
گزارشی در عملکرد خدمات فین و مهندسی در 
کشور ترکیه

ی ییییضسییبلبقلکمنض  مسیر

در ترک هاچرا  
حوزه خدمات فنی و مهندسی 

موفق بوده اند ؟
کمیسون خدمات فین ، مهندسی و عمران اتاق بازرگاین مشهد33جلسه 



Making your business in Turkey a success

Discover the Turkish markets
www.eraiturkey.com

http://www.eraiturkey.com/


Geographical data

• Surface area: 783,562 km², 81
provinces, 7 regions, 957 districts.

• Capital: Ankara - Istanbul is the
economic capital of the country.

• 3 main economic and industrial
areas: Marmara (Istanbul, Bursa,
Kocaeli), Ankara and Izmir regions.

• 3 hours from Paris, Moscow, and
Iran, Turkey is located at the
crossroads of 4 cultures: European,
Russian, Iranian and Arab.

Making your business in Turkey a success

منطقه7استان، 81کیلومتر مربع، 783562: مساحت
.پایتخت اقتصادی این کشور استاستانبول آنکارا : پایتخت

.، آنکارا و ازمیر(استانبول، بورسا، کوجایلی)مرمره : منطقه اصلی اقتصادی و صنعتی3
.ساعت از پاریس، مسکو و ایران، در تقاطع چهار فرهنگ اروپایی، روسی، ایرانی و عربی قرار گرفته است3در فاصله ترکیه 



Socio-cultural data

• Democratic and secular Republic since 1923.

• Liberal economy since 1980.

• Population: more than 80 million inhabitants, about 20% has
a European purchasing power.

• Heterogeneous population, more than 70 ethnic groups,
about 5 million Turks have immigrated to Western Europe.

• Languages spoken Turkish, Kurdish, English, German, French
(business), 60% of the population under 35 years of age,
(average age is 31 years).

• 90% of the population is urban (metropolises and cities).

Making your business in Turkey a success

.شکل گرفته 1923سال نوین ترکیه از جمهوری دموکراتیک و سکوالر 
پایه ریزی شده است 1980اقتصاد آزاد و لیبرال آن درسال 

، (تجاری)های ترکی، کردی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی زبان .اروپایی دارندخرید این جمعیت درصدقدرت 20حدود نفر که میلیون 80بیش از : جمعیت.
.هستند( کالن شهرها و شهرها)درصد جمعیت شهر 90(.سال است31میانگین سنی )سال، 35درصد جمعیت زیر 60



Economic Data

GROWTH
 Economic growth of 1.6% in the third

quarter of 2018.

FOREIGN TRADE
An institutionalized economy supported by
$180 billion in FDI over the past 14 years.

• Imports: US$234 billion (2017)

• Exports: 157 billion US dollars (2017)
(+10.22)

MONETARY MEASURES
 GDP of US$851 billion in 2017, which

was US$236 billion in 2002.
 Public debt is 26.5% of GDP in 2017,

which was 61.4% in 2002.

RANKINGS
 17th largest economy in the world and

6th largest in the EU.
 15th largest importer in the world.
 20th largest exporter in the world.
 15th in the world for most attractive 

countries (OECD).
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رشد اقتصادی
درصدی در 1.6

.2018سال 

صاد خارجی توسط یک مهندسی اقتتجارت 
نهادینه شده 

میلیارد دالر سرمایه گذاری 180توسط
.سال گذشته14مستقیم خارجی در 

(2017)میلیارد دالر آمریکا 234: واردات
آمریکامیلیارد دالر 157: صادرات

:بندی رتبه 
در اقتصاد بزرگ جهان وششمینهفدهمین 
اروپااتحادیه 

.واردکننده بزرگ در جهانپانزدهمین 
جهان صادرکننده بزرگ بیستمین 

.(OECD)پانزدهمین کشور جذاب در جهان 

:پولی اقدامات 
لی داخناخالص افزایش تولید 

میلیارد دالر در سال 236از 
میلیارد دالر 851به  2002

.، 2017آمریکا در سال 
61.4کاهش بدهی عمومی از 

26.5به  2002درصد در سال 
در درصد تولید ناخالص داخلی

.است2017سال 
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Economic Data

HAVEMANY MULTINATIONALS
CHOSEN TURKEY AS THEIR HUB

90 countries managed from Turkey 

Eurasia & Africa

79 countries managed from Turkey

Middle East and Africa

67 countries managed from Turkey

Middle East and Africa

20 countries managed from Turkey

Caucasus, Central Asia and Eastern

Europe

A REGIONAL HUB

Turkey, an intercontinental bridge, offers access to many markets
within a 5-hour flight time.

