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، درصد 78,6با ثبت  در پايان ژوئنبود  درصد 49، 2022در ژانويه كه بر اساس آمار رسمي، نرخ تورم  
در  درصد نزديك شده كه اين رقم 80نرخ تورم ساالنه در تركيه در حالي به  .را شكستسال اخير  24ركورد 
  .درصد در نوسان است 180تا  80نرخ تورم دولتي و غيردولتي بين  درصد بود. 17,5حدود  2021سال  ژوئن

 175,55 ،درصدي 8,31با افزايش  را اه ژوئنمدر تورم واقعي نرخ   ENAGپژوهشكده هاي غيردولتي نظير اما   
. بيشترين افزايش قيمت در بخش مسكن اعالم نمود درصد 71,44 نيزرا  هماه 6نرخ تورم  و درصد در سال

   .مي شودمشاهده 

دهد نگاهي به جزئيات افزايش قيمت كاالها و خدمات كه مركز آمار اين كشور منتشر كرده نشان مي   
ها را ها باالترين جهش قيمتلوازم خانگي، هتل و رستورانمسكن، و نقل، مواد غذايي،  هايي نظير حملبخش

  اند.ردهكتجربه 
ده است؛  در ماه ژوئن بوساالنه  درصد تورمِ 123شاهد قيمت در حوزه حمل و نقل بوده كه  افزايشبيشترين       

طي يك سال اخير مواد غذايي و  ست.درصد باالتر رفته ا 11هاي حمل و نقل، حدود هزينه ،طي يك ماه
  اند.درصد افزايش قيمت داشته 94مشروبات غيرالكلي هم نزديك به 

هاي اصلي كه گروه ساير .درصد محقق شد 23,74در گروه اصلي ارتباطات با نيز كمترين افزايش ساالنه     
درصد، آموزش با  26,99ش با سال قبل كمتر بوده است به ترتيب پوشاك و كف نسبت به ماه مشابه ،افزايش
   ت.درصد بوده اس 39,34درصد و بهداشت با  27,76

  
  2022  در دوره ژانويه تا ژوئنحجم تجارت خارجي تركيه 

  
        

هاي سازمان آمار و وزارت تجارت تركيه، صادرات كشور در شش ماهه نخست سال جاري در بر اساس داده    
 .ميليون دالر رسيد 866ميليارد و  125درصد افزايش به  20با  2021مقايسه با دوره مشابه سال 
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ميليون دالر قرار  267ميليارد و  177درصد افزايش در سطح  40,6در اين دوره ميزان واردات تركيه نيز با 
در اين ميليارد دالر فراتر رفت.  303از  2022شش ماهه اول  تركيه در بدين ترتيب حجم تجارت خارجيِگرفت. 

ميليون دالر  400ميليون و  51به  ،افزايشميليارد دالر  14,27تا، كسري تراز تجارت خارجي كشور نيز با راس
 مدت در بود، درصد 83,2 2021 ژوئن تا ژانويه دوره در كه واردات به صادرات نسبت كه حالي در .فزايش يافتا

  .يافت كاهش درصد 71,0 به 2022 سال مشابه
  

يليارد)(برحسب مبا احتساب انرژي و فلزات قيمتيبه تفكيك ماه  تركيه تجدول آخرين وضعيت تجار  
2022سال  واردات صادرات حجم كل  تراز
10,2-  4,45  ژانويه 27,8 17,5 
7,9 -  فوريه  27,8 20,4 48,2 
8,2 -  مارس 30,9 22,7 53,6 
6,1 -  52,8 29,4 23,3 آوريل
10,6-  48,5 29,58 18,9 مي
8,1 -  54,9 31,5 ,423 جون

4,51-  303,09 125,864 177,230 جمع كل
	

 حجم تجارت خارجي بر اساس سهم استانها	

ها بيشترين حجم صادرات را به خود ميليارد دالري در مقايسه با ساير استان 49,95با سهم  استانبول
ميليارد  7,14با  ازمير و  ميليارد دالر  7,92با  بورسا  ميليارد دالر،  10,15با استان كوجائلي   .تصاص دادخا

