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ی    ا ما ی   ا  صاد    گا
پیشرفت هاي اقتصادي ترکیه در یک دهه گذشته، تحسین ناظران را برانگیخته و بسیاري را به 

تالش براي پاسخ گفتن به این سوال واداشته که راز رشد سریع اقتصادي و کاهش نابرابري هاي 

ان این موقعیت ترکیه زمانی بیشتر به چشم می آید که به همسایگ اجتماعی در ترکیه چیست؟

. ترکیه در غرب با قبرس و یونان همسایه است و درمرکز بحران یورو قراردارد. کشور توجه کنیم

یلی شده است و مدرجنوب شرق نیز با سوریه هم مرز است که گرفتار جنگ خانمان سوز و تح

که در شرق کشورهاي عراق و ایران قرار دارند .هزارآواره روانه این کشور شده است 400تقریباً 

مصیبت جنگ را به دوش می کشند ودر شمال شرقی این کشور نیز ارمنستان و گرجستان واقع 

در یک نگاه اجمالی می توانیم مشاهده کنیم که تمام کشورهاي هم مرز با ترکیه به . شده اند

 .می باشندنوعی درگیر جنگ و مشکالت اقتصادي، اجتماعی تبعات پس از جنگ 

با بدترین دوران رکود اقتصادي خود روبرو بود اما به  2001تا سال  1999اقتصاد ترکیه از سال 

شاید بتوان گفت یکی از دالیل اصلی . روبروگشت% 5به بعد سالیانه با رشد  2002ناگهان از سال 

لیکن نه تنها دلیل رشد اقتصادي کشور ترکیه وضعیت کشورهاي هم مرز ترکیه واستفاده بهینه 

آمده براي همسایگان خود براي رشد و توسعه اقتصاد کشور ترکیه این کشور از وضعیت پیش 

 .می باشد

آنها با تکیه . کشور ترکیه همچون اغلب همسایگان خود از منابع نفت و گاز برخوردار نیست    

بر زیرساخت هاي کشورخود و با رقابتی کردن صنعت و خدمات در کشورشان جاي خالی منابع 

 . کاري که ما هنوز موفق به انجام آن نشده ایمفسیلی را به خوبی پرکنند،



 
 
 

 

میلیون گردشگر را جذب کند و یکی از محبوب ترین مقاصد  36توانست  2012ترکیه در سال 

  .توریستی جهان لقب بگیرد
 

. حتی با یک توقف کوتاه در آنکارا می توان متوجه رشد خارق العاده سال هاي اخیر ترکیه شد   

ا و سایر زیرساخت ها همگی در وضعیت بسیارخوبی هستند و شبکه قطار فرودگاهها، بزرگراهه

 . سریع السیر بین شهري، آنکارا را به دیگر نقاط کشور مرتبط می سازد
 

شرکت هاي ساخت و ساز ترکیـه در سطح بین المللی فعالیت می کنند و پروژه هاي بسیار    

خصوصاً قزاقستان،آذربایجان و ( CISزیادي را درکشورهاي آفریقایی خاورمیانه وکشورهاي 

اما چگونه ترکیه توانسته به این مرحله از رشد برسد؟ کمتر . در دست اجرا دارند) ترکمنستان

جان سالم بدر  2001-1999کارشناس اقتصادي می توانست پیش بینی کند که ترکیه از رکود 

 . برد و به چنین شکوفایی برسد
    

. یع سنتی و مدرن است که روز به روز بردامنه آن افزوده می شوداقتصاد ترکیه ترکیبی از صنا

با توجه                . رتبه هفتم جهان را بدست آورد 2005تولیدات فراوان کشاورزي ترکیه در سال 

به پیشرفت هاي بدست آمده در اقتصاد، کشورترکیه در دسته بندي کشورهاي توسعه یافته 

 .کشورصنعتی جهان محسوب میگردد 20قتصادي اروپا و جزء قرارگرفته است و رتبه ششم ا
 

 25با  2008براساس اعالم مجله فوربس از نظر تعداد میلیاردرهاي شهراستانبول در سال   

میلیاردر در رده  36میلیاردر ولندن با  71میلیاردر، نیویورك با  74میلیاردر پس از مسکو با 

 .توکیو، هنگ کنگ، لس آنجلس و داالس قراردارد چهارم جهان و باالتر از شهرهایی همچون
 



 
 
 

     

کشور برتراقتصادي جهان از لحاظ تولیدات صنعتی جاي گرفت و 20جزو  2005ترکیه در سال     

 .را به خود اختصاص داد% 94ودرصادرات % 29، در تولید ملی %19سهم بخش صنعت در اشتغال 
      

. درصد کل صنایع ترکیه را شامل می شود 3/16ه صنعت ترکیه نساجی است ک بزرگترین     

درصد، )3/10(، صنایع شیمیایی %)10(درصد، صنایع غذایی )5/14(پس از نساجی پاالیش نفت 

درصد )8/5(درصد و ماشین سازي )3/6(درصد، خودروسازي )9/8(صنایع فوالد وذوب آهن 

 .بیشترین سهم در صنعت ترکیه را دارند
 

، صنایع فوالد و ذوب آهن %18، صنایع خودروسازي با %19ایع نساجی با از لحاظ صادرات صن    

عمده % 7و ماشین سازي با % 9، صنایع شیمیایی و داروسازي با %10و لوازم خانگی با % 13با 

 .صادرات صنعتی ترکیه را تشکیل میدهند
  
اروپا است و  بزرگترین تولیدکننده تلویزیون در (Vesttle)صنایع الکترونیکی وستل ترکیه  

 (Vesttle)یک چهارم تلویزیون هاي خریداري شده توسط مشتریان اروپایی توسط وستل 

 . تولید می شوند
 

در ترکیه یشتر  Beko و Vesttleمجموع تولیدتلویزیون هاي تولید شده توسط شرکت هاي     

 .از نصف تولید تلویزیون اروپاست
 

 

صنعت خودروسازي . ي اروپا را به تسخیر درآورده استبازارها% 18لوازم خانگی ترکیه حدود    

ترکیه سالیانه . ترکیه پس از آلمان، فرانسه، اسپانیا، انگلیس و ایتالیا در رده ششم اروپا جا دارد

 .میلیارد دالر خودرو و قطعات خودرو به سایر کشورهاي جهان صادر می کند 14حدود 
 

 



 
 
 

ور   ا ی  و  طالعات 
در . میلیون نفرجمعیت یکی از پرجمعیت ترین کشورهاي منطقه می باشد 74ترکیه با کشور      

اقتصاد  .درصدي درتولید ناخالص ملی خود بوده است 7/6سال گذشته این کشورشاهد رشد 8

 .کشور ترکیه ششمین اقتصاد برتراتحادیه ي اروپاست

ه است و یکی از جذابترین بیلیون دالر سرمایه جذب کرد 94سال گذشته بالغ بر 8ترکیه در 

ترکیه که با مناظر ساحلی خود در دنیا شناخته . کشورهاي دنیا براي تاجران و کارآفرینان است

بخش هاي شرقی و مرکزي ترکیه . در واقع هفت منطقه ي آب و هوایی متفاوت دارد. شده است

و آداب و رسوم  شرایط جغرافیایی، فرهنگ. آب و هواي سردتري نسبت به بخشهاي دیگر دارند