CAUCASUS, CENTRAL ASIA, MIDDLE EAST

A rapidly expanding region with abundant 
resources and major development needs.EUROPEAN REGION

1st import and export zone
for Turkey

Turkey: 7th supplier and 5th
customer in the EU

NORTH AFRICA

+15% more imports

Customs union with
the EU and
agreements with
more than 25
countries

One of the best
logistics performance
indicators with
efficient transport

Energy corridor

ساعت پرواز ارتباط بنی قاره ای را فراهم می سازد ، هواپیمایی ترکیش با خدمات مهندسی ارزنده رمز موفقیت پنل بنی قاره ای ترکیه است 5از ترکیه یک پنل بنی قاره است که با کمرت

بزرگترین مرکز هدف ترکیه در
صدور  خدمات فنی مهندسی 

.کشورهای اروپایی هستند 
خدمات ترکیه هفتمین تامین کننده

مهندسی اروپا و 
از پنجمین مشتری دریافت خدمات

اروپا است

حالدرسرعتبهکهمناطقیعنوانبهخاورمیانهمرکزی،آسیای،قفقازمنطقهبهجدیتوجه
.زندمیموجهادرآنمهندسیتوسعهنیازهایفراوانمنابعبهتوجهباوهستندرشد

گمرکی عضو اتحادیه 
بااتحادیه اروپا وقرارداد با 

کشور25بیش از 

یهاشاخصبهترینازیکی
وحملبالجستیکعملکرد

کارآمدنقل

با انرژی منطقهکریدور 
خدمات مهندسی ویژه

مرکز مدیریت کشورهای 
اوراسیا و آفریقا کمپانی 
کشور 90کوکاکوال در بیش از 

کرو خدمات پشتیبانی مهندسی مای79
کشور در ترکیه79سافت در بیش از 
.انجام می شود 

کشور خدمات مهندسی 67بیش از 
شرکت اینتل را از طریق ترکیه 

.دریافت می کنند 
از، قفقخدمات درمانی فایزر در منطقه 
در آسیای مرکزی و اروپای شرقی 

دشونمی کشور مدیریت 20بیش از 

خدمات مهندسی در شمال آفریقا از طریق ترکیه صورت می پذیرد % 15بیش از 



The general SWOT analysis of the Turkish market

• Qualified and affordable labor: very well-trained engineers
who are more affordable than in Europe.

• Ability to adapt to demand and reactivity of the Turkish
companies.

• Geographical location: link between Europe and Asia.
• Re-export platform: geographical proximity to France and 

Asia.
• Quality of manufactured products (in compliance with 

European standards).
• Customs agreements with the EU since 1996. 20% of the 

population has European purchasing power.
• Young and urban population. Flexibility of sectors and 

country.
• High-performance partnerships on auto/aero/agro, etc.

Weaknesses/Threats
• Important underground market.
• Legislative gaps in counterfeiting.
• Soaring competition from China.
• Too long payment terms.

Strengths/Opportunities

Making your business in Turkey a success

وشرایطواجدکارنیروی
:صرفهبهمقرون

آموزشبسیارمهندسین
هصرفبهمقروندیدهکه

ییتوانا.هستنداروپاازتر
نشواکوتقاضاباانطباق

هاموقعیتترکشرکت
اروپانبیپیوند:جغرافیایی

صادراتفرمپلت.آسیاو
یجغرافیاینزدیکی:مجدد

فیتکی.آسیاوفرانسهبه
تولیدیمحصوالت

استانداردهایبامطابق)
قراردادهای.(اروپایی
ازااروپاتحادیهباگمرکی
ازدرصد1996.20سال

خریدقدرتدارایجمعیت
جمعیت.هستنداروپایی
.شهرنشینوجوان

وهابخشپذیریانعطاف
یکارایباکشورمشارکت

وآگرو/آئرو/خودرودرباال
.غیره

زیرزمینیمهمبازار-1
جعلدرقانونیخألهای-2

چینازرقابتافزایش
ازبیشپرداختشرایط-3
طوالنیحد

فرصت ها/نقاط قوتتهدید/نقاط ضعف

ترکیهبازاردرمتخصصکارنریویکیلحتلیل



10 Good reasons to choose Turkey

1.An economic success despite the
economic and political crises.