با  مانيسا  ، 2,53با  دنيزلي  ، 2,63با ساكاريا   ، 5,2با  تبآنغازي  ، 5,35با  آنكارا .دالر استانبول را دنبال كردند
  .هاي بعدي قرار گرفتندميليارد دالر در رده 1,94با  تاياحو    2,52

  
 دالر رسيدميليارد  50ماه به حدود 6هاي استانبول طي صادرات شركت	

درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل  23هاي استانبول با طي شش ماه اول امسال صادرات شركت
در اين مدت و جايگاه اول را در ميان استانهاي تركيه بدست آورد.  ميليون دالر رسيد 945ميليارد و  49به 

ميليون دالر انجام  519ميليارد و  8يايي با هاي شيمبيشترين صادرات استانبول را شركتهاي مرتبط با فرآورده
ميليارد و  5ميليون دالر، بخش فوالد با  372ميليارد و  7پس از اين بخش نيز شركتهاي پوشاك با  .اندداده
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ميليارد و  3ميليون دالر و برق و الكترونيك با  323ميليارد و  4ميليون دالر، فلزات آهني و غير آهني  924
ترين مشتري محصوالت صادراتي از استانبول بوده و كاالهايي به ارزش آلمان اصلي .قرار دارند ميليون دالر 710

آمريكا، انگلستان، ايتاليا و اسپانيا نيز در  .ميليون دالر طي اين مدت به آلمان صادر شده است 368ميليارد و  4
  .هاي دوم تا چهارم مقاصد صادراتي استانبول قرار دارندرده

  
  ميليارد دالري از استان بورسا در نيمه نخست امسال 8حدود صادرات	

هزار دالر صادرات از استان بورسا صورت گرفته  89ميليون و  918ميليارد و  7جاري ماهه اول سال 6طي       
 امسال اول نيمه در دارد، قرار صادرات سوم رتبه در كوجاائلي و استانبول از پس كه بورسا ب،ه اين ترتي. باست
 صادرات خودمختار مناطق و آزاد مناطق كشور، 188 به خودروسازي و نساجي جمله از مختلف هايبخش در

در اين ميان صنعت  .دهددرصد افزايش را نشان مي 4,1مدت مشابه سال گذشته  به نسبت كه است داشته
صادرات استان را به خود درصد از كل  50هزار دالر صادرات، حدود  188ميليون و  93ميليارد و  3خودرو با 

 .هاي دوم و سوم قرار گرفتندصنعت فوالد در ردهو خش پوشاك پس از صنعت خودرو، ب.اختصاص داده است
داشته درصد كاهش  3,1 2021بيشترين صادرات از استان بورسا به آلمان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال 

  .است

  

  غربي ميليارددالري از منطقه مديترانه 1,36صادرات	

درصدي نسبت به نيمه اول  5,46با رشد فعاالن اقتصادي منطقه مديترانه غربي در نيمه نخست سالجاري     
ميوه و سبزيجات تازه،  .اندميليون دالر كاال به خارج كشور صادر كرده 360بيش از يك ميليارد و ، 2021سال 
ميليون و  101آلمان با و  دهدرا تشكيل مي هاي معدني و فوالد بخش اعظم صادرات اين منطقه به خارجسنگ
  مي باشد. منطقه اين هزار دالر مقصد اصلي صادرات از  251

  تجاريحجم مبادالت  تفكيكيآمار
  

  افزيش صادرات به كشورهاي همسايه 
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صادرات تركيه به كشورهاي همسايه از جمله بلغارستان، گرجستان، عراق، ايران، سوريه و يونان در بازه   
ميليارد دالر  11,4درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به  25,4با  2022ني ژانويه تا ژوئنزما

	.هزار دالر بود 940ميليون و  131ميليارد و  9اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته . رسيده است