 .کشور ترکیه سالیانه چندین میلیون توریسم را به سوي این کشور می کشاند

میلیون توریست به کشورترکیه سفرمی کنند و صنعت توریسم ترکیه یکی 28سالیانه بیش از 

نیروي کار این کشوربسیار جوان هستند بطوریکه . از بزرگترین صنعت هاي توریسم دنیا است

 .سال هستند29ترکیه زیر  نیمی از جمعیت

شرکت بین المللی در ترکیه  25000فضاي کسب وکار در ترکیه بسیار رقابتی است و بیش از    

روزالزم است درحالیکه  6بطور میانگین براي راه اندازي یک شرکت در ترکیه فقط . وجود دارد

یت جغرافیایی  موقع. روز می باشد13این زمان بطورمیانگین  OECDدر سایر کشورهاي عضو 

میلیارد مشتري اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا را میسر نموده  5/1کشور ترکیه دسترسی به 

 .کاهش یافته است% 20به % 30مالیات بردرآمد شرکت ها در ترکیه از . است

 .نساجی و تولید پوشاك یک سوم شغل هاي کشور ترکیه را ایجاد کرده است*



 
 
 

 .ل سازي و ساخت و ساز ترکیه در حال رشد می باشندصنایع الکترونیک، اتومبی* 

این مسئله باعث شده است . استانبول تنها شهر دنیاست که بطورهمزمان در دو قاره قراردارد* 

 .این شهر به یک مرکز تجارت بین الملل تبدیل شود

ر در ده سال گذشته صنعت نرم افزا. یکی از روبه رشد ترین صنایع ترکیه است ICTصنعت * 

درصد رشد را شاهد بوده و در 75در تجهیزات مخابرات . درصد رشد داشته است500ترکیه 

 .درصد رشد داشته است75تکنولوژي مخابراتی 

هفتاد درصد منابع انرژي ترکیه در جنوب و شرق این . ترکیه راه انتقال انرژي به اروپا است

 . کشور واقع شده است

 

 :منبع 

1-ardabill.blogfa.com 

 2-ر منبع اینترنتی سای

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ور    جاری    ت     یا
سیاست هاي خارجی خود را  1980ترکیه  با روي کار آمدن دولت تورگات اوزل در سال  کشور

در آن زمان . براساس دستیابی به توسعه و منابع اقتصادي کشور ترکیه تعیین و تنظیم نمود

خود فقط قادر به تامین هزینه واردات بنزین از ترکیه با درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات 

به همین دلیل اوزل تصمیم گرفت که باروري و تولید محصوالت صادراتی را . خارج از کشوربود

 .جهت صادرات به سایرکشورها را بهبود بخشد
 

او تصمیم گرفت کشور را به مرحله اي از توسعه برساند که توانایی فروش محصوالت خود به 

اوزل می دانست که راه دراز و پرپیچ و خمی را درپیش رو . ورهاي جهان را داشته باشدسایر کش

. او به عنوان اولین قدم تصمیم گرفت که رابطه کشور خود با همسایگان را بهبود بخشد. دارد

اوزل این سیاست را . بود» ابزار توسعه برپایه صادرات« اوزل مدل تورگات سیاست خارجی 

 . اردات کاال نمودجانشین سیاست و

در راستاي این سیاست اوزل ابتدا به کشور روسیه نزدیک شد و پس از حل مشکالت خود با 

پس از کشورهاي آسیاي میانه بهبود سروسیه ارتباط خود را با کشورهاي حاشیه دریاي سیاه و 

خواهد اوزل معتقد بود که مشکالت و اختالفات فی مابین کشورها به سادگی قابل حل . بخشید

 .بود

ایشان معتقد بودند که براي تبدیل شدن به یک قدرت منطقه اي داشتن یک اقتصاد پویا و 

توانمند و همچنین روابط اقتصادي نزدیک با سایر کشورها خصوصاً کشورهاي همسایه الزامی 

 .می باشد و این امر ممکن نمی باشد مگر در سایه صلح در منطقه



 
 
 

    

از آن زمان تمام اقدامات . مفهوم و اصول اقتصاد بازار آزاد را پذیرفت ترکیه 1980در ژانویه    

الزم به منظور تحقق بخشیدن به هدف اصلی صادرات گراشدن تولیدات صنعتی در دستورکار 

 .قرار گرفت
 

ز انعطاف پذیر، رژیم واردات آزاد، سیاست سرمایه گذاري ردر این زمینه ، سیاست نرخ ا    

مات براي بازارپول لیبرال، بازار سرمایه مدرن و سیاست هاي جدید توسعه خارجی جدید، اقدا

اقتصاد ترکیه واکنش تاثیرگذاري نسبت به اقدامات انجام شده از  .صادرات، به اجرا گذاشته شد

و هم در واردات و یک تغییر قاب خود نشان داد، مثل افزایش تجارت خارجی هم در صادرات 

صادرات به نفع محصوالت صنعتی قش غالب محصوالت کشاورزي در توجه در ساختار صادرات ن

تجارت خارجی درآن  حجمبه پایان رسید همچنین متنوع شدن محصوالت و سه برابرشدن 

 .از دیگر تاثیرات اقدامات انجام شده بود ،دهه
 

به منظور بهبود کسري ترازپرداخت ها و تجارت خارجی، سیاست هاي جدید  1994در سال    

شرایط بازار آزاد نرخ ارز راتی به اجرا گذاشته شد مثل برنامه هاي متنوع اعتبارصادراتی و صاد

ترکیه ترتیبات الزم در سیاست تجارت خارجی خود را مطابق با موافقتنامه دور  1995در سال 

به اجرا  1996اروپا که از اول ژانویه  اروگوئه و همچنین توافقنامه اتحادیه گمرکی با اتحادیه

 .درآورد ءدرآمد را به اجرا
 

در این چارچوب ترکیه قانون تجارت اتحادیه اروپا را که تقریباً تاثیرگذاربر هر جنبه از کسب    

که اتحادیه اروپا در مورد کاالهاي صنعتی  (OCT)و کار، از جمله تعرفه هاي گمرکی معمول 

 .وارداتی از کشورهاي دیگر اعمال می کند را پذیرفت

 



 
 
 

، برنامه ریزي بلندمدت دولت براي شکوفایی 2002روي کارآمدن دولت اردوغان در سال پس از   

اقتصاد کشور ترکیه در دستورکار قرار گرفت و اولین گام، بازسازي ساختار بی ثبات، بحران زده 

دولت ترکیه با دردست گرفتن بودجه ، سرمایه  . بودترکیه و برهم ریخته سیستم بانکی کشور 

قابل توجهی در بخش هاي زیرساختی، آموزشی، بهداشتی، مدیریت پسماندها و  هاي گذاري

تکنولوژي انجام داد، به عالوه باال بردن کیفیت آموزشی بخصوص براي زنان و دختران، یکی از 

  .اولویت هاي اصلی دولت جدید محسوب گردید

ه کشور عزیزمان به این همان سیاستی است که سیستم آموزشی غیرکیفی، ناکارا و برهم ریخت(

 .).آن احتیاج دارد
 

هاي شفاف پولی و مالی و اراده سیاسی  رشد اقتصادي ترکیه در درازمدت از سیاست      

بسیارقوي دولت اردوغان براي ساماندهی سیستم بانکی این کشور و همچنین نقش سرمایه 

 ،لوژي هاي جدیدگذاري هاي بخش دولتی و خصوصی در زیرساختها، آموزش مهارت ها و تکنو

البته استفاده دولت ترکیه از اختالفات بوجود آمده فی مابین کشور ایران . غیرقابل انکار است

