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ترکیه در یک نگاهاقتصاد 
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اهمیت ترکیه در منطقه

و کار و سرمایه گذاری در ترکیهکسب 

ثبت و تاسیس شرکت در ترکیه

استراتژی کسب و کار در ترکیه

تجارت خارجی ترکیه

نگاهی به آمارهای واردات و صادرات ترکیه

تکنیک های ورود به بازار ترکیه

ترکیهبه بازار صنایع دستی و شرکت های ساختمانی ورود 

آشنایی با مناطق آزاد در ترکیه



موجودمشکالت اهمیت ترکیه برای ایران و 
.ترکیه همسایه ای است که همانند پلی ایران را به بازارهای مرفه اروپایی متصل می کند• 

گون، این پل ارتباطی به دلیل ضعف زیر ساخت های جاده ای، ریلی و تاسیسات مرزی ناهم•

ودن یا منحصر بودن مرز تجاری رسمی به مرز بازرگان، فقدان موافقتنامه تجارت آزاد و نب

انی، یک مرکز مشاوره بازار ایرانی در خاک ترکیه، برای هدایت بازرگانان و شرکت های ایر

.کارکرد حقیقی خود را برای کسب و کار ایرانیان، نشان نمی دهد

رانی نگ: مهمترین مشکالت ناشی از عوامل داخلی در روابط تجاری با ترکیه عبارتند از ••

، عدم هماهنگی FTA FTAصاحبان صنایع از هجوم کاالهای ترک به بازار ایران و امضای

یر برخی دستگاه ها در خصوص ترددهای تجاری با خارج که احتماال از دالیل کندی توسعه ز

ساخت های جاده ای و مرزی است، عدم شناخت رویکرد و روانشناسی بازار ترکیه برای 

ادل پول و تبلیغات تجاری موثر، مساله تحریم ها و نگرانی و بی اعتمادی متقابل نسبت به تب

کاال



اقتصاد ترکیه در یک نگاه
با حدود 2020در پایان سال  GDPتولید ناخالص داخلی ترکیه•

میلیارد دالر 754به گذشتهدرصد کاهش نسبت به سال 10
.رسید

به 2020درصد در سه ماهه نخست 14نرخ بیکاری از حدود •
.رسیده است2020درصد در پایان سال 12.7

درصد رسید، در طول سال 25به 2018نرخ تورم که در سال •
درصد رسید اما در8.55به تدریج کاهش یافت و به 2019

درصد 14.6شاهد افزایش نرخ تورم تا سطح 2020طول سال •
.هستیم



کسب و کار و سرمایه گذاری در ترکیه

کشور 2017از نظر سهولت کسب و کار در بررسی سال •

بازار . را کسب نمود60کشور جهان رتبه 190ترکیه در میان 

.سهام ترکیه در یک سال اخیر سیر نزولی نشان می دهد 

به طور کلی روند سرمایه گذاری خارجی در ترکیه علی رغم•

نوسان های مقطعی رو به کاهش است نرخ سرمایه گذاری 

میلیارد دالر رسید 12/7به 2003ترکیه که از سال خارجی در

میلیارد دالر افزایش یافت در سال 16/8به 2015و در سال 

.میلیارد دالر بوده است1حدود 2020



ثبت و تاسیس کسب و کار در ترکیه
ه های بنگاه ها و موسسات خارجی می توانند در مدت زمان کوتاهی دفاتر یا فروشگا•

. خود را در شهرها یا مناطق آزاد ترکیه تاسیس نمایند

ه هر گونه عقد قرار داد همکاری با طرف ترک باید در دفاتر اسناد رسمی ترکی•
همچنین در صورت بروز اختالفات یا طرح دعاوی. به ثبت برسدNoterموسوم به

.یک ضرورت است(AVUKAT) حقوقی، برخورداری از وکیل  دارای پروانه وکالت 

رکیه صادرات یا فروش هر کاال در بازار ترکیه باید از استانداردهای اروپا یا ت ••
برخوردار باشد و در مورد کاالهای خاص نظیر مواد غذایی، دارویی، لوازم و 

هداشت تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد شیمیایی تاییدیه وزارت ب
ران در ترکیه و مهر برجسته بخش کنسولی سفارت ایران یا سرکنسولگری های ای

 Patentکاالهای نوآوری شده و دانشبنیان باید در موسسه. ترکیه مورد نیاز است
ترکیه به ثبت برسند

•



تجارت خارجی

.  میلیارد دالر بوده است170حدود 2020صادرات ترکیه در سال •
:مهم ترین اقالم صادراتی ترکیه عبارتند از

پوشاک، مواد غذایی، منسوجات، مصنوعات فلزی و تجهیزات حمل ••
و نقل

آلمان، : طرف های عمده تجاری ترکیه در صادرات، کشورهای ••
.انگلیس، عراق، ایتالیا و آمریکا هستند

.میلیارد دالر بوده است217حدود 2020واردات ترکیه در سال  ••

اد ماشین آالت صنعتی، مو: اقالم عمده وارداتی ترکیه، عبارتند از-•
نقل، که به طور عمده از چین، و شیمیایی، سوخت و تجهیزات حمل 

.آلمان، روسیه، آمریکا و ایتالیا انجام می پذیرد



تکنیک ورود به بازار ترکیه

پس . مبتنی بر منطق ارتباط مستقیم با مشتری در بازار مورد نظر است ••
.کنیدمستقر ترکیهدر مارکتینگ کسب و کار خود را در ترکیه 

شکل عضویت در ت. وارد شبکه روابط میان تجار و صاحبان صنایع شوید ••
.توصیه می گرددها اتاقهای صاحب نفوذی چون موسیاد یا توسیاد عالوه بر 

:می گرددپیشنهاد روشبنابراین، دو  ••

حضور فعال در نمایشگاه ها و اعالم آن از یکماه قبل در رسانه های - 1 ••
ترکیه

صوالت تاسیس فروشگاه در شهرهای ترکیه، برپایی شو و فستیوال مح- 2 ••
اتاق های بازرگانی های سالندر اماکن عمومی نظیر هتل ها، مراکز خرید و 

یا صنعت با اطالع رسانی رسانه ای



مناطق آزاد ترکیه
شهر ازمیر دارای. مهمترین مناطق آزاد ترکیه در شهرهای استانبول، ازمیر و مرسین واقع شده اند•

.پنج منطقه آزاد است

:از جمله امتیازات مناطق آزاد در ترکیه می توان به موارد ذیل اشاره کرد•

خدمات برق و گازطبیعی-•

خدمات ایمنی و بهداشتی-•

معافیت از مالیات بر درآمد برای شرکت های تولیدی مستقر در مناطق آزاد و صادرکنندگان-•

امکان انتقال آزاد درآمدها در محدوده ترکیه و اتحادیه اروپا-•

در ورود به ترکیه و اتحادیه اروپاگمرکی عوارضمعافیت از -•

بهره مندی از مزایای تجارت اروپایی-•

عدم محدودیتزمانی برای حفظ کاال در منطقه آزاد-•

پرداختها با ارزهای خارجی انجام می شود-•

میان منطقه آزاد و خارج از ترکیهتجاری محدودیتعدم -•

خدمات انبار به شرکت ها-•