هزار دالر به عراق  698و  ميليون 837ميليارد و  4تركيه در مدت مذكور بيشترين ميزان صادرات را با ارزش     
   .ه استانجام داد

	جدول صادرات تركيه به كشورهاي همسايه

  صادرات كشور
 ميليارد دالر 4,8 عراق

 ميليارد دالر 2,265 بلغارستان
 ميليارد دالر1,558 يونان
 ميليارد دالر1,159 ايران

 ميليون دالر 897 گرجستان
 ميليون دالر 730 سوريه

	
 دف بازارهاي صادراتي تركيه اول ه ده كشور 

آلمان، آمريكا، ايتاليا، انگليس، عراق، ايتاليا، اسپانيا، فرانسه، هلند و روسيه، ده كشور اول هدف صادراتي 
  تركيه در دوره مذكور بوده اند. 

 
 2022مقصد صادراتي تركيه در نيمه اول سال اولين  آلمان 

و اولين اختصاص داده ررا به خود هم كل صادرات اين كشودرصد از س 8,5ميليارد دالر،  10,640آلمان با 
 دالر، ميليون 658 و ميليارد 8 با آمريكا پس از اين كشور به ترتيب: .شودكشورهدف بازار تركيه محسوب مي

 362 و ميليارد 6 با عراق و دالر ميليون 489 و ميليارد 6 با انگليس دالر، ميليون 612 و ميليارد 6 با ايتاليا
	.است داده اختصاص خود به را صادرات كل از درصد 30,8 اول كشور 5 به راتصاد .دارند قرار دالر يونميل

  
 ده كشور اول وارداتي تركيه 

روسيه، چين، آلمان، ايتاليا، آمريكا، هند، سوئيس، كره جنوبي، فرانسه و ايران،  ژانويه تا ژوئن،در بازه زماني 
  ند.ابودهتركيه  كشور اول وارداتيده 
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  واردات تركيهكل درصدي روسيه از  15,6سهم 

مقام درصدي از كل واردات تركيه،  15,6سهم  و دالر ميليارد 27,719  با روسيه ژوئن، تا ژانويه دوره در
 و ميليارد 11 با آلمان دالر، ميليون 82 و ميليارد 20 با چينترتيب اول را به خود اختصاص داد. پس از آن به

 هاي رتبه در ردال ميليون 746 و ميليارد 6 با ايتاليا و دالر ميليون 583 و ميليارد 7 با آمريكا ر،دال ميليون 499
   .دهدمي تشكيل را واردات كل از درصد 41,5 اول كشور 5 از واردات	دارند. قرار بعدي

 
  

  ميليارددالر توسط پيمانكاران تركيه در خارج 4,6اجراي پروژه هايي به ارزش 

 ميليارد دالر 4,6پروژه را به ارزش  132 ،2022ل سال نكاري خارج از كشور تركيه در نيمه اوبخش پيما 
اند كه پيمانكاران تركيه در ترين بخشهايي بودهاصلي ،تونل و پل- هاي مسكن، بزرگراهپروژه .اجرايي كرده است

  .اندخارج از كشور اجرايي كرده
  

 5,4 در تركيه شركت توسط اتباع خارجي  828هزار و  9ثبت گذاري خارجي با سرمايه ميليارد لير		

اند كه در خارجي در تركيه تاسيس شده شركت با سرمايه 828هزار و  9، 2022در شش ماهه اول سال 
، آلمان با 500شورهاي روسيه با ك .شركت در صدر قرار گرفتند 640با ثبت  يبازه زماني مذكور شهروندان ايران

و آمريكا با  159، عراق با 160، آذربايجان با 162، پاكستان با 179، اردن با 186مصر با  ،266، سوريه با 269
	.اندهاي بعدي قرار داشتهشركت در رده 141

 ميليارد لير 5,4اند در مجموع هاي تُرك شراكت داشتهها از جمله آنهايي كه با شركتتمامي اين شركت
آنتاليا، بورسا و  ،در استانبول ترتيببه ها با سرمايه خارجيين شركتبيشتر .اندگذاري كردهدر تركيه سرمايه

  .اندتاسيس شدهمرسين 
  

  در نيمه نخست سال به باالترين ميزان تاريخ خود رسيدصادرات محصوالت صنعتي تركيه	

زان ميليون دالر صادرات به باالترين مي 180ميليارد و  94ژوئن با  -بخش صنعتي تركيه در دوره ژانويه 
اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال خود در نيمه نخست سال در مقايسه با ادوار مشابه سالهاي گذشته رسيد. 