وهمسایگان حوزه خلیج فارس و نتیجتاً نزدیک شدن هرچه بیشتر این کشور به عربستان 

اقتصادي خود و  -قطر و امارات متحده عربی جهت بهبود و توسعه روابط تجاري -سعودي

کشورهاي حاشیه دریاي خزر که به نوعی داراي ریشه ترکی  گسترش روابط ترکیه با چنینهم

 مثل قزاقستان ، ترکمنستان، آذربایجان، ازبکستان و قرقیزستان، نقش بسیارمهم ومی باشند 

اتخاذ سیاستهاي تجاري و خارجی .کلیدي در رشد و توسعه اقتصادي کشور ترکیه ایفاء نمود

مات عالیرتبه کشور ترکیه در طول سه دهه گذشته،اقتصاد کشور ترکیه را ذکر شده توسط مقا

متحول نموده و این کشور بحران زده و در شرف ورشکستگی را به یک کشور توانمند و 

 .قدرت اقتصادي جهان تبدیل نموده است 20پیشرفته و یکی ار 



 
 
 

 

 

ی ا ی ا ای ورود کاال ور    ل باز ار   ح
 152حدود  2013ترکیه به جهان در سال  کشورجمع کل صادرات کاال ITCمار براساس آ

میلیارد دالرصاردات انواع خدمات  5/44میلیارد دالر می باشد که به این میزان می بایست 

 .را اضافه نمود 2013کشور ترکیه به جهان در سال 
 

ي مشغول هستند در سال تبعه کشور ترکیه که در خارج از کشور ترکیه به کار و فعالیت تجار

میلیارد دالر ارز به کشور ترکیه ارسال نمودند که با این حساب جمع کل درآمد  16حدوداً 2013

 .میلیارد دالر می گردد 5/212معادل  2013ارزي کشور ترکیه در سال 
 

میلیارد دالر واردات انواع کاال از جهان  252حدود  2013برطبق همان آمار کشورترکیه در سال 

تراز تجاري ترکیه بدون احتساب صادرات خدمات آن کشور و درآمد ارزي آن . داشته است

 2013میلیارد دالر در سال  100کشورحاصل از انتقال درآمد ارزي تبعه کشور ترکیه تقریباً منفی 

لیکن اگر درآمد منتقل شده تبعه ترکیه و صادرات خدمات آن کشور به جهان را . می باشد

 .میلیارد دالر می باشد -40معادل  2013کسري درآمد ارزي ترکیه در سال  محاسبه کنیم،
 

 2013طبق آمار گمرك جمهوري اسالمی ایران میزان صادرات کاال از ایران به ترکیه در سال 

میلیارد  2/4معادل  2013میلیارد دالر و میزان واردات ایران از کشور ترکیه در سال  7/1معادل 

 . دالر می باشد

 .میلیارد دالر می باشد -5/2معادل  2013ز تجاري ایران با کشور ترکیه در سال ترا
 



 
 
 

حدود  2013الزم به ذکر می باشد جمع کل واردات کاال، نفت و گاز کشور ترکیه از ایران در سال 

 .میلیارد دالر می باشد 4/10

ت محصوالت بخش صنع 6این گزارش میزان واردات کشور ترکیه در ) 1(براساس جدول شماره 

سلولزي، محصوالت کشاورزي، محصوالت نساجی و وپتروشیمی  ،معدنی، محصوالت شیمیایی

 .میلیارد دالر می باشد 195معادل  2013صنایع دستی و محصوالت صنایع غذایی در سال 
 

جمعاً ( 99و27الزم به ذکر می باشد این رقم بدون محاسبه ارقام واردات ذکر شده درفصل هاي  

 .می باشد) میلیارد دالر 3/56 به میزان
 

، )%7/40(میلیارد دالر 3/79مشاهده می شود بخش صنعت با ) 1(همانگونه که درجدول شماره 

بخش شیمیایی پتروشیمی و ، %)26(میلیارد دالر 7/50بخش معدن ومحصوالت معدنی با 

، %)7(یارد دالرمیل 6/13بخش نساجی و صنایع دستی با ، %)6/20(میلیارد دالر  1/40سلولزي با 

به ترتیب %)2(میلیارد دالر  8/3میلیارد دالر و بخش صنایع غذایی با  4/7بخش کشاورزي با 

 .رتبه اول تا ششم واردات ترکیه از جهان را دارا می باشند
 

بخش ذکر شده از کشور  6همچنین می توان میزان واردات کشور ترکیه در ) 1(در جدول شماره 

 .ایران را مالحظه نمود
 

واردات ترکیه ا زجهان، سهم بخش صنعت از کل میزان و سهم ) 5(براساس نمودارهاي شماره 

درصد، محصوالت 26درصد، معدن و محصوالت معدنی  7/40واردات ترکیه از جهان 

درصد، 7درصد،محصوالت نساجی وصنایع دستی 6/20شیمیایی،پتروشیمی و سلولزي 

 .درصد می باشد 2ی درصد و صنایع غذای7/3محصوالت کشاورزي 
 

 



 
 
 

 

این گزارش به فصلهاي مهم وارداتی کشورترکیه در شش گروه کاالي  )2(جدول شماره در

در این جدول میزان واردات هرفصل نیز ذکرگردیده است تا اهمیت و . ذکرشده پرداخته ایم

 .جایگاه هرفصل در کل گروه و همچنین درکل واردات کشورترکیه مشخص شود
 

این گزارش چشم انداز بسیار روشنی ) 2(د و ارقام ذکرشده در جدول شماره  اعدامطالعه دقیق 

پیش روي تجار و را جهت تعیین و انتخاب مسیر صادراتی محصوالت ایران به کشورترکیه 

بازرگانان ایرانی که عالقمند به صادرات محصوالت خود به کشور ترکیه می باشند، قرارداده 

 .است

گزارش به فصلها و اقالم مهم صادراتی ایران به کشور ترکیه و همچنین  این) 3(درجدول شماره 

براساس آمار و . فصل ها و اقالم بسیار مهم وارداتی کشورترکیه از جهان پرداخته شده است

ارقام ذکرشده در این جدول می توانیم به جایگاه و اهمیت هریک از فصل ها و اقالم صادراتی 

نامطلوب بودن عملکرد هریک ازفصل هاي صادراتی ایران در کشور و همچنین مطلوب و یا 

با توجه به اینکه فصل .مقایسه با میزان کل واردات کشورترکیه درآن فصل از جهان پی ببریم

می باشد درانتهاي ) 3(هاي مهم وارداتی کشور ترکیه از جهان بیش از گنجایش جدول شماره 

تی کشورترکیه با ذکر میزان واردات در هریک از نام سایرفصل هاي مهم واردا) 3(جدول شماره 

دانستن رقباي تجاري در بازارهاي هدف براي تجار .فصول در این گزارش آورده شده است

با داشتن چنین اطالعاتی هرتاجر و یا . وبازرگانان ایران از اهمیت ویژه اي برخوردار می باشد

ور را ترسیم نماید به همین منظور در این بازرگان ایرانی می تواند سیاست تجاري خود با آن کش

