030خام

مصنوعات از چدن، آهن 8
نامنظم732.7313.3364.1305.7424.551یا فوالد

لباس و متفرعات لباس، 9
نامنظم624.8624.7115.4455.3274.295غیرکشباف یا غیرقالب باف

مواد پالستیکی و اشیاى 10
نامنظم391.7222.2142.8223.5633.093ساخته شده از این مواد

11
میوه هاي خوراکی، پوست 
مرکبات یا پوست خربزه و 

همانند
افزایشى082.5012.3882.6712.8553.002

نمک، گوگرد، خاك و 12
نامنظم251.1241.1551.4542.2802.163سنگ، گچ، آهک و سیمان

کشتی ها، قایق ها و 13
نامنظم891.2521.3991.8192.6481.826شناورها 

سایر اشیاى نسجی دوخته 14
نامنظم631.9701.9202.1102.0981.648و مهیا

15
ـ   مبل؛ مبل هاي طبی 

جراحی؛ اسباب تخت خواب 
و همانند

نامنظم949581.1021.4841.8911.589

کائوچو و اشیاى ساخته 16
نامنظم401.0091.1921.5891.8081.469شده از کائوچو

آلومینیوم و مصنوعات از 17
نامنظم768761.2341.6201.7771.400آلومینیوم  

نامنظم521.1801.3381.6111.6341.278پنبه18
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فصل نام محصولردیف
روند 20052006200720082009تعرفه

صادرات

19
فرآورده ها از سبزیجات، 
میوه ها یا از دیگر اجزاى 

نباتات
نامنظم201.2811.1201.3141.4411.276

فرش و دیگر کفپوش ها از 20
نامنظم576707439921.1581.076مواد نسجی

www.trademap.org
با نگاهی به ارقام جدول باال درمی یابیم که میزان صادرات ترکیه به ویژه در ده گروه کاالیی 
عمده صادراتی، در سال هاي گذشته روند نامنظم داشته است. میزان صادرات این کشور در 

سال 2009 نسبت به سال 2005 میالدي، 41 درصد رشد داشته است.
کشورهاي اروپایى به همراه عراق و آمریکا عمده ترین کشورهاي واردکننده کاال از ترکیه 
را تشکیل می دهند. آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، عراق، سوییس و آمریکا هفت کشور 
عمده ي واردکننده ي کاال از ترکیه هستند که در مجموع 38/8 درصد از کاالهاي صادراتی 
ترکیه را وارد می کنند. ایران با واردات 2/041 میلیارد دالر کاال از ترکیه در سال 2009 

میالدي، در رتبه ي چهاردهم قرار دارد. 
جدول شماره ي 10 مهم ترین کشورهاي واردکننده کاال از ترکیه و سهم آنها از صادرات این 

کشور در سال 2009 میالدي را نشان می دهد.

جدول 10: مهم ترین کشورهاي واردکننده کاال از  ترکیه در سال 2009 میالدي 
(میلیون دالر)

سهم از کل صادرات (درصد)ارزش وارداتنام کشوررتبه
9.8029/5آلمان1
6.2156فرانسه2
5.9235/7انگلیس3
5.8995/7ایتالیا4
5.1425عراق5
3.9373/8سوییس6
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سهم از کل صادرات (درصد)ارزش وارداتنام کشوررتبه
3.2463/1آمریکا7
3.2053/1روسیه8
3.0613امارات9
2.8262/7اسپانیا10
2.7272/6مصر11
2.2162/1رومانى12
2.1242/1هلند13
2.0412ایران14
1.9611/9مناطق آزاد15
1.8741/8عربستان 16
1.8211/8لیبى17
1.7961/7بلژیک18
1.7841/7الجزایر19
1.5991/5چین20

      www.trademap.org 

3. واردات 
اقالم  است.  داشته  واردات  دالر  میلیارد   132/968 میالدي   2009 سال  در  ترکیه 
و  بخار  دیگ هاي  خام،  نفت  و  معدنی  سوخت هاي  شامل  ترکیه  وارداتی   عمده 
آبگرم، ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و قطعات آنها، چدن، آهن و فوالد، وسایل نقلیه 
محصوالت  دارویی،  محصوالت  آن،  از  شده  ساخته  اشیاى  و  پالستیکی  مواد  زمینی، 
شیمیایى آلى و آالت و دستگاه هاي اپتیک، عکاسی و سینماتوگرافی مى شود. واردات 
این کشور در سال 2009 میالدى با 34 درصد کاهش نسبت به سال پیش از آن، همراه 

بوده است.
جدول شماره ي 11 اقالم مهم وارداتی ترکیه از جهان و ارزش وارداتی هر یک طی دوره 

زمانی 2009-2005 میالدي را نشان می دهد. 
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جدول 11: اقالم مهم وارداتی و ارزش هر یک طی دوره زمانی 2005-2009 
میالدي (میلیون دالر)

فصل نام محصولردیف
روند 20052006200720082009تعرفه

واردات
نامنظم116.774139.576170.063201.961132.968-کل محصوالت

سوخت هاي معدنی و نفت 1
نامنظم2721.25628.85933.88348.28121.704خام

نامنظم8416.40018.99922.57022.53917.105 دیگ هاي بخار و آبگرم 2

ماشین آالت و دستگاه هاي 3
نامنظم859.66410.88113.29513.89212.232برقی و اجزا و قطعات آنها

نامنظم729.45811.52516.18223.15811.331چدن، آهن و فوالد 4

5
وسایل نقلیه زمینی غیر 
از نواقل روي خط راه آهن 

یا تراموا 
نامنظم8710.55311.40812.39712.7908.960

مواد پالستیکی و اشیاى 6
نامنظم395.7966.9188.6889.3866.935ساخته شده از این مواد

نامنظم302.8493.0363.5244.3614.076محصوالت دارویی7
نامنظم293.5323.6423.9964.4213.338محصوالت شیمیایی آلی8

9
آالت و دستگاه هاي 
اپتیک، عکاسی و 
سینماتوگرافی

نامنظم902.4732.7233.0123.4452.828

10
کاغذ و مقوا؛ اشیاى 

ساخته شده از خمیر کاغذ، 
از کاغذ یا از مقوا 

نامنظم481.7672.0432.4702.6052.211

نامنظم522.0792.0902.8302.3322.096پنبه11

12
مروارید طبیعی یا پرورده، 

سنگ هاي گرانبها یا 
نیمه گرانبها

نامنظم714.2274.4065.9065.6542.004

نامنظم741.4582.4693.1523.2761.985مس و مصنوعات از مس 13

آلومینیوم و مصنوعات از 14
نامنظم761.2321.7972.3532.5441.602آلومینیوم  
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فصل نام محصولردیف
روند 20052006200720082009تعرفه

واردات
کائوچو و اشیاى ساخته 15

نامنظم401.2051.5551.8722.2191.553شده از کائوچو

مصنوعات از چدن، آهن 16
نامنظم731.1851.4891.8372.2271.528یا فوالد

 الیاف سنتتیک یا 17
نامنظم551.1381.3491.8791.6961.518مصنوعی غیریکسره

محصوالت گوناگون 18
نامنظم381.1311.2991.5371.7331.471شیمیایی 

عصاره هاي دباغی یا رنگرزي، 19
نامنظم321.1251.2881.5291.5791.274تانن ها و مشتقات آنها

رشته هاي سنتتیک یا 20
نامنظم541.1201.2061.5761.4941.242مصنوعی 

کشتی ها، قایق ها و 21
نامنظم891.1663177128741.202شناورها 

نامنظم101901679732.1371.202غالت22

لباس و متفرعات لباس، 23
نامنظم624335808581.2311.158غیرکشباف یا غیرقالب باف

چوب و اشیاى چوبی؛ 24
نامنظم447959351.1591.1591.099زغال چوب

25
محصوالت شیمیایی 

غیرآلی، ترکیبات آلی یا 
غیرآلی فلزات گرانبها

نامنظم287808811.1051.6851.097

چربی ها و روغن هاي 26
نامنظم157249077961.6581.094حیوانی یا نباتی

نامنظم317557849971.4821.057کودهاي شیمیایی27

28
دانه و میوه هاي روغن دار 

،دانه و بذر و میو ه هاي 
گوناگون

نامنظم126986161.0201.4651.054

29
وسایل نقلیه هوایی، 

فضایی و اجزا و قطعات 
آنها 

نامنظم883141.4891.1451.5831.050
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فصل نام محصولردیف
روند 20052006200720082009تعرفه

واردات
سنگ فلز، جوش و 30

افزایشى26395618720844962خاکستر

روغن هاي اسانسی و 31
نامنظم33531629755845839شبه رزین ها (رزینوییدها)

32
مبل؛ مبل هاي طبی 
ـ  جراحی؛ اسباب 
تخت خواب و همانند

نامنظم945307349911.114788

 لباس و متفرعات لباس، 33
نامنظم61253375539761753کشباف یا قالب باف

34
لکوموتیوهاي راه آهن یا 
تراموا، نواقل روي خط 
راه آهن و اجزا و قطعات 

آنها
افزایشى8683113170346743

35
آخال و تفاله صنایع 

خوراك سازي، 
خوراکی هاي آماده براي 

حیوانات 
نامنظم23341316548773556

کفش، گتر و اشیاى 36
نامنظم64413515570673539همانند، اجزاى این اشیا 

37
صابون، فرآورده ها براي 
شستشو و فرآورده هاي 

روان کننده
نامنظم34342402512641520

مصنوعات گوناگون از 38
نامنظم83409494642709499فلزات معمولی

شیشه و مصنوعات 39
نامنظم70442536618594473شیشه اي 

کاالهاى دسته بندى نشده 40
افزایشى99142286347392429(سایر کاالها)

41
توتون و تنباکو و بدل 

توتون و تنباکوي ساخته 
شده

نامنظم24276256302392400
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فصل نام محصولردیف
روند 20052006200720082009تعرفه

واردات

42
ابزارها، ابزار آالت، 

مصنوعات چاقوسازي، 
قاشق و چنگال

نامنظم82342468494585397

43
نمد و پارچه هاي نبافته؛ 
نخ هاي ویژه؛ ریسمان و 

طناب
نامنظم56264297379417373

44
محصوالت حاصل از 

نشاسته یا فکول تغییر 
 یافته، 

چسب ها، آنزیم ها
نامنظم35237261327372366

45
اشیاى ساخته شده از 
چرم؛ مصنوعات زین و 
برگ سازي و لوازم سفر

نامنظم42277365471537365

46
خمیر چوب یا سایر مواد 
الیافی سلولزي؛ کاغذ یا 

مقوا براي بازیافت
نامنظم47278346411473342

47
بازیچه، اسباب بازي و 

لوازم ورزش، اجزا و قطعات 
و متفرعات آنها

نامنظم95238300375405335

فرآورده هاي خوراکی 48
نامنظم21278332367387329گوناگون

49
مصنوعات از سنگ، 

گچ، سیمان، پنبه نسوز 
(Asbestos)، میکا یا از 

مواد همانند
نامنظم68248328363402326

50
میوه هاي خوراکی، پوست 
مرکبات یا پوست خربزه و 

همانند
نامنظم08154190253319312

نامنظم51410420473456308پشم، موي نرم (کرك)51
18183186236284306کاکائو و فرآورده هاي آن52
نامنظم96294322372381299مصنوعات گوناگون53
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فصل نام محصولردیف
روند 20052006200720082009تعرفه

واردات
پوست خام (غیر از 54

نامنظم41473566610518296پوست هاي نرم) و چرم

نامنظم69234370389407273محصوالت سرامیکی 55

نمک، گوگرد، خاك و 56
نامنظم25266382388504260سنگ، گچ، آهک و سیمان

نامنظم79229485519343252روي و مصنوعات از روي 57

سبزیجات، نباتات، ریشه و 58
نامنظم077969124400246غده هاي زیرخاکی خوراکی

پارچه هاي کشباف یا قالب 59
نامنظم60171178223239230باف

60
 پارچه هاي نسجی آغشته، 

اندوده، پوشانده یا 
مطبق شده

نامنظم59206185222254219

www.trademap.org
همان گونه که جدول باال نشان می دهد، میزان واردات کاال در بیشتر گروه هاي کاالیی، به 
ویژه در ده گروه کاالیی عمده وارداتی، نامنظم بوده است. میزان واردات این کشور در سال 

2009 نسبت به سال 2005 میالدي، تنها 14 درصد رشد داشته است.
کشورهاي آلمان، روسیه، چین، آمریکا، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و انگلستان هشت شریک 
عمده ي وارداتی ترکیه (صادرکنندگان به ترکیه) هستند. این کشورها بیش از 53 درصد 

از ارزش صادرات کاال به ترکیه در سال 2009 میالدى را در اختیار داشته اند. 
حضور آلمان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و انگلستان در میان کشورهاي عمده ي صادرکننده به 
ترکیه، به دلیل عضویت این کشورها در موافقت نامه تجارت آزاد ترکیه با اتحادیه اروپاست. 
بنابراین اهمیت عضویت در موافقت نامه هاي تجارت آزاد با دیگر کشورها، در زمینه صادرات 

کشورهاى یاد شده به ترکیه مشهود است.
مهم ترین صادرکنندگان کاال به ترکیه و ارزش صادرات آن ها در سال 2009 میالدي در 

جدول شماره ي 12 آمده است. 
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جدول 12: مهم ترین کشورهاي صادرکننده کاال به ترکیه در سال 2009 میالدي 
(میلیون دالر)

سهم از کل واردات (درصد)ارزش صادراتنام کشوررتبه
14,09010/6آلمان1
13,65810/3روسیه2
12,6619/5چین3
8,5776/5آمریکا4
7,6865/8ایتالیا5
7,0905/3فرانسه6
3,7752/8اسپانیا7
3,4702/6انگلستان8
3,2412/4اوکراین9
3,1162/3کره جنوبى10
2,7792/1ژاپن11
2,5601/9هلند12
2,3711/8بلزیک13
2,3611/8رومانى14
2,0311/5الجزایر15
2,0001/5سوییس16
1,8941/4هند17
1,8881/4سوئد18
1,8181/4لهستان19
1,8021/4ایران20
1,6921/3عربستان 21
1,3391تایوان22
1,2050/9اتریش23
1,1540/9بلغارستان24
1,1370/9یونان25
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سهم از کل واردات (درصد)ارزش صادراتنام کشوررتبه
1,1210/8برزیل26
1,1020/8آفریقاى جنوبى27
1,0860/8رژیم اشغالگر قدس28
1,0770/8قزاقستان29
1,0270/8جمهورى چک30

www.trademap.org

4. کشورهاي عمده صادرکننده
در این بخش، کشورهاي عمده ي صادرکننده به ترکیه معرفی می شوند. این اطالعات می تواند 
تصویر روشنی از رقباي بالقوه و رقباي کنونی در گروه هاي کاالیی اصلی صادراتی به ترکیه 
براي بازرگانان ایرانی فراهم کند. برابر آمار، شش کشور نخست در هر گروه کاالیی به طور 
میانگین بیش از شصت درصد کاالها را وارد کرده اند. در جداول 13 تا 32، شش کشور 
نخست صادرکننده و سهم هر کدام در بیست گروه کاالیی اول ارایه  شده در جدول شماره 

11 آمده است.