2.A large, young and innovative
population constituting a large
market.

3. A qualified and competitive
workforce in terms of cost.

4.A liberal and reformist investment
climate offering equal rights to
foreign investors.

5. Recent
infrastructures.

and developing

6.A central geographical location on the East-
West and North-South axes constituting an
industrial and commercial hub.

7.A strategic energy corridor and terminal
for Europe.

8. Trade facilitated through the Customs
Union with the EU since 1996.

9. Reduced taxes and incentives for
investors.

10. A large domestic market with growing
sectors and significant needs.
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اقتصادیموفقیت
TAبحرانوجودبا
واقتصادیهای

جمعیت.سیاسی
نوآوروجوانبزرگ،

رابزرگیبازارکه
.دهدمیتشکیل
وشرایطواجد

ازارکنیرویرقابتی
فضایهزینهنظر

گذاریسرمایه
اصالحولیبرال
ابربرحقوقکهطلب

نگذاراسرمایهبهرا
میارائهخارجی

.کند

اخیرهایزیرساخت
توسعهحالدرو

طریقازتجارت
میتسهیلگمرک

یهاتحادباشوداتحادیه
سالازاروپا

ومالیاتکاهش.1996
برایسرمایههامشوق
داخلیبازار.گذاران
اهرشدبخشبابزرگ

توجهقابلنیازهایو

ردمرکزیجغرافیاییموقعیت
وغرب-شرقمحورهای

قطبیککهجنوب-شمال
میتشکیلراتجاریوصنعتی
انرژیپایانهوکریدور.دهد

اروپابرایاستراتژیک
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The growing sectors خبش های در حال رشد
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17th largest producer in the world / 1st in Europe

9 R&D centers support not only local operations, but also 
operations in other plants of the parent companies.

• Ford Otosan's R&D department is one of the 3 largest
centers in the world.

• Bursa R&D center is the only Fiat center outside of Italy
serving the European market.

• Courier, Ford's new light commercial vehicle, the Yeniköyی
plant is the only production center in the world.

• Toyota's C-HR hybrid is produced in Turkey for global 
markets.

• Daimler R&D is the competence center of some parties
and has a global responsibility.

• With more than 40,000 employees, automotive equipment
manufacturers are one of the largest employers in the
manufacturing sector.

Automotive

انهکارخدرعملیاتازبلکهمحلی،عملیاتازتنهانهتوسعهوتحقیقمرکز9اروپادراول/جهاندربزرگکنندهتولیدهفدهمین
دراستمراکزبزرگبخش3ازیکیاتوسانفوردتوسعهوتحقیقبخش.کنندمیپشتیبانیمادرهایشرکتدیگرهای

جدیدسبکتجاریخودرویاروپاپیک،بازاربهاستخدمتایتالیاازخارجدرفیاتمرکزتنهابورساتوسعهوتحقیقجهانمرکز
میتولیدجهانیبازارهایبرایترکیهدرتویوتاC-HRهیبریدیخودروی.استجهاندرتولیدمرکزتنهاYeniköyکارخانهفورد،
40000ازبیشباخودروتجهیزاتتولیدکنندگان.داردجهانیمسئولیتاستواحزابازبرخیصالحیتمرکزدایملرR&D.شود

.هستندتولیدبخشدرکارفرمایانبزرگترینازیکیکارمند،
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6th largest producer in the world, 2nd largest in
Europe, more than 9 million tons of production in
2017.

• Growth of more than 10% over the last 10 years.

• Annual production of 4.9 million tons.

• + More than 5,000 companies, 77% of these companies are
plastic processors.

• 113 companies with foreign capital.