گزارش رقباي تجاري کشور ایران در بازار ترکیه در هریک از فصل هاي صادراتی و همچنین 

 .رتبه ایران در هرفصل صادراتی ارائه گردیده است



 
 
 

 )1(جدول شماره    

 )2012(از جهان در گروه بندي هاي زیر ترکیهمیزان واردات 
 

 

اردات از کل میزان و گروه ردیف
 )هزاردالر(جهان 

میزان واردات از 
 )هزاردالر(ایران

از جهان  ترکیهفصولی که 
 واردات دارد

 ترکیهفصولی که ایران به 
 صادرات دارد

-87-85تا82-64-49 96تا  82-66تا 64-49 066/36 160/330/79 صنعت 1
 96-95-94-92تا90

معدن ومحصوالت  2
 69-68-28-26-25 183/543 698/680/50 معدنی

 81تا 70

25-26-28-68-69 
-78-76-72-70تا

79-81 
شیمیایی، پتروشیمی و  3

 40تا 38-35تا 31-29 48تا46-44-40تا 29 600/670 138/113/40 سلولزي
44-46-48 

 63تا 50-45-43تا 41 056/350 563/692/13 نساجی و صنایع دستی 4
 97و 

تا  54-52-51-43تا41
59- 

-14تا 12-10تا5-3تا1 395/207 736/415/7 کشاورزي 5
23-24-67 

-14تا12-10تا1-3-5
23-67 

 22تا  17-15-11-4 22تا 15 -11-4 536/68 561/805/3 مواد غذایی 6

   489/607/1 856/037/195 جمــــــع کل

 

 .در جمع کل لحاظ نشده است 99و27فصل * *

 .درجمع کل لحاظ نشده است 27فصل * 
 

 

 

 

 



 

 

 )2(جدول شماره 

 از جهان در گروه بندیهاي زیر ترکیهصلهاي عمده کاالي وارداتی ف
 

ارزش به ( صنعت
 )هزاردالر

معدن و 
محصوالت 
 معدنی

 )ارزش هزاردالر(
شیمیایی، 
پتروشیمی 
 و سلولزي

ارزش به (
 )هزاردالر

نساجی 
و 

صنایع 
 دستی

ارزش به (
ارزش به ( کشاورزي )هزاردالر

 )هزاردالر
مواد 
 غذایی

ارزش به (
 )دالرهزار

84 186/179/30 72 846/690/18 39 111/881/13 52 186/989/2 10 403/965/1 15 245/810/1 
85 771/758/17 71 819/225/16 29 051/314/5 55 298/175/2 12 099/665/1 21 110/541 
87 324/808/16 74 789/709/3 30 044/151/4 54 764/089/2 23 808/574/1 18 092/512 
90 729/557/4 76 684/236/3 48 829/091/3 62 229/841/1 24 984/505 22 435/265 
88 909/371/2 73 733/757/2 40 447/062/3 41 482/681 8 922/442 19 053/222 
64 948/992 28 956/592/1 38 677/123/2       
83 043/839 26 278/256/1 32 995/965/1       
82 032/809 70 966/٨١۶ 44 580/563/1       
89 296/898 68 159/582 31 105/492/1       
  79 797/520 33 557/141/1       

 

 .نقطه ضعف و قوت کشورها د رتولید و تامین نیازهاي کشور خود را نشان می دهد) 1( گانه درجدول شماره 6رتبه بندي هاي 



 
 
 

 )3(جدول شماره 

 ترکیهفصل هاي مهم صادراتی ایران به کشور 
 )ارزش به هزاردالر(

 از جهان  ترکیهفصل هاي مهم وارداتی کشور 
 )ارزش به دالر(

 مبلغ به هزاردالر موضوع فصل میزان صادرات موضوع فصل ردیف

مواد پالستیکی واشیاء ساخته  39 1
 شده

840/475 
-آبگرمکن-ماشین آالت 84 4/3%

 186/159/30 راکتورهاي هسته اي وغیره

 394/284 مس و مصنوعات از مس 74 2
 846/690/18 آهن و فوالد 72 6/7%

 394/284 میوه هاي خوراکی 8 3
برقی و تجهیزات  85 6/7%

 771/758/17 الکترونیکی

 652/117 محصوالت شیمیایی آلی 29 4
وسایل نقلیه زمینی غیراز  87 2/2%

 324/808/16 خودرو

 720/67 آهن و فوالد 72 5
 111/881/13 پالستیک و محصوالت آن 39 0,36%

 482/63 آلومینیوم و مصنوعات از  76 6
2% 71 

مروارید،جواهرات و 
 سنگهاي قیمتی

819/225/16 

 روي و مصنوعات از  79 7
080/63 

 051/384/5 محصوالت شیمیایی آلی 29 1/12%

 193/35 الیاف سنتتیک مصنوعی 55 8
6/1% 90 

تجهیزات -عکاسی-اپتیک
 729/557/4 ییسینما

 کودها 31 9
447/34 

 044/151/4 دارو 30 3/2%

 333/34 فرآورده از سبزیجات و میوه جات 20 10
 789/709/3 نوعات از مسمس و مص 74 39%

 000/23 پوست خام 41 11
آلومینیوم و محصوالت  76 4/3%

 684/236/3 ساخته شده از

کاغذ، مقوا ومحصوالت از  48    
 829/091/3 آن

کائوچو ومحصوالت ساخته  40    
 447/052/3 شده از

 186/989/2 پنبه 52    



 
 
 

 ترکیه رقباي ایران در بخش هاي صادراتی به کشور

 مواد پالستیکی و مصنوعات ساخته شده از  39فصل 
 آمریکا -فرانسه -ایتالیا -بلژیک -کره جنوبی-چین -عربستان سعودي-آلمان رقبـا

 نهم رتبه ایران

 ات ساخته شده از آنصنوعو م مس 74فصل 
 آلمان -لهستان -شیلی -اسپانیا -روسیه -بلغارستان -ازبکستان -قزاقستان رقبـا

 هشتم نرتبه ایرا

 میوه هاي خوراکی 8فصل 

 اکراین -ازبکستان -فیلیپین -قبرس -کاستاریکا-شیلی-اکوادور-آمریکا رقبـا

 اول رتبه ایران

 محصوالت شیمیایی آلی 29فصل 

 عربستان سعودي -انگلیس -اسپانیا -هلند -روسیه-هند-آمریکا -آلمان -چین رقبـا

 15 رتبه ایران

 آهن و فوالد 72فصل 

 ایتالیا -هلند-بلژیک -فرانسه-آلمان-رومانی -انگلیس -آمریکا -اکراین -روسیه  بـارق

 ندارد رتبه ایران

 آلومینیوم و مصنوعات ساخته شده از  76فصل 

-چین-قزاقستان -امارات-بحرین-عمان-آلمان-قطر-تاجیکستان -المان -روسیه رقبـا
 آذربایجان

 15 رتبه ایران

 روي و مصنوعات ساخته شده از 79فصل 

 چین -ایتالیا  -آلمان-روسیه -بلژیک -بلغارستان -پرو -ازبکستان-اسپانیا-قزاقستان رقبـا

 3 رتبه ایران

 الیاف سنتتیک مصنوعی 55فصل 

 مصر-تایلند-ایتالیا-تایوان -مالزي-اتریش -ویتنام-چین-هند-آلمان-اندونزي رقبـا

 16 رتبه ایران

 



 
 
 

 

 ترکیـهان در بخش هاي صادراتی به کشور رقباي ایر

 