جدول 13 : مهم ترین رقباي موجود در تامین سوخت هاي معدنی و نفت خام در 
بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال  در ترکیه (درصد)

8,82440/7روسیه1
1,8568/6الجزایر2
1,4506/7ایران3
1,0484/8عربستان 4
9294/3عراق5
7403/4آمریکا6

جمع کل واردات ترکیه: 21,704 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 14: مهم ترین رقباي موجود در تامین دیگ هاي بخار و آبگرم در بازار 
ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

3,30219/3چین1
2,90017آلمان2
1,85710/9ایتالیا3
1,3547/9فرانسه4
9645/6آمریکا5
9105/3ژاپن6

جمع کل واردات ترکیه: 17,105 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 15: مهم ترین رقباي موجود در تامین ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و 
اجزا و قطعات آنها در بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

3,34227/3چین1
1,56412/8آلمان2
6054/9فرانسه3
5634/6ایتالیا4
5474/5مجارستان5
5344/4کره جنوبى6

جمع کل واردات ترکیه: 12,232 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 16: مهم ترین رقباي موجود در تامین چدن، آهن و فوالد در بازار ترکیه 
(سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

1,86616/5روسیه1
1,57013/9اوکراین2
1,0949/7آمریکا3
9398/3رومانى4
6065/3بلژیک5
5775/1آلمان6

جمع کل واردات ترکیه: 11,331  میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 17: مهم ترین رقباي موجود در تامین وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل 
روي خط راه آهن یا تراموا در بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

2,53428/3آلمان1
1,24613/9فرانسه2
94810/6اسپانیا3
5526/2ایتالیا4
4885/4کره جنوبى5
4455ژاپن6

جمع کل واردات ترکیه: 8,970 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 18: مهم ترین رقباي موجود در تامین مواد پالستیکی و اشیاى ساخته 
شده از این مواد در بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

99314/3آلمان1
5197/5بلژیک2
4666/7ایتالیا3
4616/7عربستان 4
4526/5فرانسه5
3635/2هلند6

جمع کل واردات ترکیه: 6,935 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 19: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت دارویی در بازار ترکیه 
(سال 2009) 

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

71417/5آلمان1
52212/8آمریکا2
42310/4سوییس3
4029/9فرانسه4
3719/1انگلستان5
3037/4ایرلند6

جمع کل واردات ترکیه: 4,076 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 20: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت شیمیایی آلی در بازار 
ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

35610/7آلمان1
34010/2آمریکا2
3199/6هند3
2888/6چین4
1825/5اسپانیا5
1624/9فرانسه6

جمع کل واردات ترکیه : 3,338 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 21: مهم ترین رقباي موجود در تامین آالت و دستگاه هاي اپتیک، 
عکاسی، سینماتوگرافی در بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

58220/6آمریکا1
54119/1آلمان2
2508/8چین3
2167/6ایتالیا4
2017/1فرانسه5
1796/3ژاپن6

جمع کل واردات ترکیه: 2,828 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 22: مهم ترین رقباي موجود در تامین کاغذ و مقوا؛ اشیاى ساخته شده از 
خمیر کاغذ، از کاغذ یا از مقوا در بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

41018/5آلمان1
2149/7سوئد2
1918/6فنالند3
1727/8آمریکا4
1416/4روسیه5
1315/9ایتالیا6

جمع کل واردات ترکیه: 2,211 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 23: مهم ترین رقباي موجود در تامین پنبه در بازار ترکیه (سال 2009) 

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

52725/1آمریکا1
30314/4پاکستان2
25712/3یونان3
1587/5چین4
1487ترکمنستان5
1326/3هند6

جمع کل واردات ترکیه: 2,096 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 24: مهم ترین رقباي موجود در تامین مروارید طبیعی یا پرورده، 
سنگ هاي گرانبها یا نیمه گرانبها در بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

57628/8سوییس1
52126امارات2
45822/8آفریقاى جنوبى3
1346/7ایتالیا4
633/2چین5
402آمریکا6

جمع کل واردات ترکیه: 2,004 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 25: مهم ترین رقباي موجود در تامین مس و مصنوعات از مس در بازار 
ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

48224/3قزاقستان1
33717روسیه2
23912/1بلغارستان3
23712ازبکستان4
1527/6شیلى5
1447/3اسپانیا6

جمع کل واردات ترکیه: 1,985 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 26: مهم ترین رقباي موجود در تامین آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم 
در بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

43327روسیه1
1408/7نروژ2
1096/8آلمان3
966تاجیکستان4
794/9اوکراین5
694/3امارات6

جمع کل واردات ترکیه: 1,602 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 27: مهم ترین رقباي موجود در تامین کائوچو و اشیاى ساخته شده از 
کائوچو در بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

18111/6آلمان1
1348/6ایتالیا2
1308/3فرانسه3
1056/8تایلند4
1036/7کره جنوبى5
986/3ژاپن6

جمع کل واردات ترکیه: 1,553 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 28 : مهم ترین رقباي موجود در تامین مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد 
در بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

30920/2چین1
24616/1ایتالیا2
22414/7آلمان3
1298/4فرانسه4
533/5آمریکا5
513/4اتریش6

جمع کل واردات ترکیه: 1,528 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 29: مهم ترین رقباي موجود در تامین الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر 
یکسره در بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

22915/1چین1
20013/2اندونزى2
17811/7هند3
1338/8آلمان4
1217/9اتریش5
1167/6تایلند6

جمع کل واردات ترکیه: 1,518 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 30: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت گوناگون شیمیایی در 
بازار ترکیه (سال 2009 )

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

31821/6آلمان1
16911/5ایتالیا2
1459/8فرانسه3
1167/9آمریکا4
815/5انگلستان5
775/2ایرلند6

جمع کل واردات ترکیه: 1,471 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 31: مهم ترین رقباي موجود در تامین عصاره هاي دباغی یا رنگرزي، 
تانن ها و مشتقات آنها در بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

26120/5آلمان1
1229/6ایتالیا2
1108/7چین3
846/6فرانسه4
786/1هند5
695/4انگلیس6

جمع کل واردات ترکیه :1,274 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 32: مهم ترین رقباي موجود در تامین رشته هاي سنتتیک یا مصنوعی در 
بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

27221/9چین1
13510/9اندونزى2
1209/7کره جنوبى3
977/8ویتنام4
927/4مالزى5
655/2هند6

جمع کل واردات ترکیه : 1,242 میلیون دالر
www.trademap.org

4-1. تحلیل مزیت هاي ایران در تامین کاالهاي عمده وارداتی ترکیه
بررسی کشورهاي اصلی تامین کننده کاالهاي مهم وارداتی ترکیه (بیست فصل اول) نشان 
می دهد که ایران با وجود توانمندي صادرات کاالهاي مورد بررسی، فقط جزو  تامین کنندگان 
اصلی کاالهاي ذیل فصل 27 کتاب تعرفه (سوخت هاى معدنى و نفت خام) در بازار ترکیه 
است. بررسی توانمندي هاي ایران در تامین کاالهاي مهم وارداتی ترکیه، نشان می دهد که 
شرکت هاي ایرانی از ظرفیت گسترده اي در تامین نیازهاي بازار این کشور برخوردار هستند. 
و  بخار  تعرفه (دیگ هاي  کتاب  فصول 84  ذیل  کاالهاي  تولیدکننده ي  ایرانی  شرکت هاي 
آب گرم) و 87 کتاب تعرفه (وسایل نقلیه زمینى)، از توانمندي صادراتی گسترده اي برخوردارند. 
شرکت هاى ایرانى در سال 2009 میالدى، نوزده میلیون دالر وسایل نقلیه زمینى به ترکیه 
صادر کرده اند. از این رو با برنامه ریزي براي حضور بلندمدت در بازار ترکیه، سهم صادرات 

ایران به این کشور در این گروه کاالیی، تا اندازه ي زیادي می تواند افزایش یابد. 
ایران در گروه هاى کاالیی 72 (چدن، آهن و فوالد) و 29 (محصوالت شیمیایی آلی) نیز از 
پتانسیل و ظرفیت باالیی برخوردار است و می تواند سهم بازار خود را تا حدود زیادي در این 

گروه کاالیی افزایش دهد. 
بررسی مزیت هاي ایران در صادرات کاالهاي ذیل فصول 39 (مواد پالستیکی)، 38 (محصوالت 
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گوناگون شیمیایی)، 74 (مس و مصنوعات آن) و 76 (آلومینیوم و مصنوعات آن) نشان از 
ظرفیت هاي گسترده ي ایران، براي توسعه ي صادرات به بازار این کشور است. 

که  می دهد  نشان  ترکیه  وارداتی  اول  فصل  بیست  در  ایران  صادراتی  برتر ي هاي  بررسی 
شرکت هاي ایرانی، توانایی تامین بخش بزرگی از کاالهاي ذیل 9 فصل شامل فصول 27، 29، 

38، 39، 72، 74، 76، 84 و 87 را دارند. 

5. سرمایه گذاري خارجی
فرصت هاي سرمایه گذاري در ترکیه به علت روند گسترده خصوصی سازي، بسیار مورد توجه 
سرمایه گذاران قرار گرفته و در این زمینه مشارکت سرمایه گذاران خارجى را نیز افزایش داده 
است. بخش هاى اصلى اقتصادي ترکیه جهت جذب سرمایه هاى خارجى، شامل کشاورزي، 
سرامیک،  چرم،  ماشین آالت،  فوالد،  و  آهن  قطعات،  و  خودرو  پوشاك،  و  (نساجی  صنعت 

صنعت شیشه) بخش معدن و خدمات (پیمانکاري، گردشگري) است. 
دولت ترکیه با تسهیل فضاى رقابتى، هم از تولیدکنندگان خرد و هم از صاحبان سرمایه 
خرد حمایت مى کند. هرچند در این کشور مى توان صاحبان سرمایه هاى کالن را یافت، ولى 
این به معناى عدم فعالیت سرمایه گذاران خرد نیست و این سرمایه گذاران نیز با همه ى توان 
خود با هولدینگ ها و شرکت هاى بزرگ رقابت مى کنند. در این راستا، در ترکیه سازمانى به 
نام سازمان رقابت وجود دارد، که هدف اصلى آن افزایش رقابت پذیرى در بازارهاى اقتصادى 

ترکیه و جلوگیرى از انحصارها است. 
کل سرمایه گذاري خارجی انجام شده در ترکیه تا پایان سال 2008 میالدي، برابر با 69/781 
در  شده  انجام  خارجی  سرمایه گذاري  میزان  شماره ي 33  جدول  است.  بوده  دالر  میلیارد 

ترکیه در سال هاي 2006 تا 2008 میالدي را نشان می دهد. 

جدول 33: میزان سرمایه گذاري مستقیم خارجی انجام شده در ترکیه طی 
سال هاي 2006 تا 2008 میالدي

200620072008سال
20/18522/04618/198میزان سرمایه گذاري خارجی (میلیارد دالر)

World Investment Report 2009
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میزان سرمایه گذاري مستقیم خارجی انجام شده توسط ترکیه در دیگر کشورها، از سال 
2006 تا 2008 میالدي در جدول شماره ي 34 آمده است.

جدول 34: میزان سرمایه گذاري مستقیم خارجی انجام شده توسط ترکیه طی 
سال هاي 2006 تا 2008 میالدي

200620072008سال
0/9242/1062/585میزان سرمایه گذاري خارجی (میلیارد دالر)

World Investment Report 2009
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مناسبات اقتصادي و بازرگانی ایران با ترکیه سابقه دیرینه دارد. در این فصل پیشینه روابط 
بازرگانی، آخرین وضعیت مبادالت بازرگانی و تراز تجاري دو کشور در سال هاي 2007 تا 

2009 میالدي بررسی می شود. 

1. پیشینه ي روابط بازرگانی ایران و ترکیه
پرقدرت ترین  از  ترکیه  و  ایران  کشورهاي  که  این  وجود  با 
کشورهاي منطقه خاورمیانه به شمار مى روند و در همسایگى 
یکدیگر هستند، ولى ارزش مبادالت تجاري میان دو کشور 

از میزان باالیى برخوردار نیست.
با این حال، در دهه ى  کنونى، روابط تجاري دو کشور روند 
دولت  شکل گیري  و  است  داشته  افزایش  به  رو  و  مثبت 
جدید ترکیه، فضاي مناسبی را براي توسعه روابط اقتصادي 

فی ما بین فراهم نموده  است.
در  همسایه  کشورهاي  با  ایران  سیاسی  و  تجاري  روابط  گسترش  سیاست  اتخاذ  پی  در 
سال هاي گذشته و همزمانی آن با سیاست هاي تنش زدایی ترکیه با همسایگان خویش، 
روابط دو کشور در دهه گذشته در مقایسه با دوره هاي قبل از آن گرم تر شده است. هر دو 
کشور تالش کرده اند که از فراز و نشیب هاي گذشته دوري جسته و دیگري را به عنوان 
دروازه ورودي خویش به بازارهاي هدف ارزیابی کنند. در واقع ترکیه دروازه ورود ایران به 

اروپا است.
مهم ترین  از  یکی  و  دارد  ویژه اي  جایگاه  ایران  خارجی  سیاست  در  ترکیه  هم اکنون 

فصل ششم
وضعیت مبادالت بازرگانی با ایران
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 شرکاي تجاري ایران به شمار مى رود. ترك ها نیز طی چند سال گذشته به بازار ایران 
با  داده  اند.  نشان  زیادي  توجه  سرمایه گذاري  دید  از  هم  و  تجاري  دید  از   هم 
ترك سل  تاو،  (مانند  ترك  شرکت هاي  سرمایه گذاري  راه  سر  بر  که  مشکالتى   وجود 
در  سرمایه گذار  بزرگ  کشور  دومین  ترکیه  است،  داشته  وجود  ایران  در  کردسا)   و 
فرصت هاي  اقتصادي،  بازسازي  به  ایران  مناسب  رویکرد  می رود.  شمار  به   ایران 
به  توجه  با  بنابراین  است.  کرده  ایجاد  کشورمان  در  شرکت ها  این  براي   مناسبی 
کشور  دو  روابط  تعمیق  و  گسترش  امکان  جانبه،  دو  همکارى  جهت  موجود  زمینه هاى 

فراهم است.

2. آخرین وضعیت مبادالت بازرگانی و تراز تجاري
این  که  بوده  همراه  مثبت  روند  با  گذشته  سال هاي  در  ترکیه  با  ایران  تجاري  تراز 
در  است.  بوده  ترکیه  به  ایران  خام  نفت  صادرات  باالي  ارزش  و  حجم  از  ناشی  امر 
مثبت  دالر  میلیارد  میزان 5/174  به  ترکیه  با  ایران  تجاري  تراز  میالدي  سال 2007 
به  تجاري  تراز  میزان  میالدي،   2008 سال  در  ایران  صادرات  افزایش  با  است.  بوده 
مثبت 6/170 میلیارد دالر بهبود یافته است. ولى در سال 2009 میالدي به یک باره 
منفى  دالر  میلیون   239 به  تجاري  تراز  ترکیه،  به  ایران  صادرات  چشمگیر  کاهش  با 
رسیده است. جدول شماره 35 روند تراز تجاري ایران با ترکیه طی سال هاي 2009-

2007 میالدي را نشان می دهد.  

جدول 35: روند تراز تجاري ایران با ترکیه طی سال هاي 2009-2007 میالدي 
(میلیون دالر)

روند تغییر تراز تجاريتراز تجاريارزش وارداتارزش صادراتسال
به سود ایران20076,6151,4415,174
به سود ایران20088,2002,0306,170

به زیان ایران20091,8022,041-239

www.trademap.org
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نمودار شماره 1 روند تراز تجاري ایران با ترکیه طی سال هاي 2009-2007 میالدي را نشان 
می دهد.
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نمودار 1: روند تراز تجاري ایران با ترکیه طی سال هاي 2009ـ 2007 میالدي 
(میلیون دالر)

3. صادرات ایران به ترکیه
در سال 2007 میالدي ارزش صادرات ایران به ترکیه برابر با 6/615 میلیارد دالر بوده، که در 
سال 2008 میالدي با بیش از 24 درصد رشد به 8/2 میلیارد دالر افزایش یافته است. ارزش 
صادرات ایران در سال 2009 میالدي، با کاهش شدید 78 درصدى به 1/802 میلیارد دالر 
رسیده است. بنابراین ارزش صادرات ایران به ترکیه در طول دوره سه  ساله 2007-2009 

میالدي در حدود 73 درصد کاهش داشته است. 
جدول شماره ي 36 ارزش صادرات ایران به ترکیه طی سال هاي 2009 - 2007 میالدي را 

نشان می دهد.
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جدول 36 : ارزش صادرات ایران به ترکیه طی سال هاي 2009-2007 میالدي 
(میلیارد دالر)

نرخ رشد (درصد)ارزش صادراتسال
20076/615-
20088/200+24
20091/802-78

www.trademap.org                                              

نمودار شماره ي 2 ارزش صادرات ایران به ترکیه در سال هاي 2009-2007 میالدي را نشان 
می دهد.
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نمودار 2: ارزش صادرات ایران به ترکیه طی سال هاي 2009-2007 میالدي 
(میلیون دالر)

کل صادرات ایران به ترکیه در سال 2009 میالدي، شامل هفتاد گروه کاالیی و در سه سال 
گذشته دربرگیرنده ي 78 گروه کاالیی مندرج در جدول شماره ي 37 می شود. اقالم عمده 
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صادراتی ایران به ترکیه در سه سال گذشته شامل سوخت هاى معدنى و نفت خام، مواد 
پالستیکی و اشیاى ساخته شده از آن، مس و مصنوعات از مس، وسایل نقلیه زمینی، 
محصوالت  فوالد،  و  آهن  چدن،  آن،  مصنوعات  و  آلومینیوم  آلی،  شیمیایی  محصوالت 
شیمیایی غیرآلی، ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها و روي و مصنوعات آن می شود.