درصد افزايش داشته است .در اين راستا، سهم محصوالت صنعتي از كل صادرات تركيه در اين دوره  19گذشته 
 .ش در اين زمينه ركورد شكني كردندبخ 12 ،بخش گروه صنعتي تركيه 16در بين  .درصد رسيد 74,8به نيز 

نساجي و مواد خام، چرم و محصوالت چرمي، مواد شيميايي، پوشاك، لوازم برقي، صنايع دفاعي و هوانوردي، 
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هاي هستند كه بيشترين افزايش را نسبت به دوره مشابه سال آهن و فلزات، فوالد و سيمان از جمله بخش
  .اندگذشته داشته
  2022الكترونيك در شش ماه اول  و لياردي بخش برقمي 7صادرات بيش از  

 7مدت مشابه سال گذشته به  ادرصد افزايش در مقايسه ب 7نخست امسال با در نيمه اين بخشصادرات   
 6بالغ بر  2021كل صادرات بخش مذكور در سال در حاليكه  هزار دالر رسيد 976ميليون و  343ميليارد و 
 و فرانسهآلمان ، نگلستاندر اين بخش به ابيشترين صادرات  هزار دالر بوده است. 595ميليون و  867ميليارد و 
  بوده است.

  
 بخش نساجي و مواد اوليهيِ ميليارد دالر 5 بيش از صادرات	

 مدت به نسبت درصدي 10،9 رشد صادرات بخش نساجي و مواد اوليه تركيه با از ژانويه تا ژوئن امسال             
، ايتاليادر اين بخش به بيشترين ميزان صادرات  .است رسيده دالر ميليون 392 و ميليارد 5 به قبل سال مشابه

  انجام شده است. سپانيا و اآمريكا 
  

 كشاورزي محصوالت ركوردشكني تركيه در صادرات	

ميليارد و  16، به نسبت به مدت مشابه سال قبلدرصدي  21,1كشاورزي تركيه با رشد محصوالت صادرات      
كل از درصد  13,1بخش  در اين صادرات .ميليون دالر رسيده است كه در تاريخ تركيه سابقه نداشته است 462

ترين ميليارد دالر بزرگ 2عراق با  .صادرات اين كشور در نيمه نخست سال جاري را به خود اختصاص داده است
ميليون  102ميليون دالر و آلمان با  181از آن امريكا با  واردكننده محصوالت كشاورزي از تركيه است و بعد

  .اندهاي دوم و سوم را به خود اختصاص دادهدالر رتبه
  

  حبوبات تركيه در نيمه اول سال جاري درصدي صادرات  5,31رشد 

ميليارد  5,44به  يدرصد 5. 31در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته با افزايش صادرات حبوبات تركيه 
  دالر رسيد.

  
 كشور جهان 124به  تركيه صادرات فندق	
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 835درآمدي بالغ بر ، تن فندق 701هزار و  149تركيه از صادرات ، 2022ژانويه تا ژوئن  بازه زماني در
 .انجام شده استآلمان، ايتاليا و فرانسه بيشترين صادرات به  .است كسب نمودهدالر  371هزار و  97ميليون و 

  .ادرات فندق تركيه از ترابزون انجام شده استدرصد از كل ص 30

 افزايش صادرات محصوالت شيالتي از منطقه درياي سياه تركيه	

ميليون دالر  96,5) به ارزش 2022ژوئن - نخست امسال (ژانويهتوليد كنندگان اين منطقه در نيمه
  .اندنموده صادر نگلستانا و هلند ه،روسي جمله از جهان كشور 22 هبمحصوالت شيالتي به كشورهاي خارجي 