 کودها  31فصل 

 بلژیک و بالروس-یونان-اردن-کرواسی -اکراین-رومانی -تونس -مصر–روسیه  رقبـا

 هفتم رتبه ایران

 فرآورده ها از سبزیجات و میوه جات 20فصل 

 قبرس-هلند-ایتالیا-یونان-چین-اسرائیل-تایلند-برزیل-آلمان -اسپانیا رقبـا

 یک تبه ایرانر

 پوست خام 41فصل 

 انگلیس-پاکستان-آفریقاي جنوبی-استرالیا-فرانسه-هند-یونان-اسپانیا -ایتالیا رقبـا

 12 رتبه ایران

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 )ارقام به هزار(سایر فصل هاي وارداتی کشور ترکیه                                             

       733/757/2   مصنوعات از آهن و فوالد                  73فصل      

 186/989/2      پنبه   52فصل    

 298/175/2   الیاف سنتتیک و مصنوعی   55فصل    

 764/089/2    رشته هاي سنتتیک   54فصل    

 677/123/2   محصوالت گوناگون شیمیایی   38فصل    

  245/810/1     چربی ها   15فصل    

  995/965/1   عصاره هاي دباغی و رنگرزي   32فصل    

  099/665/1    دانه هاي روغنی   12فصل    

 580/563/1    چوب و اشیاء چوبی   44فصل    

  956/592/1    شیمیایی غیرآلی   28فصل    

  403/965/1      غالت   10فصل    

   910/863/1  لباس و متفرعات لباس غیرکشباف   62فصل    

   808/574/1    ضایعات صنایع غذایی   23فصل    

   278/256/1   سنگ فلز، جوش و خاکستر   26فصل    

 552/492/1  انواع مبلمان،چراغهاي روشنایی   94فصل    

 557/141/1  روغن هاي اسانسی و شبه رزین ها   33فصل    

 296/898         89فصل    

 948/992    انواع کفش، دمپایی   64فصل    



 
 
 

 چه صادر کنیم؟ ترکیـهبه 

کشور ترکیه همسایه غربی ایران می باشد و به دلیل وجود فرهنگ مصرف بسیارنزدیک و راههاي         

شورچندین برابرحجم صادرات دسترسی سهل و آسان وگوناگون انتظار میرود که حجم صادرات ایران به آن ک

  .باشد فعلی 
 

 14ترکیه سالیانه حدود . اقالم مهم صادراتی ایران آورده شده استاین گزارش لیست ) 3(درجدول شماره 

از سایرکشورها وارد می کند درحالیکه صادرات ایران ) 39فصل (میلیارد دالرانواع محصوالت پالستیکی 

از کل واردات ترکیه در این % 4/3میلیون دالر می باشد یعنی حدود  476به کشورترکیه حدود  39درفصل 

 .سرفصل
 

ایران  به کشور ترکیه علیرغم داشتن ضرفیتهاي باالي)29فصل (حجم صادرات محصوالت شیمیایی ایران     

با از بین بردن موانع . کل واردات کشورترکیه میباشد از%2/2میلیون دالر معادل  118در این بخش فقط حدود 

اه صادرات ایران حجم و سایرمشکالت موجود در سر ر ها غیرتعرفه اي، از میان برداشتن دست واسطه

از کل واردات ترکیه در این % 15صادرات ایران به کشورترکیه در این سرفصل قابل افزایش به میزان حداقل 

عملکرد ) میوه هاي خوراکی( 8و ) فرآورده ها از سبزیجات ( 20ما در صادرات سرفصلهاي . بخش می باشد

از کل جمع واردات ترکیه در این فصل ها را شامل می % 39و % 40صادرات ایران به ترتیب . مطلوبی داشته ایم

به این نکته  3و  2با نگاه دقیق به سرفصل ها و اقالم عمده و مهم وارداتی کشورترکیه در جداول شماره . شوند

پی خواهیم برد که کشورترکیه اقالم بسیارمهم دیگري از سایرکشورها وارد می کند که این اقالم یا از ایران 

لذا با درنظرگرفتن تشابه فرهنگ مصرف . ی شوند و یا اینکه صادرات آن اقالم بسیارناچیز می باشدصادرنم

 اقالم ودوکشورو دسترسی آسان به بازارکشورترکیه و رفع موانع ذکرشده موجود امکان صادرات ایران در

 . صلها ي زیر، به میزان قابل توجهی امکانپذیر میباشد سرف



 
 
 

 :این اقالم عبارتند از
 

 :دارو انواع 

کشور ترکیه سالیانه  . ایران در بخش تولید انواع دارو خصوصاً داروهاي گیاهی توانمندیهاي بسیارزیادي دارد

میلیارددالر واردات انواع دارو دارد و بازار بسیارمناسبی براي تولیدکنندگان دارو در ایران              ١/۴بیش از 

  .می باشد

هوري اسالمی ایران میزان صادرات انواع دارو از ایران به کشور ترکیه در سالهاي بر اساس آمار گمرك جم

آمار فوق متاسفانه .هزار دالر 269هزاردالر و  660هزار دالر، 725به ترتیب عبارت است از 2013،2012،2011

ي فوق کشور روند نزولی صادرات انواع دارو از ایران به کشور ترکیه را نشان میدهد در حالیکه طی سالها

میلیون دالر انواع دارو به ایران  8/86میلیون دالر و  3/44میلیون دالر، 1/14ترکیه به ترتیب به میزان 

 صادرات داشته است که نشان دهنده روند صعودي صادرات دارو از ترکیه به ایران میباشد

 

 : 22انواع نوشیدنی در فصل 

ی می توانند انواع نوشیدنی هاي تولیدي خود را به ترکیه صادر با یک بازاریابی مطلوب تولیدکنندگان ایران  

  .کنند

راساس آمار ب. میلیون دالر میباشد 265معادل  2013واردات انواع نوشیدنی غیرالکلی ترکیه از جهان در سال 

 6/11معادل  2013گمرك جمهوري اسالمی ایران میزان صادرات انواع نوشیدنی ایران به کشور ترکیه در سال 

 میلیون دالر می باشد

با توجه  به کیفیت مطلوب انواع نوشیدنی تولید شده در ایران و همچنین هم مرز بودن دو کشور بستر الزم  

 .براي چند برابر نمودن حجم صادرات انواع نوشیدنی از ایران به کشور ترکیه فراهم می باشد

 



 
 
 

 :انواع شیرینی و شکالت 

به  سالیانه محصوالت با کیفیت خود را و ایران بسیارتوانمند می باشند کالت درتولیدکنندگان شیرینی، ش

ند اما متاسفانه به کشورترکیه خلیج فارس ودریاي خزر صادر می کنوکشورهاي حاشیه  اکثرکشورهاي اروپایی

بازارترکیه علیرغم داشتن . از ایران رقم ناچیزي را تشکیل میدهد شکالت شیرینی و صادرات انواع

ندگان توانمند در بخش شیرینی و شکالت بازاربسیارمطلوبی براي تولیدکنندگان ایرانی می تولیدکن

میلیون دالرصادرات انواع شکالت به جهان و در همان سال رقمی  612حدود  2013کشور ترکیه در سال .باشد

بر  2013سال کشور ایران در .میلیون دالر واردات انواع شکالت از کشورهاي جهان داشته است 512معادل 