 جدول 37: ترکیب صادرات ایران به ترکیه طی دوره 2009-2007 میالدي 
(میلیون دالر)

فصل نام محصولردیف
روند 200720082009تعرفه

صادرات
نامنظم6.6158.2001.802-کل محصوالت

نامنظم276.0117.5511.450سوخت هاي معدنی و نفت خام1
نامنظم39166126127مواد پالستیکی و اشیاى ساخته شده از این مواد2
نامنظم7425830366مس و مصنوعات از مس 3

وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روي خط راه آهن یا 4
افزایشى87151719تراموا 

نامنظم29162216محصوالت شیمیایی آلی5
افزایشى7631012آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم  6
نامنظم72253211چدن، آهن و فوالد 7

محصوالت شیمیایی غیرآلی، ترکیبات آلی یا غیرآلی 8
نامنظم281589فلزات گرانبها

نامنظم798108روي و مصنوعات از روي 9
افزایشى85227ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و اجزا و قطعات آنها10
نامنظم256166نمک، گوگرد، خاك و سنگ، گچ، آهک و سیمان11
نامنظم56896نمد و پارچه هاي نبافته؛ نخ هاي ویژه؛ ریسمان، طناب12
ثابت78666سرب و مصنوعات از سرب13
کاهشى84885دیگ هاي بخار و آبگرم 14
کاهشى41985پوست خام (غیر از پوست هاي نرم) و چرم15
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فصل نام محصولردیف
روند 200720082009تعرفه

صادرات
کاهشى70765شیشه و مصنوعات شیشه اي 16

میوه هاي خوراکی، پوست مرکبات یا پوست خربزه و 17
ثابت08555همانند

افزایشى38245محصوالت گوناگون شیمیایی 18
کاهشى69633محصوالت سرامیکی 19
افزایشى54223رشته هاي سنتتیک یا مصنوعی 20
نامنظم600/200/063پارچه هاي کش باف یا قالب باف21
نامنظم73353مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد22
کاهشى63543سایر اشیاى نسجی دوخته و مهیا23
کاهشى57542فرش و دیگر کفپوش ها از مواد نسجی24
کاهشى26852سنگ فلز، جوش و خاکستر25

صابون، فرآورده ها براي شستشو و فرآورده هاي روان 26
نامنظم340/4621کننده

کاغذ و مقوا؛ اشیاى ساخته شده از خمیر کاغذ، از 27
نامنظم4810/201کاغذ یا از مقوا 

نامنظم40281کائوچو و اشیاى ساخته شده از کائوچو28
افزایشى320/550/810/83عصاره هاي دباغی یا رنگرزي، تانن ها و مشتقات آنها29
نامنظم900/360/740/73آالت و دستگاه هاي اپتیک، عکاسی و سینماتوگرافی30
نامنظم550/400/300/66 الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره31
کاهشى5110/820/61پشم، موي نرم (کرك)32

ابزارها، ابزارآالت، مصنوعات چاقوسازي، قاشق و 33
نامنظم820/210/130/56چنگال

نامنظم300/0200/55محصوالت دارویی34
نامنظم520/580/650/55پنبه35

فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها یا از دیگر اجزاى 36
کاهشى20210/54گیاهان
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فصل نام محصولردیف
روند 200720082009تعرفه

صادرات

مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز 37
نامنظم680/9810/51(Asbestos)، میکا یا از مواد همانند

نامنظم050/260/220/44محصوالت تهیه شده از حیوانات38
نامنظم620/210/480/40لباس و متفرعات لباس، غیرکش باف یا غیرقالب باف39

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده هاي زیرخاکی 40
نامنظم070/380/830/38خوراکی

نامنظم140/6210/37مواد قابل بافت، دیگر محصوالت نباتی41
نامنظم440/790/240/35چوب و اشیاى چوبی و زغال چوب42

مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ هاي گرانبها یا نیمه 43
نامنظم710/0200/32گرانبها

پارچه هاي تار و پودباف مخصوص، پارچه هاي نسجی 44
نامنظم580/300/520/31منگوله بافت

دانه و میوه هاي روغن دار، دانه و بذر و میو ه هاي 45
نامنظم120/9720/23گوناگون

کاهشى9110/600/20اشیاى صنعت ساعت سازي46
نامنظم960/680/760/18مصنوعات گوناگون47

ـ  جراحی؛ اسباب تخت خواب و 48 مبل؛ مبل هاي طبی 
نامنظم940/410/560/13همانند

محصوالت حاصل از نشاسته یا فکول تغییریافته، 49
نامنظم350/130/050/12چسب ها، آنزیم ها

نامنظم830/070/050/12مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی50

فرآورده هاي غالت، آرد، نشاسته، فکول یا شیر، 51
افزایشى19000/12نان هاي شیرینی

افزایشى330/010/100/10روغن هاي اسانسی و شبه رزین ها (رزینوییدها)52

 پارچه هاي نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا 53
افزایشى590/020/070/07مطبق شده

نامنظم31020/06کودهاي شیمیایی54
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فصل نام محصولردیف
روند 200720082009تعرفه

صادرات
افزایشى21000/06فرآورده هاي خوراکی گوناگون55

اشیاى ساخته شده از چرم؛ مصنوعات زین و 56
نامنظم420/030/020/05برگ سازي؛ لوازم سفر

لکوموتیوهاي راه آهن یا تراموا، نواقل روي خط 57
افزایشى86000/05راه آهن و اجزا و قطعات آنها

باروت و مواد منفجره، اشیاى آتش بازي، کبریت، 58
کاهشى360/240/150/05آلیاژهاي آتش زا

ماهی ها و قشرداران، صدف داران و سایر آبزیان بدون 59
نامنظم030/030/0040/05ستون فقرات

نامنظم100/450/750/04غالت60

بازیچه، اسباب بازي و لوازم ورزش، اجزا و قطعات و 61
کاهشى950/530/340/04متفرعات آنها

نامنظم490/0050/0030/03کتاب، روزنامه و تصویر 62
افزایشى15000/03چربی ها و روغن هاي حیوانی یا نباتی63
نامنظم610/0500/02 لباس و متفرعات لباس، کش باف یا قالب باف64
افزایشى11000/02محصوالت صنعت آرد سازي، مالت و نشاسته 65
کاهشى130/050/0090/008انگم ها، صمغ ها، رزین ها و سایر شیره ها و عصاره نباتی66
افزایشى4600/0020/008مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی67
نامنظم970/0010/020/006اشیاى هنري، اشیاى کلکسیون یا عتیقه68
نامنظم1800/0060/004کاکائو و فرآورده هاي آن69
نامنظم090/040/060/002قهوه، چاي ماته و ادویه70
کاهشى060/0200نباتات زنده و محصوالت گلکاري71
نامنظم1700/0010قند و شکر و شیرینی72
نامنظم220/4430نوشابه ها، آبگون هاي الکلی و سرکه73

آخال و تفاله صنایع خوراك سازي، خوراکی هاي آماده 74
نامنظم2300/0080براي حیوانات 
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فصل نام محصولردیف
روند 200720082009تعرفه

صادرات

خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزي؛ کاغذ یا مقوا 75
کاهشى470/00900براي بازیافت

پر و پر نرم آماده و اشیاى ساخته شده از پر یا از پر 76
کاهشى670/0200نرم

نامنظم9900/020کاالهاى دسته بندى نشده (سایر کاالها)77
نامنظم7500/0010نیکل و مصنوعات از نیکل 78

www.trademap.org

نمودار شماره ي 3 ترکیب اقالم مهم صادراتی ایران به ترکیه طی سال هاي 2007-2009 
میالدي را به صورت مقایسه اي نشان می دهد. 
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مس و مصنوعات از مس وسایل نقلیه زمینی

نمودار 3: ترکیب صادرات ایران به ترکیه طی سال هاي 2009-2007 میالدي 
(میلیون دالر)

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


122 / راهنماي تجارت با  ترکیه

4. تحلیل صادرات محصوالت ایران به ترکیه
در ادامه جایگاه و سهم ایران در صادرات هر یک از گروه هاي کاالیی فوق به بازار ترکیه تجزیه 

و تحلیل، و رقباي بالفعل و سهم آنها در هر یک از این گروه ها بررسی می شود. 
4-1. سوخت هاى معدنى و نفت خام

سوخت هاى معدنى و نفت خام، اولین گروه کاالیی عمده صادراتی ایران به ترکیه در سال 
کشورهاي روسیه، الجزایر، ایران، عربستان، عراق و آمریکا بیشترین  2009 میالدي است. 
ارزش صادرات این گروه کاالیى به ترکیه را در اختیار دارند. این شش کشور 68/5 درصد از 

بازار این گروه کاالیی در بازار ترکیه را به خود اختصاص داده اند. 
ایران با صادرات 1/45 میلیارد دالري سوخت هاي معدنی و نفت خام به ترکیه در سال 2009 

میالدي، جایگاه سوم و سهم بازار 6/7 درصدي را در اختیار دارد. 
با توجه به جایگاه مناسب کشور ایران در زمینه تولید و صدور سوخت هاي معدنی و نفت 
خام، امکان ارایه بیشتر این گروه کاالیی مورد نیاز کشور ترکیه به عنوان یک فرصت بالقوه 

در افق زمانی میان مدت وجود دارد.
جدول شماره ي 38 مهم ترین رقباي موجود در تامین سوخت هاى معدنى و نفت خام  در بازار 

ترکیه در سال 2009 میالدي را نشان می دهد. 
جدول 38: مهم ترین رقباي موجود در تامین سوخت هاي معدنی و نفت خام در 

بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

8,82440/7روسیه1
1,8568/6الجزایر2
1,4506/7ایران3
1,0484/8عربستان 4
9294/3عراق5
7403/4آمریکا6

جمع کل واردات ترکیه: 21,704 میلیون دالر
www.trademap.org
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4-2. مواد پالستیکی و اشیاى ساخته شده آن
مواد پالستیکی و اشیاى ساخته شده از آن، دومین گروه کاالیی صادراتی ایران به ترکیه 
در سال 2009 میالدي است. آلمان، بلژیک، ایتالیا، عربستان، فرانسه و هلند شش کشور 
عمده ي صادرکننده ي این گروه کاالیی به ترکیه هستند. این کشورها نزدیک به 47 درصد 

از این بازار را به خود اختصاص داده اند. 
ایران با صادرات 127/2 میلیون دالري به ترکیه در سال 2009 میالدي در این گروه کاالیی، 

جایگاه هفدهم و سهم بازار 1/8 درصدي را در اختیار دارد.
با توجه به وجود پتانسیل هاي فراوان ایران در زمینه صنایع پتروشیمى و تولید مواد پالستیکی، 

فرصت مناسبی جهت حضور پررنگ تر ایران در بازار مواد پالستیکى ترکیه وجود دارد. 
جدول شماره ي 39 مهم ترین رقباي موجود در تامین مواد پالستیکی و اشیاى ساخته شده 

از آن در بازار ترکیه، در سال 2009 میالدي را نشان می دهد. 

جدول 39: مهم ترین رقباي موجود در تامین مواد پالستیکی و اشیاى ساخته 
شده آن در بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال  در ترکیه (درصد)

99314/3آلمان1
5197/5بلژیک2
4666/7ایتالیا3
4616/7عربستان4
4526/5فرانسه5
3635/2هلند6

جمع کل واردات ترکیه: 6,935 میلیون دالر
www.trademap.org

4-3. مس و مصنوعات آن
کشور  چهار  است.  ترکیه  به  ایران  صادراتی  کاالیی  گروه  سومین  آن،  مصنوعات  و  مس 
قزاقستان، روسیه، بلغارستان و ازبکستان، 65/4 درصد از صادرات مس و مصنوعات آن، به 
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ترکیه در سال 2009 میالدي را به خود اختصاص داده اند. شیلى و اسپانیا در رده هاي بعدي 
صادرات این گروه کاالیی به ترکیه قرار دارند. 

ایران با صادرات 66 میلیون دالر مس و مصنوعات مسى به ترکیه، رتبه ي هفتم و سهم بازار 
4/8 درصدي را در اختیار دارد.

جدول شماره ي 40 مهم ترین رقباي موجود در تامین مس و مصنوعات آن، در بازار ترکیه در 
سال 2009 میالدي را نشان می دهد. 

جدول 40: مهم ترین رقباي موجود در تامین مس و مصنوعات از مس در بازار 
ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

48224/3قزاقستان1
33717روسیه2
23912/1بلغارستان3
23712ازبکستان4
1527/6شیلى5
1447/3اسپانیا6

جمع کل واردات ترکیه: 1,985 میلیون دالر
www.trademap.org

4-4. وسایل نقلیه زمینی
 2009 سال  در  ترکیه  به  ایران  صادراتی  کاالیی  گروه  چهارمین  زمینی،  نقلیه  وسایل 
ترتیب  به  ژاپن  و  جنوبى  کره  ایتالیا،  اسپانیا،  فرانسه،  آلمان،  کشورهاي  است.  میالدي 
جایگاه هاي اول تا ششم را در صادرات وسایل نقلیه زمینى به ترکیه در اختیار دارند. این 
شش کشور در مجموع 69/4 درصد از صادرات این گروه کاالیی به بازار ترکیه را به خود 

اختصاص داده اند. 
سهم صادرات ایران به ترکیه در این گروه کاالیی، 0/2 درصد و ارزش صادرات آن در حدود 
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نوزده میلیون دالر است که رتبه بیست و هشتم را در این گروه کاالیی به خود اختصاص 
داده است. 

جدول شماره ي 41 مهم ترین رقباي موجود در تامین وسایل نقلیه زمینی در بازار ترکیه در 
سال 2009 میالدي را نشان می دهد. 