  
 ركورد صادرات بخش مبلمان، كاغذ و محصوالت جنگلي تركيه 

صادرات ميليارد دالر رسيد.  4,1درصدي به  30صادرات اين بخش در نيمه نخست سالجاري با افزايش 
  .است درصدي را رقم زده 47ميليارد دالر رسيد كه افزايش  1,53كاغذ و كارتن نيز در نيمه نخست امسال به 

  
 افزايش صادرات چاي تركيه به كشورهاي اروپايي  

هزار و  3كشور و در راس كشورهاي قاره اروپا  97در بازه زماني ژانويه تا ژوئن سال جاري، از تركيه به 
ه دالر درآمد حاصل شد 737هزار و  234ميليون و  12از صادرات مذكور و تن چاي صادر شده  652
  يك، بريتانيا و آلمان انجام گرفته است..بيشترين صادرات به بلژاست

	

  ميليارد دالري در بخش ماشين آالت تركيه 12,5دستيابي به رقم صادرات	

 7,9با  2021سال جاري نسبت به مدت مشابه سال نخست صادرات بخش ماشين آالت تركيه در نيمه 
   .ميليارد دالر رسيده است 12,5به  )با احتساب مناطق آزاد(درصد افزايش 

  
  ميليارد دالر خودروهاي تجاري سبك در طول شش ماه 2,6صادرات بيش از	

 درصد 11,39 با امسال ژوئن-ژانويه زماني بازه در تركيه كاميون و وانت سبك، تجاري خودروهاي صادرات
انگلستان،  .است رسيده دالر هزار 556 و ميليون 619 و ميليارد 2 به گذشته سال مشابه مدت به نسبت افزايش

كل صادرات صنعت ايتاليا، اسلواني، فرانسه و آمريكا از مهمترين بازارهاي تركيه در اين بخش بوده اند. 
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هزار دالر اعالم  224ميليون و  261ميليارد و  15ژانويه الي ژوئن امسال را خودروسازي كشور در بازه زماني 
  شده است. 

  

  هيركاز ت يسوار يانواع خودرو يدالر ارديليم 4,6صادرات	

 207و  ونيليم 590و  ارديليم 4به ارزش  يژوئن سالجار انيتا پا هياز آغاز ژانو يفعاالن صنعت خودروساز
 يسوم از صادرات خودروها كياست  يگفتن .به خارج از كشور صادر كرده اند يسوار يهزار دالر انواع خودرو

كشور  10 انيصورت گرفته و در م ايو اسپان اينتايفرانسه، بر يتا ژوئن به كشورها هيژانو يدر بازه زمان يسوار
  .اروپا قرار دارند هيكشور عضو اتحاد 7 هيساخت ترك يسوار ينخست واردكننده خودروها

  

  درصدي صادرات يدك كش از تركيه 61,5رشد	

درصدي  61,5رشد  با 2022كش توليدي كشور به خارج طي شش ماه نخست سال  صادرات انواع يدك
هاي كشهزار دالر بالغ شده است. طي اين مدت يدك 946ميليون و  739شابه سال گذشته به نسبت به مدت م
كشور جهان صادر شده و كشورهاي اروپايي در صدر مشتريان خودروهاي يدك كش تركيه  60توليد تركيه به 

   اند.، لهستان و اسپانيا از خريداران اصلي بودهآلمان .قرار دارند

  

  ميليون گردشگر بود 19,5 از ميزبان بيشسال  نيمه نخستتركيه در 

 اين از كه اند كرده بازديد تركيه از نفر 618 و هزار 530 و ميليون 19 ،2022 سال نخست ماهه 6 در
 ترك اتباع از نفر 538 و هزار 165 و ميليون 3 و خارجي شهروندان از نفر 80 و هزار 385 و ميليون 16  ميزان
كل تعداد  و درصد 185,72 خارجي بازديدكنندگان تعداد سال نخست ماهه 6 رد اند. بوده خارج مقيم
  داشته است. شيافزانسبت به مدت مشابه سال قبل درصد  158,41 دكنندگانيبازد