میلیون دالر صادرات انواع شکالت به کشور ترکیه و در  8/2اساس آمار گمرك جمهوري اسالم ایران معادل 

طبق .میلیون دالر انواع شکالت از کشور ترکیه واردات داشته ایم 8/36به میزان   TISهمان سال طبق آمار 

ه ترکیه حدود نیم درصد از کل واردات انواع اعداد و ارقام ذکر شده میزان صادرات انواع شکالت ایران ب

در حالیکه با توجه به توانمدیهاي کشور ایران در این بخش سهم کشور .شکالت کشور ترکیه از جهان میباشد

 .درصد قابل افزایش میباشد 10ایران تا میزان 
 

 : انواع لوستر و مبلمان

ارا می باشد و اگراین صنعت از تولید به شیوه صنعت لوسترومبلمان ایران توان صادرات به کشورترکیه را د

این توان صادراتی ) و ترکیه مثل کشورچین(سنتی دست بردارد و تولید صنعتی را در دستورکارخود قراردهد 

بر اساس آمارهاي .نه تنها به کشورترکیه بلکه به کشورهاي همسایه حاشیه دریاي خزر، دوچندان خواهد شد

میلیارد دالر انواع لوستر و مبلمان اداري و منزل به  8/2کشور ترکیه بیش از  2013تجارت جهانی در سال 

میلیارد دالر انواع لوستر و مبلمان اداري و منزل از  5/1جهان صادرات داشته است و در همان سال حدود 

ات انواع میلیون دالر وارد 811کشور ایران به میزان  2013در حالیکه در همان سال .جهان واردات داشته است

میلیون دالر صادرات انواع لوستر و مبلمان به  3/4لوستر و مبلمان اداري و منزل از جهان داشته است و حدود 



 
 
 

میلیون دالر واردات  6/37حدود  2013ضمنا بر اساس همان منبع آماري کشور ایران در سال .جهان داشته ایم

 506ایران حدود  2013ك جمهوري اسالمی  در سال انواع مبلمان از کشور ترکیه داشته است و طبق آمار گمر

آیا واقعا توانمندیهاي تولیدي در صنعت مبلمان و .هزار دالر انواع مبلمان به کشور ترکیه صادرات داشته است

لوستر در ایران چنین اختالف فاحشی با صنایع مبلمان و لوستر سازي ترکیه دارد؟جواب صد در صد خیر 

ر ابتداي این مطلب بدان اشاره نمودم اشکال در ساختار تولید و سیستم بازاریابی همانگونه که د. میباشد

شرکتهاي ایرانی میباشد و تا این دو مورد به سطح جهانی ارتقاء نیابد امکان توسعه صادرات در این بخش 

 .میسر نخواهد بود
 

 : کاشی و سرامیک و مصالح ساختمانیانواع 

بسیارباالیی درصادرات به کشورترکیه در آن دیده می شود بخش کاشی، یکی دیگر از بخش هایی که توان 

که مرتبط با کاشی،  70و  69، 68 هايفصل ایران در  جمع صادرات. سرامیک و مصالح ساختمانی می باشد

می باشد  2013میلیون دالر در سال  35حدود  اختمانی می باشد به کشور ترکیه ًسرامیک و مصالح س

تولیدات انواع سنگ،کاشی ، سرامیک .ش توان افزایش سه برابري صادرات به ترکیه را دارددرحالیکه این بخ

،انواع شیرآالت و لوازم بهداشتی ایران با کیفیت جهانی تولید می شود و پتانسیل صادرات به تمام کشورهاي 

کراسی اداري در ضعف سیستم بازاریابی،مشکالت مالی تولید کنندگان،تحریم ،بورو.جهان را دارا میباشد 

ارگانهاي ذیربط کشور و بعضا قوانین دست و پا گیر صادرات و واردات کشوراز مهمترین چالش هاي پیش روي 

 توسعه صادرات ایران می باشد

  فرش دستی، فرش ماشینی،موکت وانواع کفپوشانواع 

کی دیگراز بخش هایی است ایران ی انواع فرش دستباف،ماشینی،انواع گلیم و انواع موکت و کفپوش در تولید 

 10رقم صادرات این بخش به کشورترکیه حدود . که توان بسیارباالیی براي صادرات به کشورترکیه را دارد

اما نه به مرغوبی فرش ( یکی از دالیل این صادرات ناچیز تولید فرش درکشورترکیه . میلیون دالر می باشد



 
 
 

 و موکت ایران ی توان عدم حضور مستقیم تولیدکنندگان فرشیکی دیگر از دالیل را م. می باشد) هاي ایرانی

  تولید موکت ایران مانندفرش ایران نسبت به تولیدات مشابه ترك بسیارمرغوبترمی باشد اما. در ترکیه دانست

ضعف سیستم بازاریابی، وجود دست هاي واسطه،مشکالت مالی تولید کنندگان این بخش که ناشی از عملکرد 

ه رفتن سیستم بانکی کشور می باشد  و سایر مشکالت  که در قسمتهاي پیشین ذکر نمودیم ضعیف و بیراه

 .مانع از رسیدن این بخش به جایگاه واقعی خود در صادرات شده است 
 
 

  لبنیات، دسر و بستنی هاي تولیدي در ایرانانواع 

در صنعت بستنی سازي ما داراي خصوصاً . در زمره بهترین هاي دنیا می باشدتولیدات بخش لبنیات ایران  

صادرات ایران به . اما توانایی الزم جهت نشان دادن این توانمندیها را نداریم توانمندیهاي بسیارزیادي هستیم

با استفاده از راهکارهاي مناسب که در بخش . کشورترکیه در این بخش بسیارناچیزوغیرقابل ذکر می باشد

بود که محصوالت این بخش را با تمام توان در کشورترکیه عرض نماییم  بعدي ارائه خواهد گردید قادرخواهیم

 .و بخش قابل توجهی از واردات کشورترکیه در این بخش را بدست بیاوریم
 

  لوازم خانگی تولیدي در ایران

 ن،تولیدکنندگان  انواع لوازم خانگی تولید شده در ایرادر صورت رعایت استانداردهاي مورد نیاز کشورترکیه 

کیفیت محصوالت لوازم خانگی تولید شده در ایران در . را دارند ترکیهکشور توان صادرات محصوالت خود به

، کیفیت در تولیدات روز بودن تکنولوژي بکار رفته شدهه طول چند سال گذشته رشد قابل توجهی از لحاظ ب

چنین قیمت هاي بسیار مناسب از ا در محصوالت تولید شده و همباالي تولید و طراحی هاي بسیارشیک و زیب

 انواع پکیج و رادیاتور، گاز، هود،فرگاز،ظروف .مزیت هاي محصوالت صادراتی ایران در این بخش می باشد 

 . به کشور ترکیه را دارا می باشند تولید ایران پتانسیل و مزیت صادراتی  ... آشپزخانه و 



 
 
 

ی کار ت    را والت اھادی  ی  بازار ور    ا
 

 : از سنتی به صنعتیتغییر ساختار ) 1

به شیوه سنتی و در سطح و اندازه  سعه صادرات هرکشور ساختار تولیدمهم در سر راه تویکی از موانع بسیار    

تولیدکننده بزرگ انواع مصنوعات سرامیکی به  20الی  10در شرایطی که کشورچین با . هاي کوچک می باشد

اي بسیارحجیم به تمام دنیا صادر می کند درحالیکه درکشورایران و در شهرهاي اللجین و شهرك مقیاس ه