 جدول 41: مهم ترین رقباي موجود در تامین وسایل نقلیه زمینی 
غیر از نواقل روي خط راه آهن یا تراموا در بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

2,53428/3آلمان1
1,24613/9فرانسه2
94810/6اسپانیا3
5526/2ایتالیا4
4885/4کره جنوبى5
4455ژاپن6

جمع کل واردات ترکیه: 8,970  میلیون دالر
www.trademap.org

4-5. سایر محصوالت 
با این حال صادرات ایران به ترکیه در دیگر گروه هاي کاالیی، به ویژه بیست گروه کاالیی 
اول از ارزش باال و قابل توجهى برخوردار نیست. ولى ایران در بیشتر این گروه هاي کاالیی، 
را  آینده  سال هاي  در  صادرات  براي  مناسب  قابلیت هاي  و  پتانسیل ها  نسبی،  برتري هاي 
داراست. ایران با تدوین برنامه صادراتی مدون و اجرایی مناسب، می تواند سهم صادرات 
خود در کاالهایی مانند محصوالت شیمیایی آلی، آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم، 
محصوالت سرامیکى، روي و مصنوعات از روي و میوه هاى خوراکى را به ترکیه بهبود 

بخشد. 
جداول شماره ي 42 تا 57 مهم ترین رقبا در تامین دیگر گروه هاي کاالیی صادراتی ایران به 

ترکیه در سال 2009 میالدي را نشان می دهند.
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جدول 42: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت شیمیایی آلی در بازار 
ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار کاال 
در ترکیه (درصد)

35610/7آلمان1
34010/2آمریکا2
3199/6هند3
2888/6چین4
1825/5اسپانیا5
1624/9فرانسه6

جمع کل واردات ترکیه: 3,338 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 43: مهم ترین رقباي موجود در تامین آلومینیوم و مصنوعات از 
آلومینیوم در بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

43327روسیه1
1408/7نروژ2
1096/8آلمان3
966تاجیکستان4
794/9اوکراین5
694/3امارات6

جمع کل واردات ترکیه: 1,602میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 44: مهم ترین رقباي موجود در تامین چدن، آهن و فوالد در بازار ترکیه 
(سال 2009) 

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

1,86616/5روسیه1
1,57013/9اوکراین2
1,0949/7آمریکا3
9398/3رومانى4
6065/3بلژیک5
5775/1آلمان6

جمع کل واردات ترکیه: 11,331 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 45: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت شیمیایی غیرآلی، 
ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها در بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

15313/9روسیه1
1009/1آلمان2
948/6چین3
867/8مراکش4
756/9اوکراین5
655/9چین6

جمع کل واردات ترکیه : 1,097 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 46: مهم ترین رقباي موجود در تامین روي و مصنوعات از روي در بازار 
ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

8935/3قزاقستان1
5722/5بلغارستان2
3112/1روسیه3
2911/3اسپانیا4
135/1هند5
83/2ایران6

جمع کل واردات ترکیه: 252 میلیون دالر

جدول 47: مهم ترین رقباي موجود در تامین ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و 
اجزا و قطعات آنها در بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

3,34227/3چین1
1,56412/8آلمان2
6054/9فرانسه3
5634/6ایتالیا4
5474/5مجارستان5
5344/4کره جنوبى6

جمع کل واردات ترکیه: 12,232 میلیون دالر
www.trademap.org

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


بخش دوم: تجارت خارجی، فصل ششم: وضعیت مبادالت بازرگانی با ایران / 129

جدول 48: مهم ترین رقباي موجود در تامین  نمک، گوگرد، خاك و سنگ، گچ، 
آهک و سیمان در بازار ترکیه (سال 2009) 

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

4316/5سوریه1
2710/2چین2
218/1مصر3
197/2مراکش4
176/7اوکراین5
176/6ایتالیا6

جمع کل واردات ترکیه: 260 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 49: مهم ترین رقباي موجود در تامین نمد و پارچه هاي نبافته؛ نخ هاي 
ویژه؛ ریسمان، طناب در بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

11029/6ایتالیا1
7018/8آلمان2
307/9رژیم اشغالگر قدس3
277/2چین4
215/7انگلستان5
164/2فرانسه6

جمع کل واردات ترکیه: 373 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 50: مهم ترین رقباي موجود در تامین سرب و مصنوعات از سرب در بازار 
ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

7753بلغارستان1
1913/2روسیه2
139/1مراکش3
75/1اوکراین4
64/2ایتالیا5
64/2قزاقستان6

جمع کل واردات ترکیه: 145 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 51: مهم ترین رقباي موجود در تامین دیگ هاي بخار و آبگرم در بازار 
ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

3,30219/3چین1
2,90017آلمان2
1,85710/9ایتالیا3
1,3547/9فرانسه4
9645/6آمریکا5
9105/3ژاپن6

جمع کل واردات ترکیه: 17,105 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 52: مهم ترین رقباي موجود در تامین پوست خام (غیر از پوست هاي 
نرم) و چرم در بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

6120/6ایتالیا1
5016/8مناطق آزاد2
289/5اسپانیا3
144/8فرانسه4
134/3یونان5
113/9هند6

جمع کل واردات ترکیه: 296 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 53: مهم ترین رقباي موجود در تامین شیشه و مصنوعات شیشه اي در 
بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

11323/9چین1
5211/1آلمان2
4910/3فرانسه3
347/2ایتالیا4
224/7بلژیک5
204/3بلغارستان6

جمع کل واردات ترکیه: 473 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 54: مهم ترین رقباي موجود در تامین میوه هاي خوراکی، پوست مرکبات 
یا پوست خربزه و همانند در بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

8427آمریکا1
7222/9اکوادور2
154/8شیلى3
144/5بوسنى و هرزگوین4
123/9قبرس5
113/5کاستاریکا6

جمع کل واردات ترکیه: 312 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 55: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت گوناگون شیمیایی در 
بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

31821/6آلمان1
16911/5ایتالیا2
1459/8فرانسه3
1167/9آمریکا4
815/5انگلستان5
775/2ایرلند6

جمع کل واردات ترکیه: 1, 471 میلیون دالر
www.trademap.org
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جدول 56: مهم ترین رقباي موجود در تامین محصوالت سرامیکی در بازار ترکیه 
(سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

12445/2چین1
3512/8آلمان2
248/9ایتالیا3
103/7اسپانیا4
83هند5
72/5اتریش6

جمع کل واردات ترکیه :273 میلیون دالر
www.trademap.org

جدول 57: مهم ترین رقباي موجود در تامین رشته هاي سنتتیک یا مصنوعی در 
بازار ترکیه (سال 2009)

ارزش صادرات کاال به مهم ترین رقباي موجودردیف
ترکیه (میلیون دالر)

سهم کشور از کل بازار 
کاال در ترکیه (درصد)

27221/9چین1
13510/9اندونزى2
1209/7کره جنوبى3
977/8ویتنام4
927/4مالزى5
655/2هند6

جمع کل واردات ترکیه : 1,242 میلیون دالر
www.trademap.org

5. واردات ایران از ترکیه
واردات ایران از ترکیه در سال 2007 میالدي برابر با 1.441 میلیون دالر بوده است. این 
میزان واردات در سال 2008 میالدي به 2.030 میلیون دالر و د  ر سال 2009 میالدي به 
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بیش از 2.041 میلیون دالر افزایش یافته است. ارزش واردات ایران از ترکیه در سال 2009 
میالدي در مقایسه با سال پیش از آن تقریباً ثابت بوده است. 

جدول شماره ي 58 ارزش واردات ایران از ترکیه طی سال هاي 2009ـ2007 میالدي را 
نشان می دهد.  

جدول 58: ارزش واردات ایران از ترکیه طی سال هاي 2009-2007 میالدي 
(میلیون دالر)

نرخ رشد (درصد)ارزش وارداتسال
20071,441-
20082,030+41
20092,041+0/5

www.trademap.org

نمودار شماره ي 4 ارزش واردات ایران از ترکیه طی سال هاي 2009-2007 میالدي را نشان 
می دهد.
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نمودار 4: ارزش واردات ایران از ترکیه طی سال هاي 2009-2007 میالدي 
(میلیون دالر)
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اقالم وارداتی ایران از ترکیه در سال 2009 میالدي شامل 93 گروه کاالیی و در مجموع سه 
سال گذشته شامل 95 گروه کاالیی می شود. جدول شماره ي 59 ترکیب اقالم وارداتی ایران 

از ترکیه طی سال هاي 2009-2007 میالدي را نشان می دهد. 

 جدول 59: ترکیب اقالم وارداتى ایران از ترکیه طی دوره 2007-2009 
میالدي (میلیون دالر)

فصل نام محصولردیف
روند 200720082009تعرفه

واردات
افزایشى1.4412.0302.041-کل محصوالت

افزایشى84211303351دیگ هاي بخار و آبگرم 1
افزایشى72153206228چدن، آهن و فوالد 2
افزایشى44108112161چوب و اشیاى چوبی؛ زغال چوب3
افزایشى3981104122مواد پالستیکی و اشیاى ساخته شده از این مواد4

ماشین آالت و دستگاه هاي برقی و اجزاى و قطعات 5
نامنظم8593121115آنها

وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روي خط راه آهن 6
نامنظم877915695یا تراموا 

افزایشى54356179رشته هاي سنتتیک یا مصنوعی 7

ـ  جراحی؛ اسباب تخت خواب و 8 مبل؛ مبل هاي طبی 
نامنظم94707977همانند

نامنظم73636177مصنوعات از چدن، آهن یا فوالد9
کاهشى24898974توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوي ساخته شده10
افزایشى55496266 الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیریکسره11
افزایشى70434954شیشه و مصنوعات شیشه اي 12

میوه هاي خوراکی، پوست مرکبات یا پوست خربزه 13
افزایشى0841545و همانند

کاغذ و مقوا؛ اشیاى ساخته شده از خمیر کاغذ، از 14
افزایشى48273435کاغذ یا از مقوا 
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فصل نام محصولردیف
روند 200720082009تعرفه

واردات

پارچه هاي تار و پودباف مخصوص و پارچه هاي 15
نامنظم58464830نسجی منگوله بافت

افزایشى32152128عصاره هاي دباغی یا رنگرزي، تانن ها و مشتقات آنها16
افزایشى83192626مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی17
افزایشى76152225آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم  18
افزایشى33182425روغن هاي اسانسی و شبه رزین ها (رزینوییدها)19
افزایشى5241622پنبه20
افزایشى2191520فرآورده هاي خوراکی گوناگون21
نامنظم63151220سایر اشیاى نسجی دوخته و مهیا22
افزایشى40121620کائوچو و اشیاى ساخته شده از کائوچو23
افزایشى623717لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف یا غیرقالب باف24
نامنظم57121816فرش و دیگر کفپوش ها از مواد نسجی25
افزایشى38111215محصوالت گوناگون شیمیایی 26

محصوالت حاصل از نشاسته یا فکول تغییر یافته، 27
افزایشى356714چسب ها و آنزیم ها

نامنظم1810913کاکائو و فرآورده هاي آن28
نامنظم310/170/1013کودهاي شیمیایی29
افزایشى9081012آالت و دستگاه هاي اپتیک، عکاسی و سینماتوگرافی30

صابون، فرآورده ها براي شستشو و فرآورده هاي 31
افزایشى347811روان کننده

افزایشى693610محصوالت سرامیکی 32

 پارچه هاي نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا 33
کاهشى59121110مطبق شده

افزایشى610/3039 لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قالب باف34

محصوالت شیمیایی غیرآلی، ترکیبات آلی یا 35
کاهشى2813139غیرآلی فلزات گرانبها
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فصل نام محصولردیف
روند 200720082009تعرفه

واردات

مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز 36
افزایشى68788(Asbestos)، میکا یا از مواد همانند

نمد و پارچه هاي نبافته؛ نخ هاي ویژه؛ ریسمان و 37
افزایشى56557طناب

افزایشى15347چربی ها و روغن هاي حیوانی یا نباتی.38
افزایشى96566مصنوعات گوناگون39
کاهشى2916105محصوالت شیمیایی آلی40

فرآورده ها از سبزیجات، میوه ها یا از دیگر اجزاى 41
نامنظم20215گیاهان

نامنظم51385پشم، موي نرم (کرك)42
نامنظم17435قند و شکر و شیرینی43
افزایشى74124مس و مصنوعات از مس 44

لکوموتیوهاي راه آهن یا تراموا، نواقل روي خط 45
افزایشى860/040/244راه آهن و اجزا و قطعات آنها

افزایشى600/8024پارچه هاي کش باف یا قالب باف46
ثابت82444ابزارها، ابزارآالت، مصنوعات چاقوسازي، قاشق و چنگال47
افزایشى30334محصوالت دارویی48
نامنظم2731544سوخت هاي معدنی و نفت خام49
نامنظم25393نمک، گوگرد، خاك و سنگ، گچ، آهک و سیمان50

فرآورده هاي غالت، آرد، نشاسته، فکول یا شیر، 51
نامنظم19242نان هاي شیرینی

افزایشى930/030/042 اسلحه و مهمات، اجزاى قطعات و متفرعات آنها52
افزایشى120/070/372دانه و میوه هاي روغن دار، دانه و بذر و میو ه هاي گوناگون53

اشیاى ساخته شده از چرم؛ مصنوعات زین و 54
افزایشى420/180/861برگ سازي؛ لوازم سفر

کاهشى75751نیکل و مصنوعات از نیکل 55
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فصل نام محصولردیف
روند 200720082009تعرفه

واردات

بازیچه، اسباب بازي و لوازم ورزش، اجزا و قطعات و 56
ثابت95111متفرعات آنها

سبزیجات، نباتات، ریشه و غده هاي زیرخاکی 57
کاهشى0710101خوراکی

نامنظم41231پوست خام (غیر از پوست هاي نرم) و چرم58
افزایشى640/420/551کفش، گتر و اشیاى همانند، اجزاى این اشیا 59
کاهشى3710/890/86محصوالت عکاسی و سینماتوگرافی60

مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ هاي گرانبها یا 61
نامنظم710/900/300/78نیمه گرانبها

افزایشى110/080/090/55محصوالت صنعت آردسازي، مالت و نشاسته 62
نامنظم8810190/53وسایل نقلیه هوایی، فضایی و اجزا و قطعات آنها 63

آخال و تفاله صنایع خوراك سازي و خوراکی هاي 64
نامنظم230/280/270/43آماده براي حیوانات 

باروت و مواد منفجره، اشیاى آتش بازي، کبریت و 65
نامنظم360/940/280/37آلیاژهاي آتش زا

نامنظم490/200/190/35کتاب، روزنامه و تصویر 66
کاهشى2210/800/33نوشابه ها، آبگون هاي الکلی و سرکه67

سایر فلزات معمولی؛ سرمت ها؛ مصنوعات از این 68
نامنظم810/190/040/31مواد 

کاهشى040/700/420/24شیر و محصوالت لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی69
نامنظم260/110/0030/20سنگ فلز، جوش و خاکستر70
نامنظم780/470/0010/17سرب و مصنوعات از سرب71
کاهشى10110/16غالت72
افزایشى0600/0010/15نباتات زنده و محصوالت گل کاري73
کاهشى80210/11قلع و مصنوعات از قلع74
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فصل نام محصولردیف
روند 200720082009تعرفه

واردات

خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزي؛ کاغذ یا 75
افزایشى4700/050/11مقوا براي بازیافت

افزایشى090/030/050/09قهوه، چاي ماته و ادویه76
کاهشى140/210/080/08مواد قابل بافت و سایر محصوالت نباتی77
افزایشى910/040/060/07اشیاى صنعت ساعت سازي78

سایر الیاف نسجی نباتی؛ نخ کاغذي و پارچه هاي تار 79
نامنظم530/110/230/07و پود باف از نخ کاغذي

افزایشى790/0080/030/05روي و مصنوعات از روي 80

انگم ها، صمغ ها، رزین ها و سایر شیره ها و عصاره 81
افزایشى1300/030/03نباتی

کاهشى990/270/050/03کاالهاى دسته بندى نشده (سایر کاالها)82
نامنظم920/010/050/03آالت موسیقی؛ اجزا و قطعات و متفرعات این آالت  83
نامنظم660/0080/0060/02چتر بارانی، چتر آفتابی، عصا و عصاي صندلی شو84
افزایشى05000/02محصوالت تهیه شده از حیوانات85
نامنظم650/0050/030/02کاله و اجزاى کاله86
نامنظم500/040/090/02ابریشم87
کاهشى460/030/020/01مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی88
نامنظم970/030/0060/01اشیاى هنري، اشیاى کلکسیون یا عتیقه89

پر و پر نرم آماده و اشیاى ساخته شده از پر یا از پر 90
نامنظم670/0070/010/007نرم

نامنظم450/0090/0020/005چوب پنبه و اشیاى ساخته شده از چوب پنبه91
نامنظم4300/0070/004پوست هاي نرم طبیعی و پوست هاي نرم بدلی92
نامنظم890/020/490/002کشتی ها، قایق ها و شناورها 93
کاهشى010/0400حیوانات زنده94
نامنظم02010گوشت و احشاى خوراکی95

www.trademap.org
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نمودار شماره ي 5 ترکیب اقالم مهم وارداتی ایران از ترکیه طی سال هاي 2007-2009 
میالدي را نشان می دهد.

