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 ترکیهاطالعات اساسی کشور 
 1395دي تاریخ به روز رسانی : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرکاي عمده  78,7 ( میلیون نفر)جمعیت 

  وارداتی

 

هنـد   ،اسـپانیا ،فرانسـه   ،سیسـوی ،روسیه ، چین، آلمان، ایتالیا آمریکـا ، ایـران   
 اوکراین ،امارات عربی متحده ،کره جنوبی،انگلستان 

 %                        12 نرخ رشد جمعیت 

 604/769 کیلومتر مربع)مساحت ( 

 آنکارا پایتخت

شرکاي عمده 

   صادراتی
 ترکی زبان رسمی ایران،اسپانیا  ،امارات ،آمریکا،فرانسه  ،ایتالیا ،روسیه،انگلستان ،عراق  ،آلمان

 درصد مسلمان 99 دین و مذهب

 استانبول، آنکارا، ادانا، بورسا، ازمیر شهرهاي مهم

اقالم عمده 

 صادراتی

 به جهان 

نیرو محرکه، ماشین آالت، آهن و فوالد ،لوازم الکتریکی و الکترونیکـی، پوشـاك   
بافتنی ،سنگها و فلزات گرانبها، مواد سوختنی ، قطعات آهنی و فوالدي، پوشـاك  

 غیر بافتنی ،پالستیک و مشتقات آن

 استانبول، ازمیر، بورسا، مرسین، اژه مناطق آزاد تجاري

 (میلیارد دالر) PPP 718تولید ناخالص داخلی 

 (درصد ) GDP  4درصد رشد 

اقالم عمده  (درصد )3,3 نرخ رشد محصوالت صنعتی

 وارداتی

  از جهان

انواع سـوخت، ماشـین آالت، آهـن و فـوالد، لـوازم الکتریکـی و الکترونیکـی،        
مـواد شـیمیایی و   نیرومحرکه، سنگها و فلزات گرانبها ،پالستیک و مشـقات آن،  

ارگانیک، لوازم چشم پزشکی و بصري، تجهیزات مخصوص سنجش و اندازه گیري، 
 دارو و محصوالت جانبی

 9130 درآمد سرانه ( دالر) 

 7,5 نرخ تورم ( درصد) 

حجم سرمایه گذاري 

 خارجی در ترکیه 

 )دالر میلیارد( 186
 قالم ا

عمده  صاراتی 

  به ترکیه  ایران

 ،اوره حتی به صـورت محلـول در آب   ودک،کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفیه شده
آلومینیـوم   ،%یا بیشتر بجزنـوع پـودري  94سایرپلی ا تیلن گریدتزریقی باچگالی 

روي غیرممزوج محتـوي   ،گریدنساجی پلی پروپیلن،غیرممزوج و بصورت کارنشده
پسته ها با پوسـت   انواع، قیرنفت ،درصد وزنی به صورت کارنشده 99/99تا95/99

 مغز پسته تازه یا خشک ،تازه یا خشک

 دالر)د(میلیار  110 و طال ذخایر ارز

 دالرآمریکا 1لیر =  2,72  نوع پول و برابري با دالر 

 درآمد جهانگردي 

 
 اقالم عمده میلیارددالر   49

 وارداتی ایران 

 از ترکیه

) و سـایر  Oilcakeموز سبز تازه یا خشک کـرده کنجالـه (   ،بجز گندم دامی گندم
سـایر تختـه    ،کلرور پتاسیم ،ذرت دامی ،روغن دا نه آفتابگردا ن،آخالکهاي جامد 

 جو باستثناي دانه جو ،هاي فیبري ازچوب یاسایر مواد چوبی
 میلیارد دالر)( 399 بدهی خارجی  
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 عضویت در سازمانهاي  

 بین المللی و منطقه اي

اکو، کنفرانس اسالمی، یونسکو،  
ناتو، فـائو، سـازمان بهداشـت    

بانک  WTOجهانی، دي هشت، 
 جهانی

مبادالت بازرگانی 

با جهان ( میلیارد 

 دالر)

 موازنه صادرات واردات

 محصوالت عمده کشاورزي

 

دانه هاي روغنی، زیتون، پسته، 
ــیفی   ــی، ص ــیب زمین ذرت، س

انگور، جات، میوه، گردو، تنباکو، 
 نیشکر، گندم

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

232 200 169 152 63-  48-  

ارزش صادرات 

( میلیون نفت ایران 

 دالر)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - - - - - 

 محصوالت عمده معدنی

 

زغال سنگ، طال، سـنگ آهـن،   
مصالح ساختمانی، مس، سـرب،  

 اورانیومنفت خام، گاز طبیعی، 

صادرات غیرنفتی 

 ایران 

 ( میلیون دالر)

1389 1390 1391 1392 1393 1394 

1063 1432 1477 1640 1930 1315 

 واردات ایران 

 ( میلیون دالر)
2454 3075 3770 3625 3780 2994 

 تراز بازرگانی

 ( میلیون دالر) 
1391-  1643-  2293-  1985-  1850-  1679-  

 درآنکارا  1395فروردین ماه  اجالس کمیسیون مشترك اقتصادي بیست و پنجمین 

 در ارومیه  1390ماه  مرداد کمیته مشترك تجارت مرزي  هفتمین

 

 