می باشند هاي اطراف قم بیش از هزاران تولیدکننده کوچک مصنوعات و ظروف سرامیکی مشغول به فعالیت 

ایع مبلمان این وضعیت درصن. یل شیوه سنتی تولیدشان سهمی در بازارجهانی سرامیک ندارندلیکن به دل

درصورت تغییر ساختارتولید از شرکت . سازي، لوسترسازي، کیف و کفش و سایرصنایع نیز مشاهده می شود

هاي تولیدکننده کوچک و سنتی به شرکتهاي بزرگ و صنعتی می توانیم به میزان قابل توجهی بسیاري از 

 .درنماییممحصوالت خود از جمله محصوالت ذکرشده را به کشورترکیه وسایرجهان صا

و درصورت وجود داشتن چنین شهرك هایی اقدام ( با محوریت تولیدات صادراتی ایجاد شهرك هاي صنعتی ) 2

 :  در شهرهاي نزدیک و هم مرز با کشور ترکیه) به تقویت و توسعه این شهرك ها
 

 .به تجار کشور ترکیه اعطاي نمایندگی هاي فروش محصوال ت ایران) 3

ترکیه نسبت به تنوع و کیفیت محصوالت ایران  شناخت کافی و الزم را ندارند و جهت  مصرف کنندگان کشور 

حضور مستمر در بازار ترکیه ایجاد این شناخت و جلب اعتماد مصرفکنندگان ترکیه بسیار الزم و ضروري 

عطاء یکی از راهکارهاي دستیابی به این امر استقرار مراکز فروش و خدمات پس از فروش و یا ا.میباشد

 .نمایندگی فروش به تجار فهال ترك در کشور ترکیه میباشد
 



 
 
 

 ،بصورت مستمر و سالیانهبرگزاري نمایشگاه هاي تخصصی ) 4

ذایی و صنایع غبا برگزاري نمایشگاههاي مستمر سالیانه در بخشهاي فرش دستباف و صنایع دستی ، 

 دارویی،آرایشی و بهداشتی ان،،محصوالتوستر و مبلمل کشاورزي، مصالح ساختمانی ، تجهیزات صنعت برق ،

بطورمستمر در استانهاي مختلف کشورترکیه جهت فرهنگ  و توانمندیهاي خدمات فنی و مهندسی ایران

ایرانی توسط مصرف کنندگان کشور ترکیه و نمایش توانمندیها  و خدمات سازي مصرف واستفاده ازمحصوالت

متواند بستر مناسبی را جهت حضور محصوالت و خدمات و کیفیت محصوالت ایرانی به مردم کشورترکیه 

 .ایرانی در کشور ترکیه را فراهم نماید 

 در جراید و شبکه هاي تلویزیونی کشور ترکیه به زبان هاي ترکیتبلیغ محصوالت ایرانی ) 5
 

ر هیاتهاي متاسفانه اکث. به کشور ترکیه با محوریت صادراتی و نه وارداتیاعزام هیات هاي تجاري ایران ) 6

بعضی از تجار عزیز ایرانی .اعزام شده به کشور ترکیه تا کنون بیشتر جنبه تفریحی داشته است تا تجاري

 .معموال سفرهاي تجاریخود را با هزینه خود میروند و سفرهاي تفریحی شان را با سوبسیدهاي دولت میروند 
 

 ایجاد خانه هاي تجاري) 7

شرینی و ، صنایع دستی و انواع 0خاص ایرانی مثل فرش دستباف فروش محصوالتبراي حضورمستمر و   

این خانه ها را می توان با هزینه .در بازار ترکیه ایجاد خانه هاي تجاري تخصصی الزامی میباشد خشکبار ایرانی

هاي دولت و توسط سازمانهاي دولتی مثل سازمان صنایع دستی و یا توسط بنیاد جانبازان و 

 .وابسته به تامین اجتمایی  ایجاد نمود مستضعفان،شرکتهاي 

 ایجاد فروشگاههاي زنجیره اي ایرانی) 8

ایجاد فروشگاه هاي  کشور ترکیه مصرف کنندگان به تولید شده درایرانبا هدف فروش انواع محصوالت   

زنجیره اي یکی از بهترین راهکارهاي موجود جهت حضور مستمر محصوالت ایرانی در هر کشوري میباشد 



 
 
 

این فروشگاهها نیز مانند خانه هاي تجاري میباست  توسط بخشهاي دولتی و بنیاد ها که توان مالی و .

 .کشور ترکیه تجربه بسیار موفقی در این رمینه دارد .مدیریتی باالیی دارند ایجاد شوند
 

مقررات صادرات و  روان سازي قوانین و ،بیشتر موارد فوق به شرطی امکان پذیر خواد بود که از سوي دولت     

واردات و همچنین مهیاساختن و در دسترس قراردادن آسان تسهیالت بانکی و مالی در اختیار شرکت ها و 

  قوانین دست با در غیراین صورت . صورت پذیرد هت حضورقدرتمند در بازارهاي جهانتولیدکنندگان ایرانی ج

نکی کشورو بهره هاي بسیارباال وامهاي بانکی، سیستم بادرو بروکراسی بسیارسخت و پیچیده  و پاگیرفعلی

 .امکان هرگونه حرکت مثبت در این راستا را از تجار و تولیدکنندگان ایرانی خواهد گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ور   یاز  واردات    ورد   رک    دا
خذ مجوز واردات از بانک ها یا یک واردکننده ترك و یا مقیم ترکیه براي واردات نیاز به ا 1996ز سال اقبل   

به بعد این قانون لغو گردید و یک واردکننده مقیم ترکیه یا  1996وزارت بازرگانی ترکیه داشت لیکن از سال 

اما کاالهاي  ،وفقط می بایست داراي کد مالیاتی باشد ردات کاالدیگر نیاز به مجوز نداردساکن ترکیه جهت وا

 صنایع غذایی وواردات کاالهای. چنان نیاز به مجوز از ارگان هاي ذیربط داردخطرناك و سایرکاالهاي مشابه هم

 .ي و امورروستایی صادرمی شود دارد کشاورزي نیز نیاز به گواهی کنترل که توسط وزارت کشاورز
 

 :مدارك مورد نیاز براي واردات کاال 

بارنامه  ،د از گواهی مبدأمستندات و مدارك موردنیاز محموله هاي وارداتی به کشورترکیه عبارتن )1

هوایی و زمینی،اینویس پرفورما و براي کاالهاي غذایی و کشاورزي و بهداشتی عالوه برمدارك فوق 

 . مجوزهاي واردات و گواهی هاي بهداشت وقرنطینه موردنیاز می باشد

رایط اینویس پرفورما باید درسه نسخه باشد از جمله نسخه اصلی باید شرح کامل از محصوالت و ش

صادرکننده می بایست طی نامه اي تایید نماید که این نسخه اول و . پرداخت درآن بیان شده باشد

اصلی اینویس پرفورما می باشد که توسط شرکت خود صادر شده است و مشخصات و محتوي ذکر 

 . شده دراین اینویس پرفورما مورد تایید و صحیح می باشد
 

نویس پرفورما و سایرمدارك را قبل از ارسال به همراه بار و براي ای ،پیشنهاد می شود که صادرکننده

 .واردکننده، به تایید سفارت و یا کنسولگري ترکیه در کشورخود برساند

 



 
 