دیگ هاي بخار و آبگرم چدن، آهن و فوالد الر)چوب و اشیاي چوبی
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نمودار 5: ترکیب اقالم وارداتی ایران از ترکیه طی سال هاي 2007-2009 
میالدي (میلیون دالر)

6. اجالس هاي اقتصادي و تجاري مشترك
نشست  باالترین  ترکیه،  و  ایران  بین  اقتصادي  همکاري هاي  مشترك  کمیسیون  اجالس 
مشترك اقتصادي دو کشور است. بررسی موانع و مشکالت و ترسیم روند گسترش مناسبات، 

از مهم ترین وظایف این نشست است. 
اجالس کمیسیون مشترك همکاري هاي اقتصادي و بازرگانی ایران و ترکیه با مسوولیت 
وزارت امور خارجه، به صورت مرتب و هر چند سال یک بار در پایتخت هاي دو کشور برگزار 
می شود. تا کنون 21 اجالس کمیسیون مشترك اقتصادي در شهرهاي تهران و آنکارا برگزار 

شده است. بیست و یکمین اجالس در بهمن ماه 1388 شمسى در آنکارا برگزار شد. 
جدول شماره ي 60 تاریخ و محل برگزاري آخرین اجالس هاي کمیسیون مشترك اقتصادى 

دو کشور را نشان می دهد.
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جدول 60: تاریخ و محل برگزاري آخرین اجالس هاي کمیسیون مشترك 
اقتصادي ایران و ترکیه

محلتاریخبرگزارکنندهنام اجالسردیف
تهرانمردادماه 1383وزارت امور خارجههجدهمین اجالس کمیسیون مشترك1
آنکارااسفندماه 1385وزارت امور خارجهنوزدهمین اجالس کمیسیون مشترك2
تهرانآذرماه 1387وزارت امور خارجهبیستمین اجالس کمیسیون مشترك3

بیستمین و یکمین اجالس کمیسیون 4
آنکارابهمن ماه 1388وزارت امور خارجهمشترك

www.tpo.ir

هم چنین چهار اجالس کمیته مشترك تجاري، دو نشست نظام ترجیحات تجاري و پنج 
کمیته مشترك تجارت مرزي تاکنون میان دو کشور برگزار شده است. پنجمین اجالس 

کمیته مشترك تجاري دو کشور در آبان ماه سال 1389 شمسی در تهران برگزار می شود.
جدول شماره ي 61 تاریخ و محل برگزاري اجالس هاي کمیته مشترك تجاري، نشست هاي 
نشان  را  کشور  دو  مرزي  تجارت  مشترك  کمیته  نشست هاي  و  تجاري  ترجیحات  نظام 

می دهد.

جدول 61: تاریخ و محل برگزاري اجالس هاي کمیته مشترك تجاري، 
نشست هاي نظام ترجیحات تجاري و نشست هاي کمیته مشترك تجارت مرزي 

دو کشور

محلتاریخبرگزارکنندهنام اجالسردیف
استانبولخردادماه 1381وزارت بازرگانیاولین اجالس کمیته مشترك تجاري1
تهرانمهرماه 1382وزارت بازرگانیدومین اجالس کمیته مشترك تجاري2
آنکاراآذرماه 1386 وزارت بازرگانیسومین اجالس کمیته مشترك تجاري3

اردیبهشت ماه وزارت بازرگانیچهارمین اجالس کمیته مشترك تجاري4
تهران1387  

تهرانمردادماه 1382وزارت بازرگانیاولین نشست نظام ترجیحات تجاري5
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محلتاریخبرگزارکنندهنام اجالسردیف
آنکاراآذرماه 1382وزارت بازرگانیدومین نشست نظام ترجیحات تجاري6
تهرانخردادماه 1379وزارت بازرگانیاولین کمیته مشترك تجارت مرزي7
آنکارامردادماه 1382وزارت بازرگانیدومین کمیته مشترك تجارت مرزي8
آنکارامهرماه 1383 وزارت بازرگانیسومین کمیته مشترك تجارت مرزي9

ارومیه - تیرماه 1384وزارت بازرگانیچهارمین کمیته مشترك تجارت مرزي10
حکاري

ارومیهآبان ماه 1387وزارت بازرگانیپنجمین کمیته مشترك تجارت مرزي11
www.tpo.ir

7. موافقت نامه هاي تجاري و یادداشت  تفاهم هاي همکاري 
مهم ترین موافقت نامه هاي تجاري و یادداشت  تفاهم هاي همکاري امضا شده بین دو کشور 

ایران و ترکیه عبارتند از:
 موافقت نامه بازرگانی.

 موافقت نامه همکاري هاي گمرکی.
 موافقت نامه پرهیز از دریافت مالیات مضاعف.

 موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاري ها.
 موافقت نامه حمل و نقل جاده اي.

 موافقت نامه حمل و نقل هوایی.
 موافقت نامه حمل و نقل دریایی.

8. دیدارهاي متقابل مقامات بلندپایه
مهم ترین دیدارهاي متقابل مقامات بلندپایه دو کشور 

ایران و ترکیه شامل موارد زیر می شود:
محمود  دکتر  آقاي  ایران،  رییس جمهور   سفر 
احمدي نژاد به ترکیه در خردادماه 1389 شمسی.

 سفر رییس جمهور ترکیه، آقاي عبداهللا گل به 
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ایران جهت شرکت در نشست سران کشورهاي عضو اکو در اسفندماه سال 1387 
شمسی.

سال 1389   اردیبهشت ماه  در  ایران  به  ترکیه  امورخارجه  وزیر  و  نخست وزیر  سفر 
شمسی به ایران جهت شرکت در نشست سران کشورهاي گروه 15.

پذیرش هیات هاى تجاري و صنعتی ترکیه طی سال هاي 1384 تا 1389  شمسی. 
اعزام هیات هاى تجاري و صنعتی متعدد ایران به ترکیه طی سال هاي 1386 تا 1389  

شمسی و مذاکره با بازرگانان و تجار ترك. 

9. فعالیت هاي نمایشگاهی و هیات هاي تجاري 
حضور در نمایشگاه هاي بین المللی، ابزار موثري براي معرفی و بازاریابی محصوالت ایرانی در 
بازارهاي جهانی است. این اقدام می تواند راهکار مطلوبی براي بازاریابی کاالهاي ایرانی در 
بازار ترکیه باشد. با توجه به اهمیت آگاهی رسانی و تبلیغات درباره ي کاالها، توانمندي ها و 

پتانسیل هاي ایران، هیات هاي تجاري مختلفی بین دو کشور مبادله شده است. 
بر اساس برنامه ریزي هایی که سازمان توسعه  تجارت و سازمان هاي بازرگانی استان ها انجام 
تا   1387 سال هاي  در  بین المللی  نمایشگاه   چندین  در  ایرانی  تجار  و  شرکت  ها  داده اند، 
1388 شمسى شرکت نموده اند. جدول شماره ي 62، جزییات نمایشگاه هاي کشور ترکیه در 
سال هاي 1387 تا 1388 شمسى، که شرکت ها و بازرگانان ایرانی در آن حضور داشته اند، را 

نشان می دهد.

جدول 62: نمایشگاه هاي کشور ترکیه که شرکت ها و تجار ایرانی در آن حضور 
داشته اند ( 1388ـ1387 شمسى)

محل عنوان نمایشگاهردیف
مجريتاریخ برگزاريبرگزاري

نمایشگاه بین المللى 1
9 تا 18 شهریور ماه ازمیربازرگانى ازمیر

سازمان بازرگانى آذربایجان غربى1387

2
نمایشگاه بین المللى 

خودرو و قطعات 
استانبول

شرکت نمایشگاه هاى بین المللى آبان ماه 1387استانبول
تبریز
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محل عنوان نمایشگاهردیف
مجريتاریخ برگزاريبرگزاري

نمایشگاه بین المللى 3
آبان ماه 1388استانبولپالستیک

شرکت سهامى نمایشگاه هاى 
بین المللى جمهورى اسالمى 

ایران

نمایشگاه اختصاصى 4
سازمان توسعه تجارت ایرانبهمن ماه 1388استانبولجمهورى اسالمى ایران

www.tpo.ir

بر اساس اطالعات سازمان توسعه  تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین المللی ایران و 
بر اساس برنامه ریزي هایی که این مجموعه ها و سازمان هاي بازرگانی استان ها انجام داده اند، 
بازدید  ترکیه  کشور  از  شمسى  سال هاي 1388ـ1386  طی  ایران  تجاري  هیات   چندین 
کرده اند. جدول شماره ي 63 مشخصات و تاریخ اعزام هیات هاي تجاري ایران به ترکیه را 

نشان می دهد.

 جدول 63: هیات هاي تجاري اعزام شده به ترکیه طی 
سال هاي 1388ـ1386 شمسى

مجريتاریخ اعزاممحل اعزامردیف
اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایرانآذرماه 1386ترکیه1

سازمان بازرگانى استان آذربایجان غربى و سازمان اردیبهشت 1387ترکیه2
توسعه تجارت ایران

استان همدانمردادماه 1387ترکیه3
اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایرانآبان ماه 1387ترکیه4
سازمان بازرگانى استان اردبیلآذرماه 1387ترکیه5
خوشه نساجى یزداردیبهشت ماه 1388ترکیه6

معاونت بازاریابى و تنظیم روابط تجارى سازمان توسعه اردیبهشت ماه 1388ترکیه7
تجارت (دفتر ترویج تجارت)

اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایرانمردادماه 1388ترکیه8
صندوق غیردولتى توسعه صادرات نساجى آبان ماه 1388ترکیه9
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مجريتاریخ اعزاممحل اعزامردیف

معاونت بازاریابى و تنظیم روابط تجارى سازمان توسعه آذرماه 1388ترکیه10
تجارت (دفتر ترویج تجارت)

خوشه سنگ محالتبهمن ماه 1388ترکیه11
 www.tpo.ir

8-1. پیشنهاد مشارکت شرکت هاي ایرانی در نمایشگاه هاي ترکیه 
بر اساس تجارب حضور ایران در نمایشگاه هاي تخصصی و بین المللی، کاالهاي صادراتی ایران 
به ترکیه و توانمندي هاي موجود در کشورمان، پیشنهاد می شود که در سال هاي آینده، افزون 
بر برگزاري همایش ها و سمینارهاي مشترك اقتصادي و بازرگانی میان دو کشور، برنامه ریزي 
مناسبی براي حضور در نمایشگاه هاي بین المللی و برگزاري نمایشگاه هاي اختصاصی زیر در 

کشور ترکیه فراهم شود.
 نمایشگاه اختصاصی کاالهاي ایرانى.

 نمایشگاه بین المللى پالستیک در استانبول.
 نمایشگاه فناورى هاى صنایع غذایى در استانبول.

 نمایشگاه نفت و گاز در استانبول.
 نمایشگاه بین المللى آموزش در آنکارا.

8-2. زمان هاي مناسب براي اعزام هیات تجاري به ترکیه 
آب و هواي ترکیه متنوع است و هر چهار فصل در این کشور وجود دارد. فصل بهار آب و 
هواى معتدلى دارد و گاهى باران هاى تند در این هنگام از سال دیده مى شود. در تابستان 
هوا عموماً گرم و داغ است و کمتر بارش باران دیده مى شود. در پاییز از دماى هوا کاسته 
مى شود و هوا کم کم رو به سردى مى گذارد. در زمستان افت دما چشمگیر است و گاهى 
برف هاى سنگین همه را غافلگیر مى کند و از این رو، گردشگران نیز کمتر در این فصل از 

سال به ترکیه سفر مى کنند.  
بنابراین بهترین زمان براي اعزام هیات هاي تجاري و بازاریابی به ترکیه، با توجه به تنوع بسیار 
گسترده مناطق مختلف این کشور متفاوت است. به ترتیب فصل هاى بهار، پاییز و تابستان 
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با توجه به معتدل بودن هوا، زمان هاي مناسب تري جهت اعزام هیات تجاري به این کشور 
است. ماه مبارك رمضان و ماه هاي میالدى جوالي و آگوست که فصل تعطیالت هستند، 

زمان مناسبی براي سفرهاي تجاري به مقصد ترکیه نیستند.  

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


بخش دوم: تجارت خارجی، فصل هفتم: شناسایی زیرساختها و ... / 147

فصل هفتم
زیرساخت ها ي صادراتی و راهکارهاي بازاریابی

در این فصل زیرساخت ها و ظرفیت هاي موجود در کشور براي صادرات محصوالت به ترکیه 
وضعیت  بررسی  می شود.  بررسی  کشور  این  در  حضور  براي  ایران  بازاریابی  راهکارهاي  و 
خطوط جاده اي، ریلی، دریایی و هوایی، روابط و مبادالت بانکی، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها 
و تهدیدهاي پیش رو در بازار ترکیه و پیشنهادها و راهکارهاي اجرایی براي بازاریابی در این 

کشور، مهم ترین موضوعات مورد بررسی هستند.

1. زیرساخت هاي حمل و نقل 
در این بخش وضعیت خطوط جاده اي، ریلی، دریایی و هوایی موجود میان دو کشور، به عنوان 

زیرساخت هاي کلیدي جهت ارسال کاال و محموله هاي تجاري مورد بررسی قرار می گیرد. 

1-1. جاده اي
هم اکنون راه زمینى میان ایران و ترکیه باز است و بخش عمده ى تجارت میان دو کشور، از 
این طریق انجام مى شود. استان آذربایجان غربى هم مرز با ترکیه بوده و از راه مرز بازرگان، 

حمل و نقل ترانزیتى میان دو کشور انجام مى شود. 

1-2. ریلی
ایران و ترکیه از طریق راه آهن نیز به یکدیگر متصل هستند و بخشى از ترانزیت کاالیى میان 
دو کشور از این طریق انجام مى شود. خط آهنى که ایران و ترکیه را به هم وصل مى کند، 
ایران را به پاکستان و ترکیه را به سوریه و کشورهاى اروپایى متصل مى کند. بدین ترتیب 

ایران و ترکیه ارتباط ریلى میان آسیا و اروپا را ممکن مى سازند. 
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1-3. دریایی 
با توجه به آسانى ارتباط زمینى و نیز نبود راه دریایى نزدیک میان دو کشور، ارتباط دریایى 

براى مبادله کاال بین دو کشور کارایى ندارد. 

1-3. هوایی
شرکت هاي  هم اکنون  است.  برقرار  ترکیه  و  ایران  بین  مستقیم  پرواز هاي  حاضر  حال  در 
هواپیمایی ایران ایر، تابان، ماهان و کیش ایر ایران و شرکت هاي هواپیمایی ترکیش ایرالین 
و پگاسوس ترکیه در روزهاي مختلف هفته پروازهاي متعددي از شهرهاي تهران، اصفهان، 

شیراز، مشهد، تبریز، ارومیه و ... به شهرهاي استانبول، آنکارا، اسپارتا، قونیه و .... دارند.

2. روابط بانکی 
در سال هاي گذشته روابط بانکی مستقیمی میان بانک هاي ایران و ترکیه وجود داشته است. 
بر اساس اطالعاتی که صندوق ضمانت صادرات ایران ارایه  کرده، 21 بانک موجود در جدول 
شماره ي 64، بانک هاي مورد پذیرش ایران براي فعالیت هاي اقتصادي و مبادالت مالی در 
ترکیه هستند. بدیهی است که بانک هاي نام برده شده در جدول 64، بانک هایی  هستند که 
براي پوشش ریسک معامالت تا سقف معین، مورد پذیرش صندوق هستند و این امر ارتباط 

کارگزاري و بین بانکی بانک هاي ایرانی با دیگر بانک هاي ترکیه را محدود نخواهد کرد.  

جدول 64: بانک هاي ترکیه اى مورد پذیرش صندوق ضمانت صادرات ایران 

رتبهنام بانکردیف
1Denizbank A.S.C

2Finansbank A.S.C

3Kuveyt Turk Katilim Bnakasi A.S.C

4Turkland Bank A.S.C

5Oyak Bank A.S.C
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رتبهنام بانکردیف
6Turk Ekonomi Bankasi A.S.C

7Turkiye Is Bankasi A.S. - ISBANKC

8Akbank T.A.S.D

9Export Credit Bank of Turkey-TurkEximbankD

10HSBC Bank A.S.D

11Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.D

12Sekerbank T. A.S.D

13T.C. Ziraat BankasiD

14TekfenbankD

15Tekstil Bankasi A.S.D

16Fortis Bank A.S.D

17Turkiye Garanti Bankasi A.S.D

18Turkiye Halk Bankasi A.S.D

19Turkiye Kalkinma Bankasi A.S. (Develop. Bank of Turkey)D

20Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. (Industrial Development 
Bank of Turkey)D

21Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.OD

www.egfi.org         

3. تحلیل راهبردي 
 SWOT یکی از مدل هاي اصلی براي تحلیل، ارزیابی و انتخاب راهبرد، مدل تجزیه و تحلیل 
است. در این مدل بر اساس یک الگوي منطقی، ابتدا نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهاي 
فراروي توسعه روابط تجاري ایران و ترکیه شناسایی شده و سپس متناسب با موقعیت کنونی 
راهبرد هایی براي تعامل با وضعیت موجود با هدف رشد مبادالت تجاري، به ویژه صادرات 

ایران به ترکیه پیشنهاد مى شود. 
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3-1. زمینه ها و دالیل انتخاب راهبردها
راهبردهاي پیشنهادي براي توسعه ي صادرات محصوالت ایران به ترکیه بر اساس زمینه ها و 

دالیل زیر انتخاب و معرفی شده اند:
 سند چشم انداز بیست ساله و برنامه ي پنج ساله چهارم توسعه کشور.