• Progressive adoption of European standards.

• Production in 2011: around 7 million tons (+13-15%  
compared to 2010).

• Type of products: packaging, profiles, plastic injection for
the automotive industry.

• Turkey ranks 3rd in Europe in terms of production capacity
after Germany and Italy.

• Turkish plastics industry holds 1.6% of the world market.

• Growth of more than 10% over the last 10 years.

• The agri-food sector consumes 50% of the total packaging 
production.

Plastics/Packaging Industry

دردرصدی10ازبیشرشد.2017سالدرتولیدتنمیلیون9ازبیشاروپا،تولیدکنندهدومینجهان،بزرگتولیدکنندهششمین
هایهستندپردازندههاشرکتایندرصد77کهشرکت5000ازبیش+•.تنمیلیون4.9ساالنهتولید.گذشتهسال10

-13)+تنمیلیون7حدود:2011سالدراروپاییتولیداستانداردهایتدریجیپذیرش.خارجیسرمایهباشرکت113پالستیکی
ظرفیتنظرازترکیه.خودروسازیبرایصنعتپالستیکتزریقپروفیل،بندی،بسته:محصوالتنوع.(2010سالبهنسبت15٪

ازبیشرشد.دارداختیاردرراجهانیبازارازدرصد1.6ترکیهپالستیکایتالیاصنعتوآلمانازداردبعدرااروپاسومرتبهتولید
.کندمیمصرفرابندیبستهتولیدکلازدرصد50غذاییموادوکشاورزیبخش.گذشتهسال10دردرصدی10
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Information & Technology

Total
Employment Created

120k
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1 of the 8 countries in the world to be self-sufficient

• No.1 producer in the Middle East region and among the
world's leading agricultural producers

• About 20% of the total Turkish GDP is dedicated to this
sector

• 4th largest producer of pasta, tomatoes, 6th largest tea 
producer in the world

• Need for adapted equipment and machines related to the 
transformation of raw products, packaging....

Agri-food industry

حوزهدرمهندسیفنیتجهیزاتوآبیارینوینهایسیستمبهتوجهبا.استرسیدهخودکفاییبهجهانکشور8ازیکی
تولیدکلازدرصد20حدود،جهانکشاورزیپیشروتولیدکنندگانمیاندروخاورمیانهمنطقهدر1شمارهکنندهتولیدکشاورزی

صادرکنندهوندهکنتولیدسومینماکارونی،بزرگتولیدکنندهچهارمین.دارداختصاصنوینکشاورزیبهترکیهداخلیناخالص
جهاندرچایبزرگتولیدکنندهششمین،آنهایفرآوردهوفرنگیگوجه

بسته،ارجیخسنجیذائقه،فرآوری،خاممحصوالتتبدیلدرمهندسیفنیآالتماشینوتجهیزاتبرتکیهباهاموفقیتاین
استگرفتهصورت...ومهندسیخدماتوبندی
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1st European television manufacturer and 2nd
largest household appliance manufacturer.

• Electronic components, durable capital goods,
professional and industrial equipment.

• Import of tubes, circuit elements, printed circuits, 
coils, transformers, acoustic elements.

• Very dynamic ICT market: young and urbanized 
population.

• The main advantage of the sector: production and
re-export platform.

Electronic equipment & 
household appliances (WEEE)
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In the 16th place among global pharmaceutical manufacturers and
6th in the European market, after Germany, France, the United
Kingdom, Italy, and Spain.

• 300 companies, including 263 local companies and 37 multinationals.

• 42 main production sites and subcontractors and importers.

• The production of medicines in Turkey corresponds to 80% of market 
demand.

• A leading destination for medical tourism.

• 521,000 medical tourists / turnover of USD 2.5 billion.

Objectives 2023: 2 Millions of patients and 20 Billion USD turnover, an
easily accessible and attractive market for European companies with
many city hospital projects requiring significant investment in
equipment.

A restructured health system:

• Budget for "care expenses" doubled in 10 years,

• Better coverage,

• Expanded and modern hospital facilities

• Equipment: the largest market in the region (USD 2.2 billion).