 

 

 :گواهی بهداشت  )2

. انواع بذر، حیوانات و محصوالت حیوانی مورد نیاز می باشد ،گیاهاناهی بهداشت ویژه اي براي واردات گو

و باید در منطقه اي عاري  نده جات و سبزیجات می بایست عاري از آفات و بیماریها باشگیاهان ازجمله میو

 .ند از آفات و بیماري هاي ممنوعه رشد کرده باش

  

 کاالهاي وارداتی خاص )3

. تنها توسط اعضاي بورس طالي استانبول امکانپذیر می باشد)مثل طال،نقره وپالتین(واردات فلزات گرانبها

شرکتهاي فعال فلزات  ي استانبول تشکیل شده اند از بانک هاي داخلی و خارجی،اعضاي بورس طال

تولیدي فلزات گرانبها و همچنین شرکتهاي پاالیش ذوب فلزات -ادارات ارزي، شرکتهاي تجاري، گرانبها 

 .گرانبها
 

دارو و واردات محصوالت دارویی و مواد شیمیایی آلی بویژه محصوالتی که مورد استفاده صنعت تولید 

محصوالت پزشکی، واکسن براي انسان و حیوان، محصوالت آرایشی، موادشیمیایی مورد استفاده در 

محصوالت تمیزکننده وصنایع غذایی، حیوانات زنده و گیاهان، غالت و دانه هاي گیاهی و هورمونها، نیاز به 

 . دنرزي داراخذگواهی کنترل از اداره کل خدمات مراقبتی وزارت بهداشت، درمان و کشاو
 

مدارك ارائه شده . این مدارك می بایست جهت اخذگواهی کنترل به ارگان هاي مربوطه ارائه گردد

همچون، اینویس پرفورما،گواهی سالمت، گواهی تجربه و تجلیل یا آنالیزکاال، فرمول و یا لیست اجزء 

می بایست به زبان اصلی و  تشکیل دهنده کاال، گواهی شجره نامه، محصول و گزارش آنالیزاشعه، جملگی

 .ترجمه زبان ترکی تهیه و در زمان ورودکاال درگمرك مربوطه ارائه گردد
 



 
 
 

محصوالتی همچون انواع خودرو، لوازم برقی خانگی، تجهیزات دفتري، اداري و کامپیوتر، ماشین آالت 

اخذ مجوزواردات از  صنعتی و لوازم وتجهیزات الکترونیکی که نیازبه خدمت پس از فروش دارند، نیازمند

 .  وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور می باشند
 

براي اخذ مجوز، واردکننده باید تضمین کند که آنها خدمات و قطعات مورد نیاز کاالهاي ارائه شده را از    

ات طریق ایجاد دفاتر و یا از طریق امضاء قرارداد با یک شرکت داخلی تامین کننده قطعات وارائه دهنده خدم

 . مورد  نیاز فراهم می کند
 

محصولی مثل . گستردگی مراکز خدمات پس از فروش در سراسرکشوربستگی به نوع محصول واردشده دارد

 .خودروهاي سواري نیاز به ایجاد مراکز پشتیبانی و خدمات پس از فروش بطوروسیع در سطح کل کشور دارد
 

ی سیم، ماشین آالت اتوماتیک پردازش داده ها، لوازم برقی تجهیزات ارتباطات راه دور مانند تمام تجهیزات ب

براي واردات نیاز به تاییدیه از سوي  machines) (answer خطوط تلفن و تلگراف وتلفن هاي پاسخگو

 . سازمان نظارت بر مخابرات ترکیه دارد

 www.globaltrad.net: منبع

 

 

 

 

 
 



 
 
 

ور      واردات   
 
کشورترکیه یکی از امضاءکنندگان ماده . محاسبه میگردد CIF عوارض واردات درکشورترکیه براساس ارزش  

این معاهده تاکید نموده است که ارزش گمرکی می بایست . می باشد) گات(معاهده عمومی تعرفه وتجارت  711

) هزینه ارسال و بیمه و سایرهزینه هاي متعلقه+ پرداخت شده  قیمتی که واقعاً(محاسبه گردد  CIFبراساس 

 ، مثل،711منطبق با سایربندهاي ماده مؤظفند )  GATTگات (امضاء کنندگان معاهده عمومی تعرفه و تجارت 

هزینه هاي اضافی گمرکی مثل . سرعت در عملیات ترخیص، قابلیت تبدیل ارز و سایر موارد پایبند باشند

 . بر بیشتر کاالهاي وارداتی و کاالها و خدمات محلی اعمال می شود (VAT)ارزش افزوده 
 

ارزش . واردکننده کاال و یا خدمات مؤظف به پرداخت ارزش افزوده اعمال شده برکاال و یا خدمات می باشد

ي ارزش افزوده اعمال شده بر واردات بیشترکاالهاي غذایی و کشاورز. محاسبه میگردد CIFافزوده براساس 

 . هم برسد% 18می باشد و حتی احتمال دارد در مواردي به % 8تا  1از 
 

کاالهاي سرمایه اي و مواد اولیه اي که توسط دولت و یا شرکت هاي دولتی وارد می شوند و کاالهایی که براي 

 .پروژه هاي سرمایه گذاري داراي گواهی تشویق می باشند از پرداخت ارزش افزوده معاف می باشند
 

این توافقنامه محصوالت صنعتی . کشورترکیه با اتحادیه اروپا تشکیل یک اتحادیه گمرکی دادند 1996اکتبر در

طبق این توافقنامه براي اقالم غیرکشاورزي از اتحادیه . و محصوالت فرآوري شده کشاورزي را پوشش میدهد

اعمال نمیگردد  سهمیه بندي و همیزان تعرفه صفربود (EFTA)اروپا و اعضاء انجمن تجارت آزاد اروپا 

رقمی تعرفه هاي 12سیستم  هزار قلم و  20فصل و بیش از  5سیستم واردات جاري کشور ترکیه بر پایه .

 .هماهنگ، قرارداده شده است



 
 
 

 

در نتیجه الحاق کشورترکیه به اتحادیه گمرکی اروپا متوسط نرخ تعرفه واردات از کشورهاي عضو اتحادیه   

تعرفه واردات براي  ه است ویافت درصد به صفردرصد کاهش 10از  (EFTA)اد تجارت اروپا و انجمن آز

 . درصد کاهش یافت  ١/۴درصد به  10کشورهاي سوم یا خارج ازاین اتحادیه گمرکی مثل آمریکا از 
 

ترکیه  براساس توافقنامه گمرکی فوق این حق را براي خود حفظ کرده است که تعرفه هاي بعضی از کاالهاي 

 . بسیارحساس و بعضی از کاالهاي کشاورزي را با تعرفه هاي باال مورد حمایت قراردهد
 

و  GATTوانین معاهده می باشد اما آنچنان که باید در مواردي ق WTOو GATT ترکیه علیرغم اینکه عضو

کشاورزي د بطورمثال سالهاست که از صدورگواهی کنترل براي بعضی از اقالم را رعایت نمی کن WTOسازمان 

از دیگر که مثل گوشت و برنج و میوه جات خودداري می کند و یا پیاده سازي و اعمال سیستم قیمت مرجع 

بهره می  اي صنایع غذایی و کشاورزي جهت جلوگیري از واردات بعضی از کااله غیرتعرفه اي می باشد موانع 

  .جوید

 

 

 

 

 

 