 رسالت یا ماموریت هاي سازمان توسعه تجارت.
 چشم انداز توسعه صادرات غیرنفتی کشور.

 اهداف راهبردي توسعه صادرات ایران به کشورهاي منطقه.
 پیشینه ي روابط اقتصادي و بازرگانی ایران و ترکیه در سال هاي گذشته.

 نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهاي فراروي توسعه ي صادرات ایران به ترکیه.
جدول شماره ي 65، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدیدها و راهبردهاي پیشنهادي براي 

توسعه ي صادرات ایران به ترکیه را با استفاده از مدل تحلیل SWOT نشان می دهد.

جدول 65: نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدیدها و راهبردهاي پیشنهادي براي 
توسعه ي صادرات ایران به ترکیه

(O) فرصت ها

O1: وجود روابط بلندمدت تجاري و اقتصادي دوستانه میان دو کشور.
O2: امکان الگوبرداري از موفقیت ترکیه در توسعه بازرگانى و برخى از صنایع 

خدماتى مانند گردشگرى، نساجى و ... .
O3: تقویت و ارتقاي روابط سیاسی و اقتصادي ایران با ترکیه.

O4: همسایگى ایران و ترکیه و آسانى ترانزیت زمینى.
O5: نقش راهبردي ایران براي صدور کاالهاي ترك به کشورهاى آسیایى. 

O6: ظرفیت هاى بالقوه معدنی، کشاورزي و صنعتی ترکیه 
O7: توان ترکیه در تولید انرژي گرمایى.

O8: تمایل دو کشور براي تسهیل مقررات تجارت.
O9: عضویت دو کشور در پیمان هاي همکاري منطقه اي مانند D8 و اکو.

(T) تهدیدها

T1: تاثیر شدید اتحادیه اروپا بر روابط تجاري ترکیه.
T2: عدم وجود موافقت نامه تجارت آزاد میان دو کشور.

T3: عدم وجود موافقت نامه تجارت ترجیحی میان دو کشور.
T4: شناخت ناکافی نسبت به امکانات و ظرفیت هاي همکاري مشترك.

T5: روابط نزدیک دولت ترکیه با رژیم اشغالگر قدس.
T6: تاثیر ایاالت متحده آمریکا بر روابط خارجی ترکیه.

T7: نبود شعب بانک هاى ترکیه در ایران. 
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نقاط قوت  
(S)

S1: توجه ویژه ي دولت به گسترش صادرات غیرنفتی در تدوین چشم انداز 
بیست ساله و برنامه ي چهارم توسعه کشور.

S2: وجود پتانسیل ها و ظرفیت هاي مناسب در تولید نفت خام، مس، مواد 
پالستیکی، وسایل نقلیه زمینى و محصوالت شیمیایی آلی مورد نیاز بازار ترکیه.

S3: حضور رایزن بازرگانى ایران در ترکیه.
S4: ارایه سیاست هاي حمایتی از صادرکنندگان از طریق پرداخت یارانه و جوایز صادراتی.

S5: ارزانی صادرات زمینی کاال.
S6: وجود خطوط ریلی به هم پیوسته ى دو کشور.

S7: مسلمان بودن دو کشور و دولت هاي اسالم گرا.
S8: وجود سه بازارچه مرزي.

S9: وجود مناطق آزاد و ویژه تجاري در هر دو کشور.
S10: امکان انتقال برخی از فناورى ها با قیمت پایین میان دو کشور.

S11: رشد روزافزون مبادالت بازرگانى میان دو کشور در سال هاي گذشته.
S12: پتانسیل هاي قوي گردشگري میان دو کشور.

S13: بازار بزرگ و پرجاذبه ایران براي ترك ها.

  نقاط ضعف 
(W)

W1: عدم تنوع در مبادالت تجاري دو کشور.
W2: عدم وجود مرکز تجاري ایران در ترکیه جهت راهنمایی و ارایه ي خدمات 

اطالعاتی و بازرگانی به تجار و سرمایه گذاران ایرانی.
W3: عدم آگاهی و شناخت کامل به کلیه نیازها و سالیق بازار ترکیه.

W4: برگزاري محدود نمایشگاه هاي اختصاصی کاالهاي ایرانی در ترکیه.
W5: فعال نبودن اتاق مشترك بازرگانی میان دو کشور.

W6: نارضایتی طرفین درباره ى برخى از روابط تجاري پیشین. 
W7: مشکالت فراوان در ساختار مالی و بانکی ایران.
W8: حمایت ناچیز دولت ترکیه از بازرگانان ایرانى. 

W9: کیفیت پایین جاده ها و کمبود راه هاي ترانزیتی مناسب در ایران. 
W10: کوچک بودن اندازه بنگاه هاي صادراتی ایران در برابر رقبا.

W11: کمبود شعب بانک هاى ایرانی در ترکیه.  

 راهبردهاي 
SO

بهره گیري از توانمندي هاي صادراتی کشور براي صادرات محصوالت مورد نیاز 
کشور ترکیه مانند نفت خام، مس، مواد پالستیکی، وسایل نقلیه زمینى و محصوالت 

شیمیایی آلی.
تالش براي افزایش سهم بازار کاالهاي ایرانی با توجه به روابط تجاري دوستانه و 

ردیف هاي اعتباري میان دو کشور.
انعقاد موافقت نامه ي تجارت آزاد و تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه. 
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  راهبردهاي 
ST

تالش براي بهره گیري و گسترش موافقت نامه هاي تجاري میان دو کشور.
تقویت جایگاه کاالهاي ایرانی در ذهن مشتریان ترك از راه تبلیغات.

برگزاري نمایشگاه هاي تخصصی کاالهاي ایرانی در ترکیه براي افزایش نگاه مثبت به 
محصوالت ایرانی.

شناسایی کاالهاي مزیت دار داخلی مورد نیاز بازار ترکیه براي گسترش بازار و تنوع 
بخشیدن به محصوالت صادراتی ایران.

 راهبردهاي 
WO

تدوین برنامه ي فراگیر بازاریابی و تبلیغات در رسانه هاي جمعی ترکیه براي افزایش 
شناخت کاالهاي ایرانی در میان مصرف کنندگان ترك.

تالش براي ارایه ي محصوالت باکیفیت به بازار ترکیه به منظور تقویت جایگاه و سهم 
بازار ایران با توجه به تقاضاي روبه رشد مصرف در این کشور.

ایجاد مرکز تجاري ایران در یکی از شهرهاي تجاري ترکیه.

راهبردهاي 
WT

توسعه و ایجاد جاده هاى ترانزیتى استاندارد در داخل کشور.
ارایه ي تسهیالت به بازرگانان ترك براي حضور در بازارها و نمایشگاه هاي ایران.

تقویت خطوط جاده اى و ریلى میان دو کشور براي افزایش مبادالت تجاري دوجانبه.
فعال کردن اتاق بازرگانى مشترك دو کشور براى آگاهى رسانى بهتر به بازرگانان.

راهبردهاي 
ترکیبی 
SWOT

انعقاد موافقت نامه ي تجارت آزاد و تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه.
تقویت خطوط جاده اى و ریلى میان دو کشور.

توسعه و ایجاد جاده هاى ترانزیتى استاندارد در داخل کشور.
افزایش تبلیغات کاالهاي ایرانی در رسانه هاي جمعی به ویژه تلویزیون و مطبوعات ترکیه.

راه اندازي مرکز تجاري ایران در ترکیه.

3-2. راهبردهاي پیشنهادي جهت توسعه صادرات 
با بررسی جدول شماره ي 67 راهبردها به طور خالصه، در دو بخش راهبردهاي ترکیبی و 

راهبردهاي مرتبط با هر موقعیت، به شرح زیر پیشنهاد می شود:

3-2-1. راهبردهاي ترکیبی
راهبردهاي ترکیبی توسعه ي صادرات ایران به ترکیه عبارتند از:

 انعقاد موافقت نامه ي تجارت آزاد و تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه.
 تقویت خطوط جاده اى و ریلى میان دو کشور.
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 توسعه و ایجاد جاده هاى ترانزیتى استاندارد در داخل کشور.
 افزایش تبلیغات کاالهاي ایرانی در رسانه هاي جمعی به ویژه تلویزیون و مطبوعات 

ترکیه.
 راه اندازي مرکز تجاري ایران در ترکیه.

3-2-2. راهبردهاي مرتبط با هر موقعیت
راهبردهاي موقعیتی توسعه ي صادرات ایران به ترکیه عبارتند از:

 SO راهبردهاي
نیاز  مورد  محصوالت  صادرات  براي  کشور  صادراتی  توانمندي هاي  از   بهره گیري 
کشور ترکیه مانند نفت خام، مس، مواد پالستیکی، وسایل نقلیه زمینى و محصوالت 

شیمیایی آلی.
و  دوستانه  تجاري  روابط  به  توجه  با  ایرانی  کاالهاي  بازار  سهم  افزایش  براي   تالش 

ردیف هاي اعتباري میان دو کشور.
 انعقاد موافقت نامه ي تجارت آزاد و تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه.

 ST  راهبردهاي 
 تالش براي بهره گیري و گسترش موافقت نامه هاي تجاري میان دو کشور.

 تقویت جایگاه کاالهاي ایرانی در ذهن مشتریان ترك از راه تبلیغات.
 برگزاري نمایشگاه هاي تخصصی کاالهاي ایرانی در ترکیه براي افزایش نگاه مثبت به 

محصوالت ایرانی.
 شناسایی کاالهاي مزیت دار داخلی مورد نیاز بازار ترکیه براي گسترش بازار و تنوع 

بخشیدن به محصوالت صادراتی ایران.

 WO راهبردهاي
 تدوین برنامه ي فراگیر بازاریابی و تبلیغات در رسانه هاي جمعی ترکیه براي افزایش 

شناخت کاالهاي ایرانی در میان مصرف کنندگان ترك.
 تالش براي ارایه ي محصوالت باکیفیت به بازار ترکیه به منظور تقویت جایگاه و سهم 
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بازار ایران با توجه به تقاضاي روبه رشد مصرف در این کشور.
 ایجاد مرکز تجاري ایران در یکی از شهرهاي تجاري ترکیه.

 WT راهبردهاي  
 توسعه و ایجاد جاده هاى ترانزیتى استاندارد در داخل کشور.

 ارایه ي تسهیالت به بازرگانان ترك براي حضور در بازارها و نمایشگاه هاي ایران.
 تقویت خطوط جاده اى و ریلى میان دو کشور براي افزایش مبادالت تجاري دوجانبه.

 فعال کردن اتاق بازرگانى مشترك دو کشور براى آگاهى رسانى بهتر به بازرگانان.

4. راهکارهاي پیشنهادي براي بازاریابی و توسعه ي بازار
ایران و ترکیه دو کشور با پیشینه  و داراي روابط بازرگانی، سیاسی، فرهنگی و مزیت هاي 
جغرافیایی، زمینه ي گسترش هرچه بیشتر روابط بازرگانی را دارند. روابط تجاري ایران و ترکیه 
در سال هاي گذشته داراى نوسان هاى فراوانى بوده است. بیش از هشتاد درصد صادرات ایران 
به ترکیه را نفت خام و سوخت هاي معدنی تشکیل می دهد. میزان صادرات این کشور به ایران 
در سال 2009 میالدي، برابر با 2/041 میلیارد دالر بوده است. صادرات ایران به ترکیه در 
سال 2009 میالدي، در حدود 1/802 میلیارد دالر بوده است. این وضعیت مبادالت تجاري 

میان دو کشور، تراز تجاري منفى 239 میلیون دالرى را براي ایران به همراه داشته است.
ارایه ي اطالعات مناسب از بخش هاي مختلف بازار کشور ترکیه به تجار ایرانی، معرفی کاالهاي 
جدید و مزیت دار داخلی و تنوع مبادالت تجاري، زمینه توسعه مناسبات اقتصادي و تجاري 

دو طرف و افزایش سهم صادرات محصوالت غیرنفتی ایران به ترکیه را فراهم می سازد. 
به طور کلی از میان گروه هاي کاالیی صادراتی ایران به ترکیه، پنج گروه کاالیی سوخت هاي 
معدنی و نفت خام، مواد پالستیکی و اشیاى ساخته شده از آن، مس و مصنوعات آن، وسایل 
نقلیه زمینی و محصوالت شیمیایی آلی بیش از 93 درصد صادرات را تشکیل می دهند. 
در واقع این پنج گروه کاالیی، مزیت هاي صادراتی ایران به ترکیه هستند. بنابراین لزوم 
توجه و برنامه ریزي براى افزایش کمی و کیفی صادرات این گروه هاي کاالیی بیش از پیش 
نمایان می شود. از سوي دیگر سیاست تنوع گرایی و تقویت صادرات محصوالت مستعد و 
داراي مزیت هاي رقابتی، از جمله میوه هاى خوراکى، محصوالت پالستیکى و آلومینیوم و 
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مصنوعات از آلومینیوم به این کشور نیز، باید پیگیري شود.
با توجه به اهمیت عضویت در پیمان هاي اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري در تسهیل 
صادرات و کاهش تعرفه هاي ورود به بازارهاي هدف صادراتی، پیشنهاد می شود ایران با ترکیه 
موافقت نامه تجارت آزاد و تجارت ترجیحی امضا کند. این امر می تواند باعث افزایش رقابت در 
بازار داخلی و افزایش توان صادراتی کشور شود. ترکیه در حال حاضر با بسیاري از کشورهاي 

جهان، موافقت نامه تجارت آزاد و موافقت نامه تجارت ترجیحی دارد. 
را  صادراتی  کاالهاي  کشورها،  دیگر  با  تجاري  موافقت نامه هاي  انعقاد  با  جهان،  کشورهاي 
با تعرفه گمرکی نزدیک به صفر به بازار هدف صادر می کنند. عدم عضویت در پیمان هاي 
اقتصادي و موافقت نامه هاي تجاري موثر،  موجب شده تا امکان ورود آسان تر به بازارهاي هدف 

صادراتی و استفاده از تعرفه هاي ترجیحی براي صادرکنندگان ایرانی فراهم نباشد. 
در ادامه به برخی از پیشنهادها و راهکارهاي اجرایی براي افزایش میزان مبادالت تجاري و 

اقتصادي دو کشور ایران و ترکیه اشاره می شود:
و  سیاسی  شرایط  به  نسبت  کافی  شناخت  به  دستیابی  و  بازاریابی  تحقیقات   انجام 
اجتماعی، وضعیت بازار، رقباي داخلی و خارجی، قیمت و ویژگی هاي کاالهاي مشابه، 

مقررات صادرات و واردات و هزینه هاي گمرکی و مالیاتی.
 بررسی دقیق و کسب شناخت کافی از شرکا و طرف هاي تجاري ترك.

 گسترش و ارتقاي سطح همکاري اتاق هاي بازرگانی دو کشور.
 امضاي موافقت نامه ي تجارت آزاد دوجانبه با ترکیه.

 امضاي موافقت نامه ي تجارت ترجیحی با ترکیه.
 تقویت روابط میان بانک ها و نهادهاي مالی دو کشور.

 گسترش زیرساخت هاي حمل ونقل جاده اى و ریلى به منظور افزایش تبادالت تجاري 
و اقتصادي.

 کمک به بخش خصوصی براى ایجاد یک مرکز تجاري در کشور ترکیه.
 گسترش همکاري هاي میان دو کشور در بخش سرمایه گذاري و توسعه ى صندوق هاي 

مالی مشترك جهت انجام سرمایه گذاري هاي مشترك. 
 برگزاري همایش هاي فرصت هاي تجاري.
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 آشنا نمودن بازرگانان ترك با تولیدات صنعتی و پتانسیل هاي خدمات فنی و مهندسى 
ایران از طریق مشارکت مستمر و فعال در نمایشگاه هاي بین المللی ترکیه و برگزاري 

نمایشگاه هاي اختصاصی ایران در ترکیه.
 آسان سازي صدور روادید براي تاجران و فعاالن اقتصادي دو کشور.

 افزایش شمار بانک هاي عامل مورد تایید و حمایت دو کشور. 
 توسعه شرکت هاي بیمه جهت بیمه کردن سرمایه  طرح هاي مشترك.

 توسعه گمرکات مرزي.
صدور  فرآیند  آسان سازى  براى  کشور  دو  مرزي  استان هاي  در  کنسول گري   ایجاد 

اسناد و مدارك دولتی.
 ایجاد منطقه آزاد تجاري در استان هاى آذربایجان غربى و شرقى.