Pharmaceuticals & Health

ایتالیالستان،انگفرانسه،آلمان،ازپساروپابازاردرششمینوداروجهانیتولیدکنندگانبیندرشانزدهمجایگاهدر
فرعیپیمانکارانوتولیداصلیسایت42.ملیتیچندشرکت37ومحلیشرکت263جملهازشرکت،300.اسپانیاو
گردشگریبرایپیشرومقصدی.داردمطابقتبازارتقاضایدرصد80باترکیهدرداروتولید.واردکنندهو

20مالیگردشوبیمارمیلیون2023:2اهداف.دالریمیلیارد2.5مالیگردش/پزشکیگردشگر521000.پزشکی
بااروپاییهایشرکتبرایجذابودسترسدرراحتیبهدالری،بازاریمیلیارد

شدبرابردوسال10در"مراقبتهایهزینه"بودجه
مدرنوپیشرفتهبیمارستانیبهتر،امکاناتایبیمهپوشش

.(دالرمیلیارد2.2)منطقهدربازاربزرگترین:تجهیزات
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The transport and logistics sector in Turkey is
one of the fastest growing sectors in the
country.

• Its value has tripled since 2002, with an average annual
growth rate of 20%.

• Turkey has doubled its transport investment budget from
20% to 40% over the last decade.

The Turkish government should make it possible to achieve
the following objectives by 2023:

• The volume of foreign trade is expected to reach $1,100
billion, with exports of $500 billion and imports of $600
billion.

• GDP will reach $2 trillion.

• Cargo which is carried is expected to reach 625 billion
tons.

Transport

درصد20آنساالنهرشدنرخمتوسطواستشدهبرابرسه2002سالازآنارزش.استکشورایندررشدحالدربخش هایازیکیترکیهدرلجستیکونقلوحملبخش
.است
دولت.گذشتهدههدر.دهدمیافزایشدرصد40تا20متوسططوربه2023سالتاواستکردهبرابردوگذشتهیکدههطیراخودنقلوحملگذاریسرمایهحجمترکیه
1100بهدالرمیلیارد600وارداتودالرمیلیارد500صادراتباخارجیتجارتحجمشودمیبینیپیش:2023سالتازیرسازداهدافممکنراآنبهدستیابیبایدترکیه

برسدتنمیلیارد625بهشدهحملهایمحمولهشودمیبینیپیش.رسیدخواهددالرتریلیون2بهداخلیناخالصتولید.برسددالرمیلیارد
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Construction

Continuous and dynamic growth of the sector

+10% CAGR over the last decade

Large-scale urban projects

Broad urban renewal policy associated with infrastructure development

3rd largest manufacturer in the world after the United States and China.

4th largest cement producer in the world and 2nd in Europe

23 Turkish companies included in the "List of the world's 225 leading
construction companies".

• High demand for construction materials and equipment

• Rapid urbanization of the country, migration to major cities

• Industrialization, modernization and extension of road and urban
infrastructure and development of new solutions for public transport.

ساخت و ساز

 و ساز درصدی در  ساخت 10+رشد مستمر
طی بیش از  یکدهه گذشته

 ا گسترده نوسازی شهری مرتبط بسیاست
توسعه 

 جهان ر زیر ساخت دتولید کننده بزرگ سومین
پس از ایاالت متحده و چین 

 لید خدمات مهندسی توتولید کننده چهارمین
در جهان سیمان 

 شرکت ترک در فهرست 23، 2022در سال
.د شرکت ساخت برتر جهان قرار گرفتن225

 برای مصالح و تجهیزات تقاضای باال
اجرت به سریع کشور، مهساختمانی شهرنشینی 

سازی، نوسازی و بزرگ ، صنعتی شهرهای 
عه ها و توسشهرسازی ، زیرساخت توسعه راه و 

عمومی راه حل های جدید برای حمل و نقل 
از مزایای توجه به دانش مهندسی ساخت در 

.کشور ترکیه است 
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Energy & Natural Resources

One of the fastest growing energy markets 

Growth forecasts: 6% / year on average until 2023 

High energy dependence

• 71.5% of the energy consumed is imported

• Turkey's main purchasing item

• Energy bill: - 30% in 2015

Beneficial natural resources and climate

High potential for the development of renewable energies

Turkey's annual primary energy consumption over the past 25 years has
increased from 55 million tons of oil equivalent to 155 million tons.