  
  ِتركيه  بازديد كننده ازپنج كشور اول	
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داشته را 0222 ژوئن تا ژانويه زماني بازه در تركيه از بازديدكننده بيشترين كه كشورهايي بندي رده در
 912 و هزار 455 و ميليون 1 با روسيه و اول رتبه در بازديدكننده 548 و هزار 30 و ميليون 2 با آلمان ،اند

   ند.گرفت قرار پنجم تا سوم هاي رتبه در ايران و بلغارستان انگليس، .دارند قرار  دوم رتبه در كننده بازديد
  

  2021 سال در مشابه مدت با 2022 سال نخست ماه شش در اول كشور پنج گانبازديدكنند تعداد مقايسه
 سال گردشگر تعداد  درصد سهم/ 2022گردشگرسالتعداد  كشور نام

2021  
  516 404  12,41 548302  آلمان
  746 724  8,90 9124551  روسيه

  49 299  7,73 2752641  انگلستان
   332 257  7,26 5621881  بلغارستان
  318 333  426, 5880501  ايران
  3 764 634  57,29 1953759  ساير

  5 727 651  100 08036516  مجموع
  

  تا  ميليارد دالر درآمد از صنعت گردشگري تركيه 37ميليون گردشگر و كسب  47پيش بيني ميزباني از
 2022 سال پايان

ورودي به ردشگران گ تعداد خود را براي قبليِ پيش بينيِ طي سخناني،وزير فرهنگ و گردشگري تركيه 
  ميليارددالر افزايش داد.  37 به 35را از  ميليون و درآمد 47به  گردشگرميليون  42از  2022سال  تا پايان تركيه

با انتشار گزارشي اعالم كرد كه درآمد گردشگري كشور در سه ماهه دوم سال  نيز سازمان آمار تركيه
ميليون  717ميليارد و  8سبت به مدت مشابه سال گذشته، به درصد افزايش ن 190,2جاري (آوريل تا ژوئن ) با 

درصد از درآمد گردشگري كشور در بازه زماني مذكور از گردشگران  83,8حدود  .هزار دالر رسيده است 103و 
در مدت مذكور ميانگين  .درصد نيز از طريق سفر شهروندان تُرك مقيم خارج كسب شده است 16,2خارجي و 
دالر رقم خورده است. اين ميزان براي  78ر گردشگر براي يك شب اقامت در تركيه حدود هاي هكل هزينه

ميانگين درآمد سرانه  .دالر بوده است 65دالر و براي شهروندان تُرك مقيم خارج كشور  81گردشگران خارجي 
دالر برآورد شده  81,2ميانگين هزينه شبانه براي هر نفر  ت.دالر اس 788، 2022اين وزارتخانه براي پايان سال 

 .دالر است 1000 ،2028ميانگين درآمد سرانه هدف در سال د. دالر بو 65,9اين رقم در سال گذشته  .است
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 اندداشتهشهرهايي كه بيشترين بازديدكننده را 

 درصد از كل بازديدكنندگان تعداد بازديدكننده شهر
  41,28 3007556 استانبول
  24,74 4000494 آنتاليا
  10,69 8517491 اديرنه
  5,34 461874 موغال
  3,52 920575 آرتوين

  
  2022صدر نشيني روسها در خريد ملك در نيمه نخست سال 

هزار  5، روسها با 2022ژوئن  -ملك فروخته شده به اتباع خارجي در بازه زماني ژانويه 413هزار و  35از    
 3 با عراقيهاو  واحد 883هزار و  4 با ايرانياناند. ، ر تركيه بودهواحد در صدر خريداران خارجي خانه د 761و 

   اند.هاي بعدي قرار دارند. امالك استانبول بيشترين خريداران را به خود اختصاص داده، در رتبهواحد 928هزار و 
در سه شهر بزرگ تغييرات شاخص قيمت مسكن ، درصد رسيد 145,5در حاليكه شاخص قيمت ساالنه مسكن در ماه مي به 

درصد نسبت به مدت مشابه  139,9درصد و در ازمير  147,5درصد، در آنكارا  165,4استانبول، آنكارا و ازمير به ترتيب استانبول 
  سال قبل افزايش داشته است. 