 انعقاد تفاهم نامه ها در زمینه هاى مناسب جهت سرمایه گذاري مشترك.
صنایع  بازرگانی،  خارجه،  امور  وزارت خانه  هاي  در  تخصصی  کارگروه هاي   تشکیل 
به  مربوط  موضوعات  تخصصی  بررسی  منظور  به  فرهنگ  و  کشاورزي  معادن،  و 

تفاهم نامه ها.
 تقویت و حضور مستمر نمایندگان بخش خصوصی در کارگروه هاي تخصصی. 

کلیه  متن  در  حقوقی  نظر  اعمال  و  بررسی  براي  مجرب  حقوق دانان  از   استفاده 
تفاهم  نامه ها.

 رفع موانع تعرفه اي و غیرتعرفه اي به ویژه در تجارت مرزي و پیله وري.
در  هتل داري  توسعه ى  و  نگهداري  ساخت،  در  ترك  طرف  تجربه هاي  از   استفاده 

ایران. 
ساختمان  مانند  زمینه هایى  در  خصوصی  بخش  مشترك  سرمایه گذاري   ترغیب 
اشتراکات  به  توجه  با  قفقاز  و  میانه  آسیاي  کشورهاي  در  حضور  براى  مهندسى،  و 

مذهبی.
 استفاده از فناورى و دانش فنی طرف ترك در بخش کشاورزي.

 صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش نفت و گاز.
بسته بندي  نوین  روش هاي  ارایه  زمینه  در  ترك  شرکت هاي  تجربیات  از   استفاده 

محصوالت و بازاریابی نوین.
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 ایجاد گروه تخصصی بازاریابی در سفارت خانه ایران در ترکیه.
 برگزاري همایش هاي تخصصی با حضور بازرگانان و اساتید دانشگاهی.

 برگزاري نمایشگاه هاي عمومی و تخصصی در نقاط مرزي.
 تهیه اطلس راه هاي ایران و ترکیه براي رانندگان ترانزیتی دو طرف. 
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بخش سوم
پیوست ها
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جدول 66: وزارت خانه ها و سازمان هاي مهم 

سایت اینترنتی نام وزارت یا سازمان
www.tccb.gov.trریاست جمهوري

www.basbakanlik.gov.trنخست وزیرى 

www.mfa.gov.trوزارت امور خارجه ترکیه

www.icisleri.gov.trوزارت کشور

www.meb.gov.trوزارت آموزش

www.saglik.gov.trوزارت بهداشت و درمان

www.maliye.gov.trوزارت دارایى و امور مالى

www.treasury.gov.trوزارت خزانه دارى

www.adalet.gov.trوزارت دادگسترى

www.tourismturkey.orgوزارت گردشگرى 

www.tcmb.gov.trبانک مرکزى

www.foreigntrade.gov.trسازمان تجارت خارجى ترکیه

www.igeme.org.trسازمان توسعه صادرات ترکیه

www.dtm.gov.trوزارت مستشارى تجارت خارجى ترکیه

www.turkstat.gov.trمرکز آمار دولتى ترکیه
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سایت اینترنتی نام وزارت یا سازمان
www.oib.gov.trسازمان خصوصى سازى ترکیه

www.tobb.org.trاتحادیه اتاق ها و بورس ترکیه

www.sanayi.gov.trوزارت بازرگانى و صنایع

www.gumruk.gov.trگمرك ترکیه

www.tusiad.orgانجمن صاحبان صنایع و تجار ترکیه

 www.turkeycentral.com

جدول 67: بانک ها ي مهم 

پایگاه اینترنتینام بانکگروهردیف
1

بانک هاى 
سرمایه گذارى و 
توسعه اى دولتى

İLLER BANKASIwww.ilbank.gov.tr

2İMKB TAKAS VE SAKLAMA 
BANKASI www.takasbank.com.tr

3TÜRKİYE İHRACAT KREDİ 
BANKASI A.Ş.www.eximbank.gov.tr

4TÜRKİYE KALKINMA 
BANKASI A.Ş.www.kalkinma.com.tr

بانک هاى تحت 5
TMSF مدیریت

BİRLEŞİK FON BANKASI 
A.Ş.www.bayindirbank.com.tr

6

بانک هاى 
سرمایه گذارى 

خصوصى

ÇALIK YATIRIM BANKASI 
A.Ş.-

7DİLER YATIRIM BANKASI 
A.Ş.www.dilerbank.com.tr

8GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.www.gsdbank.com.tr

9NUROL YATIRIM BANKASI 
A.Ş.www.nurolbank.com.tr

10TÜRKİYE SINAİ KALKINMA 
BANKASI A.Ş.www.tskb.com.tr
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پایگاه اینترنتینام بانکگروهردیف
11

بانک هاى 
سپرده گذار 

دولتى

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.www.ziraat.com.tr

12TÜRKİYE HALK BANKASI 
A.Ş.www.halkbank.com.tr

13TÜRKİYE VAKIFLAR 
BANKASI T.A.O.www.vakifbank.com.tr

14

بانک هاى 
سرمایه گذارى 

خصوصى با 
مالکیت خارجى

BANKPOZİTİF KREDİ VE 
KALKINMA BANKASI A.Ş.www.bankpozitif.com.tr

15CALYON YATIRIM BANKASI 
TÜRK A.Ş.www.ca-cib.com

16MERRILL LYNCH YATIRIM 
BANK A.Ş.www.ml.com.tr

17TAİB YATIRIM BANKASI 
A.Ş.www.taib.com.tr

18

بانک هاى 
سپرده گذارى 
خصوصى

ADABANK A.Ş.www.adabank.com.tr

19AKBANK T.A.Ş.www.akbank.com

20ALTERNATİFBANK A.Ş.www.abank.com.tr

21ANADOLUBANK A.Ş.www.anadolubank.com.t

22OYAKBANK A.Ş.www.oyakbank.com.tr

23ŞEKERBANK T.A.Ş.www.sekerbank.com.tr

24TEKSTİL BANKASI A.Şwww.tekstilbank.com.tr

25TURKISH BANK A.Ş.www.turkishbank.com

26TÜRK EKONOMİ BANKASI 
A.Ş.www.teb.com.tr

27TÜRKİYE GARANTİ 
BANKASI A.Ş. www.garanti.com.tr

28TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.www.isbank.com.tr

29YAPI VE KREDİ BANKASI 
A.Ş.www.ykb.com.tr
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پایگاه اینترنتینام بانکگروهردیف
30

بانک هاى 
سپرده گذارى 
خصوصى با 

مالکیت خارجى

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.www.arabturkbank.com

31CITIBANK A.Ş.www.citibank.com.tr

32DENİZBANK A.Ş.www.denizbank.com/TR

33DEUTSCHE BANK A.Ş.www.deutschebank.com.tr

34EUROBANK TEKFEN A.Ş.www.eurobanktekfen.com

35FİNANSBANK A.Ş.www.finansbank.com.tr

36FORTİS BANK A.Ş.www.fortis.com.tr

37HSBC BANK A.Ş.www.hsbc.com.tr/tr

38MILLENNIUM BANK A.Ş.www.millenniumbank.com.tr

39TURKLAND BANK A.Ş.www.tbank.com.tr

40

بانک هاى 
خارجى داراى 
مجوز دریافت 
سپرده هاى 

بانکى

BANK MELLATwww.mellatbank.com

41ABN AMRO BANK N.V.www.corporates.abnamro.
com

42HABİB BANK LİMİTEDwww.habibbank.com.tr

43JP MORGAN CHASE BANK 
NATIONAL ASSOCIATION www.jpmorganchase.com

44SOCIETE GENERALE S.A.www.societegenerale.com

45UNICREDIT BANCA Dİ 
ROMAwww.bancaroma.it/it/banca

46WESTLB A.G.www.westlb.de

47

بانک هاى مختلط 
داخلى و خارجى

AL BARAKA TÜRK KATILIM 
BANKASI A.Ş.www.albarakaturk.com.tr

48ASYA KATILIM BANKASI 
A.Ş.www.asyafinans.com.tr

49KUVEYT TÜRK KATILIM 
BANKASI A.Ş.www.kuveytturk.com.tr

50TÜRKİYE FİNANS KATILIM 
BANKASI A.Ş.www.turkiyefinans.com.tr

www.torkiye.com
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جدول 68: چند شرکت ایرانى فعال در ترکیه 

پایگاه اینترنتىزمینه فعالیتنام شرکتردیف

ماشین آالت صنعتى نو و بازرگانى رونقى1
دست دوم

?www.torkiye.com/redirect.php
www.ronaghicommerce.com

www.parstravelco.com/گردشگرىپارس تراول2

خدمات روادید، گردشگرى و بیژن توریسم3
bijantorism.comکارت سبز

مشاوره و آموزش 4
ARC بین المللى

خدمات شبکه و اینترنت و 
تهیه برنامه هاى اختصاصى و 

حرفه اى
www.torkiye.com/redirect.

php?http://www.arc-int.com.tr

www.torkiye.com/redirect.php?تورهاى ترکیه و گردشگرىآژانس خورشید ونک5
www.khorshidvanak.com

maulanahouse.irتورهاى قونیه - موالناخانه موالنا6

www.torkiye.com/redirect.php?تحصیل در ترکیهطبا علم7
www.tabaelm.com

-توریزم و خدمات ویزایىهمراه (آنکارا)8

آژانس مسافرتى پیمان 9
www.peymantravel.comتوریزم و خدمات ویزایىدر آنکارا-ترکیه

www.torkiye.com

جدول 69: هتل هاي مهم 

نشانىدرجهنام  هتلردیف

1Dedeman Hotel 5 ستاره
DEDEMAN HOTEL 
AKAY CADDESI BM SOK. 1 
06660 ANKARA

2 Sheraton Voyager
Hotel5 ستاره

SHERATON VOYAGER HOTEL 
100 YIL BULVARI 
07050 ANTALYA
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نشانىدرجهنام  هتلردیف

3 Swissotel Hotel
Istanbul5 ستاره

SWISSOTEL HOTEL ISTANBUL 
BAYILDIM CADDESI 2 MACKA 
BESIKTAS 80680 
ISTANBUL

4
 ISTANBUL

 MARRIOTT HOTEL
ASIA

 5Istanbul Marriott Hotel Asia Kayisdagi ستاره
cad. No:1 Kozyatagi

5 BYOTELL HOTEL
TURKEY5 ستارهSaniye Ermutlu Str. No:3 Kozyatağı 

Istanbul

6 CEYLAN
INTERCONTINENTAL5 ستارهIstanbul

7 HILTON HOTEL
ISTANBUL5 ستارهCumhuriyet Caddesi - Harbiye - 802 00 

Istanbul Hotel

8 HYATT REGENCY
 HOTEL5 ستارهTaskisla Caddesi - Taksim - 800 90 

Istanbul

9 HILTON PARKSA
 HOTEL5 ستارهBayildim Caddesi, No 12, Macka, 

Istanbul, Turkey

10 CROWN PLAZA
HOTEL OLD CITY5 ستارهFETHIBEY STREET NO:10 ISTAN-

BUL

11 HOTEL BOTANIK
ALANYA TURKEY5 ستارهALANYA

12
 CIRAGAN PALACE
 HOTEL KEMPINSKI

 ISTANBUL
 5Çiragan Caddesi 32 Besiktas, 34349 ستاره

Istanbul

13 AMISOS HOTEL THE
BOUTIQUE TURKEY5 ستارهEbusuud Cad. No:2 Sirkeci / Istanbul

14
 CEYLAN

 INTERCONTINENTAL
TURKEY

5Istanbul ستاره

15NIPPON HOTEL4 ستارهTopcu Caddesi 10 Taksim 800 90 
Istanbul
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نشانىدرجهنام  هتلردیف

16 ZURICH HOTEL
TURKEY4 ستارهIstanbul

17
 THE MARMARA

 PERA HOTEL
TURKEY

4Istanbul ستاره

18 HOTEL ELITE
ISTANBUL TURKEY4 ستارهSehit Muhtar Cad No 58 | Taksim, 

Istanbul 34037

19Grand Cettia Hotel4 ستاره

GRAND CETTIA HOTEL 
SEHIT AHMET BENLER CAD. NO: 
97 
48700 ARMUTALAN 
MARMARIS

20Ogulturk Hotel3  ستاره
OGULTURK HOTEL 
RUZGARLI ESDOST SOKAK 
NO:6 06030 ULUS/ANKARA

21Alp Pasa Hotel3 ستاره
ALP PASA HOTEL 
BARBAROS MAHALLESI 
HESAPCI SOKAK NO:30 
KALEICI - ANTALYA

22Kocaman Hotel3 ستاره
KOCAMAN HOTEL 
GAZILER CAD 
1195 SOK NO 2, YENISEHIR 
IZMIR 3512

23Pamay Hotel3 ستاره
PAMAY HOTEL 
BAYRAKLI DEDE MAHALLESI 
CEVREYOLU UZERI NO: 6 
KUSADASI 9400

24Albano Hotel Cesme2 ستاره
ALBANO HOTEL CESME 
ANFI THEATRE KARSISI 
DENIZY ST NO. 35 
CESME

25 Olimpiyat Hotel
Istanbul2 ستاره

OLIMPIYAT HOTEL ISTANBUL 
EBUSUUD CAD. ERDOGAN SOK 
NO.6 
34410 SIRKECI-ISTANBUL

 www.turkeyhotellist.com
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جدول 70: برخى از اتاق هاى بازرگانى و صنایع  

پایگاه اینترنتىنام فارسىنام اتاقردیف
1ADANA SOاتاق صنایع آداناwww.adaso.org.tr

2ADANA TBاتحادیه بازرگانى آداناwww.adanatb.org.tr

3ADANA TOاتاق بازرگانى آداناwww.adana-to.org.tr

4ADAPAZARI TBاتحادیه بازرگانى آداپازارىwww.atb.org.tr

5ADAPAZARI TSO اتاق بازرگانى و صنایع
www.adptso.org.trآداپازارى

6ADIYAMAN TBاتحادیه بازرگانى آدى یامانwww.adiyamantb.gov.tr

7ADIYAMAN TSO اتاق بازرگانى و صنایع آدى
www.adiyamantso.org.trیامان

8AFYON TSOاتاق بازرگانى و صنایع آفیونwww.afyontso.org

9AFYONKARAHİSAR TB اتحادیه بازرگانى آفیون
www.afyonborsa.org.trکاراهیسار

10AFYONKARAHİSAR TSO اتاق بازرگانى و صنایع آفیون
www.afyontso.org.trکاراهیسار

11AĞRI TSOاتاق بازرگانى و صنایع آغرىwww.agritso.org.tr

12AKÇAKOCA TSO اتاق بازرگانى و صنایع
www.akcakocatso.org.trآکچاکوجا

13AKHİSAR TBاتحادیه بازرگانى آك هیسارwww.akhisartb.org.tr

14AKHİSAR TSO اتاق بازرگانى و صنایع آك
www.atso.orgهیسار

15AKSARAY TBاتحادیه بازرگانى آکساراىwww.aksaraytb.org.tr

16AKSARAY TSOاتاق بازرگانى و صنایع آکساراىwww.aksaraytso.org.tr
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پایگاه اینترنتىنام فارسىنام اتاقردیف
17AKŞEHİR TBاتحادیه بازرگانى آك شهیرwww.aksehirborsa.gov.tr