The incentives offered to investors in the fields of hydroelectric power, wind 
power, solar power, natural gas, bioenergy and geothermal energy are as 
follows:

• Exemption from VAT

• Customs exemption

• Tax reduction (40%)

• SSI Premium Employer share (7 years)

• Interest support (max. 700,000 TL)

دارای یکی از سریع ترین نرخ های رشد در بازارهای تولید انرژی 
2023در سال به طور متوسط تا سال % 6: رشدپیش بینی 

71.5قطع وابستگی در باالترین نرخ جهانی به انرژی تا کاهش به میزان
2022در سال ٪30وکاهش قبض مصرفی انرژی تا درصد 

توسعه انرژی باال برایمفید و پتانسیل طبیعی و آب و هوای با توجه به منابع 
25ی طترکیه های تجدید ناپذیر در های تجدیدپذیرمصرف ساالنه انرژی 

.میلیون تن رسیده است55نفت به میلیون تن 155از سال گذشته 
های ارائه شده به سرمایه گذاران در زمینه های برق آبی، نیرویمشوق 

ی به شرح بادی، انرژی خورشیدی، گاز طبیعی، بیوانرژی و انرژی زمین گرمای
:زیر است

 افزوده ،معافیت از مالیات بر ارزش
 ، معافیت گمرکی
 ( 40)مالیات کاهش%
 سال  ،7: معافیت سهم بیمه کارفرما
 لیر 700.000تخفیف بهره بانکی تا



Making your business in Turkey a success

Environment & Recycling

Turkey is expected to invest between €7 billion and €9 billion in
the waste management and recycling sector in the short term.

The State is preparing to provide various forms of support to
local and foreign investors: value-added tax, customs duties,
investment allowances, interest rate subsidies, tax reductions.

• 74 million inhabitants and more than 70% live in urban
areas.

• Strong population, economic and industrial growth explain
the evolution of the composition and volume of waste over
the past twenty years.

• Research and investment in the renewable energy sector: 
wind, solar, hydro and bioenergy. Geothermal energy is one 
of the sectors with a big potential.

• Liberalization of electricity production by private individuals
since 2009.

در این حمایت : است در حال آماده شدن برای ارائه اشکال مختلف حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کوتاه مدت صورت پذیرد و دولت میلیارد یورو سرمایه گذاری 9تا 7بین در بخش مدیریت زباله و بازیافت در کشور ترکیه انتظار می رود 
درصد در شهرها زندگی می 70بیش از نفری که  میلیون 74تخصیص یارانه در نرخ بهره و کاهش مالیات موارد مهم و عملیاتی است  ضرورت بازیافت زباله در کشوری هزینه سرمایه گذاری، اهدای کمک عوارض گمرکی، افزوده و بر ارزش حذف مالیات 

استفاده از . ته است بیوانرژی صورت پذیرفبادی، خورشیدی، آبی و : و سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیرکنند بسیار ضروری است و در این راستا و تقویت بهر برداری داخلی و صادرات خدمات فنی مهندسی توجه جدی و ویژه به تحقیق 



Making your business in Turkey a success

A developed maritime industry
• Shipbuilding and 1st mode of freight transport
• 2nd country of sailors; 13th largest maritime fleet in the world

A fleet of 145 construction & maintenance sites
Reorientation of production towards so-called "special" vessels

Competitive Turkish companies with a wide-range of products
and services
• 6th largest bulk carrier producer
• 5th of oil tankers
• 3rd of yachts

Strengths & Opportunities
• Manpower and young qualified engineers
• Competitive companies
• Different positioning of the main ones
• Asian competitors (China, Japan, Korea)
• Diversified offer
• Enhancement of French know-how in Turkey
• Export of high value products and equipment
• Partnerships with Turkish companies
• Outsourcing of its production

Maritime

دریاییناوگانمینسیزده؛ملوانانتعداددرکشوردومین،سازیکشتیدریافتهتوسعهدریاییصنعتدارایترکیهکشور
بازسازیونگهداریوتعمیرویژهسایتدارای،نگهداریوسازوساختسایت145ازمتشکلناوگانی،جهانبزرگ
،فله بریبزرگقدرتششمین،مجدد
جایگاهقاءارت،شرایطواجدجوانمهندسینوانسانینیرویهایفرصتوقوتنقاطبهاتکاوتقویتباهاموفقیتای

.استگردیده(کرهژاپن،چین،)آسیاییکشورهایرقیبتریناصلیوگرفتهصورتیابیموقعیت
صادراتباهفرانسکشوربهدریاییمهندسیفنیخدماتصدوردرپیشرودریاییصنعتنسبیمزیتازاستفادهبا

.استردیدهگآنتولیدسپاریبرونوترکیههایشرکتبامشارکتوباالمهندسیدانشارزشباتجهیزاتومحصوالت
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6th largest tourist destination in the world 
(Istanbul: 2nd)

36 Millions of visitors including 50% European
tourists

• Despite a decline in 2016 in summer tourism,
+200% compared to 2002 driven by the Middle
East and the attraction of medical tourism
persists

• Objectives 2023: 50 million visitors

• Turnover: USD 50 billion

• A country rich in natural resources

• Beach, geothermal, golf...

Tourism & Hotels

میلیون 36(دوم: استانبول)ششمین مقصد گردشگری جهان 
گردشگران  اروپایی ٪50بازدید کننده از جمله 

با 19د گردشگری به دلیل شیوع بیماری کویوجود کاهش با 
ه حمایت های اقتصادی دولت و استفاده از مکانیزم توسع
ال خدمات فنی ومهندسی میزان توریست های ترکیه در س

افزایش داسته و جذابیت 2002سال % 200به میزان 2022
ول را ترکیه همچنان در خاورماینه رتبه اگردشگری پزشکی 

.دارد 

اهداف گردشگری در 
: 2023سال  

50 دهکننمیلیون بازدید
 میلیارد 50: مالیگردش

دالر 
  توسعه خدمات در حمایت

از منابع طبیعی



The Turkish Business World

There are about 1000 holding companies / Large Groups in
Turkey: 1 holding company out of 4 is located in Anatolia.

• More than 600,000 companies of which 58,000 are with
foreign capital.

• 95% of the Turkish economic structure is composed of
family-run companies (95% of micro SMEs, 3% of small
businesses and 2% of medium-sized companies). These
companies account for 80% of all the employment in
Turkey).

They are relatively young. 72% of SMEs were created after 
1990: still the first generation is in power.

Making your business in Turkey a success

وباشدمیاقماریشرکت4ازمتشکلهلدینگهرمیانگینوداردوجودبزرگگروه/هلدینگشرکت1000ترکیهکشوردرومهندسیفنیخدماتتقویتراستایدر
.اندشدهواقعدرآناتولیآنهااکثر
.اندشدهواگذاریاشدهتاسیسخارجیگذاریسرمایهباشرکت58000یعنیآنها%10کهداردوجودترکیهدرشرکت600.000ازبیش
هایشرکتازدرصد2وکوچکمشاغلازدرصد3خرد،هایSMEازدرصد95)استشدهتشکیلخانوادگیهایشرکتازترکیهاقتصادیساختارازدرصد95

نسلهنوز:شدندایجاد1990سالازپسهاSMEازدرصد72.هستندجواننسبتا  آنها.(دهندمیتشکیلراترکیهدراشتغالکلازدرصد80هاشرکتاین.(متوسط
.استقدرتدراول



Making your business in Turkey a success

Advice and keys to entering the Turkish market

Turks are used to living with:
• economic crises,
• earthquakes,
• traffic jams especially in big cities,
• changes in law, regulations overnight...

This situation makes it possible to be flexible, practical and even pragmatic... for individuals and companies alike.

:بابالندگی اقتصادی ترک ها به 
ر شهرهای های اقتصادی،زلزله ها،ترافیک به خصوص دحبران 

پیش می روند به...بزرگ،تغیریات در قواننی و مقررات یک شبه 
حیت عمیل وعملگرایی وضعیت امکان انعطاف پذیری، و این 

ت ها فراهم برای افراد و شرکبسیاری از ناممکن ها را بودن 
.می کند