18AKŞEHİR TSO اتاق بازرگانى و صنایع آك
www.aktso.org.trشهیر

19AKYAZI TBاتحادیه بازرگانى آك یازىwww.akyazitb.org.tr

20ALANYA TSOاتاق بازرگانى و صنایع آالنیاwww.altso.org.tr

21ALAPLI TSOاتاق بازرگانى و صنایع آالپلىwww.alaplitso.tobb.
org.tr

22ALAŞEHİR TBاتحادیه بازرگانى آال شهیرwww.alasehirtso.com

23ALİAĞA TOاتاق بازرگانى على آغا
www.alto.org.tr  
www.aliagato2.tobb.
org.tr

24ALİAĞA TSOاتاق بازرگانى و صنایع على آغاwww.alto.org.tr

25AMASYA TSOاتاق بازرگانى و صنایع آماسیاwww.amasyatso.tobb.
org.tr

26ANAMUR TSOاتاق بازرگانى و صنایع آنامورwww.anamurtso.org

27ANKARA SOاتاق صنایع آنکاراwww.aso.org.tr

28ANKARA TBاتحادیه بازرگانى آنکاراwww.atb.gov.tr

29ANKARA TOاتاق بازرگانى آنکاراwww.atonet.org.tr

30ANTAKYA TBاتحادیه بازرگانى آنتاکیاwww.antakyatb.gov.tr

31ANTAKYA TSOاتاق بازرگانى و صنایع آنتاکىwww.antakyatso.org.tr

32ANTALYA TBاتحادیه بازرگانى آنتالیاwww.antalyaborsa.org.tr

33ANTALYA TSOاتاق بازرگانى و صنایع آنتالیاwww.atso.org.tr

34ARDAHAN TSOاتاق بازرگانى و صنایع آرداهانwww.ardahantso.org.tr/

35ARDEŞEN TSOاتاق بازرگانى و صنایع آردشنwww.ardesentso.org
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پایگاه اینترنتىنام فارسىنام اتاقردیف
36ARHAVİ TSOاتاق بازرگانى و صنایع آردهاوىwww.arhavitso.org

37ARTVİN TSOاتاق بازرگانى و صنایع آرتوینwww.artvintso.tr

38AYDIN TBاتحادیه بازرگانى آیدینwww.aydintb.gov.tr

39AYDIN TOاتاق بازرگانى آیدینwww.atob.org.tr

40AFŞİN TSOاتاق بازرگانى و صنایع افشینwww.afsintso.org.tr
www.igeme.org.tr

جدول 71: برخى از دفاتر مسافرتى و خدمات گردشگرى 

 تلفن / فاکس/ نشانىشهرردیف
پست الکترونیک

آدانا1
Prpf.Dr.Nurset fisek Caddesi
No:22 01120
Seyhan/Adana

تلفن: 03224570222
فاکس: 03224543088

آنکارا2
Ataturk Bulvan
No:154
Kavaklidere/Ankara

تلفن: 03124280200 (5 خط)
فاکس: 03124281681
abayka@thy.com

Esenboga Hava Limaniآنکارا3
Ankara

تلفن: 03123980100 (5 خط)
فاکس: 03123980336

Havas Burosuآنکارا4
Ankara

تلفن: 03123103555
فاکس: 03123103575

آنتالیا5
Gulluk Caddesi
Telekom Bitisigi
Fatih Apartman-Daire:8
Antalya

تلفن:02422434383 (7 خط)
فاکس: 02422484761

mcavusoglu@thy.com

Hava Limaniآنتالیا6
Antalya

تلفن: 02423303234
0243303230

فاکس: 0242330360
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 تلفن / فاکس/ نشانىشهرردیف
پست الکترونیک

Hava Limaniداالمان7
Dalaman

تلفن:02527925395
فاکس: 02527925396

Doztirpan@thy.com

گاري آنتپ8
Ataturk Buvan
No: 30/B
Gaziantep

تلفن: 03422301563
فاکس:03422301567

Hava Limaniگاري  آنتپ9
Gaziantep

تلفن: 03425821011 
0345821111

استانبول10
Cumhuriyet Caddesi 
No: 199/201 kat:3
Elmadag/Istanbul

تلفن: 02122250556
فاکس: 02122402984

استانبول11
Kadikoy recep Peker Caddessi
No: 27 81040
Kzitoprak/Istanbul

تلفن: 02164184486
فاکس: 02163306874

استانبول 12
Cumhuriyet Caddesi
Gezi Dukkanlan
No: 7 80090
Taksim//Istanbul 

تلفن: 02122521106
فاکس: 02122494446

Ataturk Hava Limaniاستانبول13
Yesilkoy/Istanbul

تلفن: 02126634744 
فاکس: 02126634744

Sabihan Gokcenاستانبول14
Istanbul

تلفن: 02165880200
فاکس: 02165880201

ازمیر15
Gaziosmanpasa Bulvari
No: 1/F
Izmir

تلفن: 0232484122 (5 خط) 
فاکس: 02324836281

Adnan Menderes Hava Limaniازمیر16
Izmir

تلفن: 02322742031 
0232742424

فاکس: 02322742033

Trabzon Hava Limaniترابوزان17
Trabzon

تلفن: 04623259952 
فاکس: 04623356739

www.turkeytravelplanner.com
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جدول 72: پایانه هاى داخلى اتوبوس 

تلفن / دورنگار شهرردیف
تلفن: 03122241000آنکارا1

آنتالیا2
تلفن: 02423311250

5132650
دورنگار: 02423311181

استانبول3
تلفن:02126580505
6580036 (9 خط)

دورنگار: 02126582858

تلفن: 02163333763استانبول4
310636

تلفن: 0232472100ازمیر5
دورنگار: 02324720418

     www.turkeytravelplanner.com

جدول 73: دفاتر کشتى رانى 

تلفن / دورنگار نشانىشهرردیف

آنکارا1
Sehit Adem Yavuz Sokak
No:3/2
Kizilay/Ankara

تلفن: 03124171161
فاکس: 03124182374

آنتالیا2

Konyaalti
Deniz Mahallesi
Antmarin Is Merkezi
No: 24 Kat:6 07050
Antalya

تلفن: 02422412630
فاکس: 02422475095

Yeni limaniچشمه3
Cesme

تلفن: 02327121091
فاکس: 02327120482
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تلفن / دورنگار نشانىشهرردیف

استانبول4
Rihtim Caddesi
Merkez Han
No: 4 34425
Karakoy/Istanbul

تلفن:02122515000
02122440207

فاکس: 02122519025

ازمیر5
Ataturk Caddesi95/B
Yeniliman/Alsancak
Izmir

تلفن: 02324648864
فاکس: 02324647834

مارماریس6
TDI Marmaris Liman Sefligi
Yeni Yolcu Salonu Yani
Marmaris

تلفن: 02524130230 
0254130231

فاکس: 02524122366
www.altiusdirectory.com

جدول 74: برخى از دانشگاه ها 

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه 1
دانشگاه جالل بایار41دانشگاه بالیکسیر21آبانتعزتبایسال

دانشگاه 18 مارس چاناك قلعه42دانشگاه باشکنت22دانشگاه آك دنیز2
دانشگاه چوکوراُوا43دانشگاه بیکنت23دانشگاه آنکارا3

دانشگاه بیلگی 24دانشگاه غازي انتپ4
دانشگاه جمهوریت سیواس44استانبول

دانشگاه سلیمان دمیرل45دانشگاه ببیلکنت25دانشگاه آتاترك5
دانشگاه دجله46دانشگاه بغازیچی26دانشگاه آتیلیم6
دانشگاه دوغوش47دانشگاه چاغ27دانشگاه باغچه شهر7
دانشگاه قارا آلماس زونگولداك48دانشگاه قفقاز قارص28دانشگاه استانبول8

دانشگاه فرهنگ 29دانشگاه قوجاایلی9
دانشگاه مال تپه49استانبول

دانشگاه مصطفی 30دانشگاه موغال10
دانشگاه نیغده50کمال ختاي
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف
دانشگاه ساکاریا51دانشگاه سابانجی31دانشگاه پاموك قلعه11
دانشگاه یدي تپه52دانشگاه یوزونجوییل32دانشگاه اولوداغ12

دانشگاه دوکوز 13
دانشگاه غازي عثمان پاشا53دانشگاه غازي33ایلول

دانشگاه دوملوپینار 14
دانشگاه فنی استانبول54دانشگاه حاجت تپه34کوتاهیا

دانشگاه غازي55دانشگاه خلیج35دانشگاه اژه15

دانشگاه حران 36دانشگاه ارجیس16
دانشگاه خاورمیانه56شانلی اورفا

دانشگاه سلجوق57دانشگاه کادیرخاص37دانشگاه فاتح17
دانشگاه دوکوز ایلول58دانشگاه اینونوماالتیا38دانشگاه فرات18
دانشگاه معمار سینان59دانشگاه ایشیک39دانشگاه گاالتاسراي19

دانشگاه فنی 20
دانشگاه مرمره استانبول60دانشگاه قوچ40کارادنیز

www.torkiye.com

جدول 75: انجمن تجار و صاحبان صنایع ایرانى در ترکیه

انجمن تجار و صاحبان صنایع ایرانى در ترکیه 
نام انجمن: 

Uluslararası İranlı Sanayiciler ve İş Adamlar Derneği

نشانی: 
Ivedik O.S.B Dericiler Sitesi 29. Cad. 513. Sok. No:10

Ostim Ankara/Turkey
تلفن: 4283868 312- - (0090)

پست الکترونیک:
info@ uisiad.org, masoud@uisiad.org

پایگاه اینترنتى:
www.uisiad.org

www.igeme.org.tr
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جدول 76: اطالعات سفارت خانه ترکیه در ایران

سفارت ترکیه در ایران
نشانی: تهران، خیابان فردوسى، شماره 337.

تلفن: 21-35951100 - (0098)
(0098) - 21-33111202
(0098) - 21-33115351

دورنگار : 21-33117928 - (0098)
(0098) - 21-33951136

 آقاى اومیت یاردیم، سفیر کنونی ترکیه در ایران است.
روزهاي کاري سفارت، یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 تا 16 می باشد.

www.mfa.gov.ir                                                                                                                      

جدول 76: اطالعات سفارت خانه ایران در ترکیه 

سفارت ایران در ترکیه 
نشانی: 

,TEHRAN ST.NO.10 KAVAKLIDERE"
ANKARA, TURKEY

تلفن: 212-4682820 (0090)
(0090) 212-4682821
(0090) 212-4683357
(0090) 212-4683756

 دورنگار: 212-4264356 (0090)

پست الکترونیک:
sefaratiran@hotmail.com"

آقاى بهمن حسین پور دشتگلى،  سفیر کنونی ایران در ترکیه است.

www.mfa.gov.ir                                                                                                                      
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جدول 77: اطالعات سرکنسولگرى ایران در استانبول 

سرکنسولگرى ایران در استانبول

آدرس: 
ANKARA CAD.CAGALOGLOU 2/No.1 

ISTANBUL
تلفن: 212-5138230-2 (0090)

(0090) 212-5267492
(0090) 212-51382233-4

دورنگار: 212-5115219 (0090)
آقاي محمود حیدرى، سرکنسول کنونی ایران در استانبول است. 

 www.mfa.gov.ir

جدول 78: اطالعات سرکنسولگرى ایران در ارزروم

سرکنسولگرى ایران در ارزروم
نشانی: 

IRAN ISLAM CUMHURIYETI BASKONSOLOSLUGU YENISEHIR"
GIRISI ATATURK BULVARI APT. NO. 28 

تلفن: 442-3156698 (0090)
(0090) 442-3159983
(0090) 442-3162285

دورنگار: 442-3161182 (0090)

پست الکترونیک:
iraniscbkon@ttnet.tr"

آقاي غالمرضا علی محمد قلیچ خان، سرکنسول کنونی ایران در ارزروم ترکیه است. 
www.mfa.gov.ir                                                                                                                      
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جدول 79: اطالعات رایزنى بازرگانى ترکیه در ایران

رایزن بازرگانى ترکیه در ایران

نشانی: در محل سفارت: تهران، خیابان فردوسى، شماره 337.
تلفن: 33913592 21- - (0098)

دورنگار : 33924952 21- - (0098)
 آقاى ع. فاییک کورال، رایزن اول بازرگانى سفارت ترکیه در ایران است.

پست الکترونیک:
dttah@parsonline.net

 www.tpo.ir                                                                                                                      

جدول 80: اطالعات رایزنى بازرگانى ایران در ترکیه 

رایزن بازرگانى ایران در ترکیه 

نشانی: 
Iran Ialam, Cumhuriyeti, B. Elciligi, No. 10, Tehran Caddesi, Kavaklidere, Ankara

تلفن و دورنگار: 312-4680573 - (0090)
 آقاى فراز چمنی رایزن بازرگانى ایران در ترکیه است.

 www.tpo.ir                                                                                                                      
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منابع و ماخذ
www.turkeycentral.com 1. سایت آگاهی رسانی دولت ترکیه:  
www.iccim.org 2. سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران:  
www.indexmundi.com 3. سایت اطالعات جامع کشورها:  
 www.worldatlas.com 4. سایت اطالعات جغرافیایی کشورها:  
 www.trademap.org  :5. سایت اطالع رسانی در خصوص مبادالت جهانی

6. سایت اطالع رسانی در خصوص وضعیت اقتصادي کشورهاي جهان: 
www.traveldocumentsystems.com  
 www.internetworldstats.com 7. سایت اطالع رسانی در زمینه بهره برداري از اینترنت در جهان:  
www.payscale.com  :8. سایت اطالع رسانی در زمینه دستمزدها

 www.businessmonitor.com  :9. سایت اطالع رسانی در زمینه شرکت هاي خارجی فعال در جهان
 www.usig.org 10. سایت اطالع رسانی در زمینه کمک هاي مالی آمریکا به دیگر کشورها:  
 www.oanda.com 11. سایت اطالع رسانی در زمینه مالیات و تبدیل ارزها:  
 www.wto.org  :12. سایت اطالع رسانی سازمان جهانی تجارت
 www.citypopulation.de  :13. سایت اطالع رسانی نحوه پراکندگی جمعیت در کشورها
www.doingbusiness.org  :14. سایت اطالع رسانی نحوه راه اندازي کسب و کار جدید
www.tcmb.gov.tr  :15. سایت بانک مرکزي ترکیه
www.torkiye.com   :16. سایت جامع اطالعات ترکیه
 www.tpo.ir  :17. سایت سازمان توسعه تجارت ایران
 www.egfi.org  :18. سایت صندوق ضمانت صادرات وزارت بازرگانی
 www.yellowpagesworld.com  :19. سایت کتاب زرد کشورهاي جهان
www.irica.gov.ir  :20. سایت گمرك جمهوري اسالمی ایران
www.intracen.org 21. سایت مرکز تجارت بین المللی:  
 www.iflr.com  :22. سایت موسسه  ي بررسی کننده قوانین مالی بین الملل
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 www.forbes.com  :23. سایت موسسه  ي فوربس
 www.kishtpc.com  :24. سایت نقطه ي تجاري کیش
 www.state.gov  :25. سایت وزارت خارجه آمریکا
 www.mfa.gov.ir  :26. سایت وزارت خارجه جمهوري اسالمی ایران

27. مجموعه گزارش هاي اداره کل بازرگانی کشورهاي آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت
www.imf.org  :2009 28. مجموعه گزارش هاي صندوق بین المللی پول، دولت ترکیه، سال

www.tepbusiness.ir02122025268 03136251016

www.tepbusiness.ir
www.tepbusiness.ir
https://tepbusiness.ir


فهرست کتب منتشره از سري کتاب هاي راهنماي تجارت با کشورها
1. راهنماي تجارت با ترکیه

2. راهنماي تجارت با هنگ کنگ
3. راهنماي تجارت با اندونزي

4. راهنماي تجارت با قرقیزستان
5. راهنماي تجارت با غنا

6. راهنماي تجارت با برزیل
7. راهنماي تجارت با اوکراین

8. راهنماي تجارت با قزاقستان
9. راهنماي تجارت با پاکستان

10. راهنماي تجارت با چین 
11. راهنماي تجارت با کنیا

12. راهنماي تجارت با کره جنوبی
13. راهنماي تجارت با مکزیک
14. راهنماي تجارت با عراق

15. راهنماي تجارت با گرجستان
16. راهنماي تجارت با سوریه

17. راهنماي تجارت با عربستان سعودي
18. راهنماي تجارت با ارمنستان

19. راهنماي تجارت با ترکمنستان
20. راهنماي تجارت با ازبکستان

21. راهنماي تجارت با روسیه
22. راهنماي تجارت با امارات متحده عربی

23. راهنماي تجارت با ژاپن
24. راهنماي تجارت با ونزوئال
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25. راهنماي تجارت با تونس
26. راهنماي تجارت با تاجیکستان

27. راهنماي تجارت با مالزي
28. راهنماي تجارت با آذربایجان

29. راهنماي تجارت با هند
30. راهنماي تجارت با عمان
31. راهنماي تجارت با قطر

32. راهنماي تجارت با آفریقاي جنوبی
33. راهنماي تجارت با سنگال
34. راهنماي تجارت با لبنان
35. راهنماي تجارت با کویت

36. راهنماي تجارت با بالروس
37. راهنماي تجارت با الجزایر
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