  

  با ارز ملي خارجي  تجارتميليون ليره ترك،  152بيش از 

 واردات ميليون ليره 50,694لير واردات و  ميليون 101,745 ، معادل2022طي شش ماه نخست سال 
  تجارت خارجي با ارز ملي انجام شده است.  )ميليون ليره ترك 152,439 (درمجموع 

  
 بيشترين اقالم صادراتي تركيه به ساير كشورها 

لوازم  قطعه، قطعات آنها، ،ينيزم هينقل ليوسا ريو سا كلتيموتورس تراكتور، دوچرخه، ،يموتور هينقل ليوسا
سوخت  -آهن و فوالد - و قطعات آن يهسته ا يراكتورها ،يكيلوازم و ابزار مكان آالت،نيماش ها،گيد - يجانب
آالت و  نيماش - يمعدن يموم ها مواد،، ريق ريحاصل از تقط محصوالت، و آنها يمعدن يروغن ها ،يمعدن يها
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لوازم -قطعات-ها، قطعات تگاهدس صادرات- ضبط صدا-ونيزيتلو ريتصو - ضبط صدا ،يكيالكتر يدستگاه ها
 اي يمتيق يسنگ ها - يو لوازم جانب يلباس بافتن -فوالد ايمصنوعات از آهن  -و محصوالت كيپالست - يجانب

  سكه ،يجواهرات بدل د،يمروارفلزات گرانبها، ،يمتيق مهين

  بيشترين اقالم وارداتي به تركيه  

آهن و - يمعدن يها موم مواد،، ريق رياصل از تقطح محصوالت، و آنها يمعدن يروغن ها ،يمعدن يسوخت ها
آالت و دستگاه  نيماش - و قطعات آن يهسته ا يراكتورها ،يكيلوازم و ابزار مكان آالت،نيماش ها،گيد -فوالد

 -يلوازم جانب-قطعات-ها، قطعات دستگاه صادرات- ضبط صدا- ونيزيتلو ريتصوضبط صدا، ،يكيالكتر يها
 ،ينيزم هينقل ليوسا ريو سا كلتيموتورس تراكتور، دوچرخه، ،يموتور هينقل ليوسا -و محصوالت كيپالست

 ،يجواهرات بدل د،يمروار فلزات گرانبها، ،يمتيق مهين اي يمتيق يسنگ ها - يلوازم جانب قطعه، قطعات آنها،
 ياپنبه يپنبه، نخ پنبه و پارچه ها- يومينيو محصوالت آلوم ومينيآلوم - يآل ييايميمحصوالت ش-سكه

 

 گازبدون احتساب  2022- 2021آمار تجارت ايران و تركيه در شش ماهه نخست سالمقايسه 

  2022 2021  تجارت
  ميليون 462ميليارد و  1  ميليون267ميليارد و1 صادرات به ايران
  ميليون 183ميليارد و 2  ميليون183ميليارد و1 واردات از ايران

  ميليون 645يارد و ميل 3  ميليون450ميليارد و2  مجموع
نسبت به ماه مشابه در سال قبل، بيش از سه برابر  2022تنها در ماه ژوئن صادرات ايران به تركيه ارزش 

  ميليون دالر رسيده است.  658ميليون دالر به  203رشد داشته و از 
  

  مالحظه: 
فصول سال و شرايط) هر مهمترين واردات تركيه از ايران، گازطبيعي است كه بطور متوسط (برحسب      

حدود  2022باشد. بدين ترتيب در شش ماهه نخست سال ميليون دالر مي 550الي  450سه ماه، حدود 
گردد. بر اين ميليارد دالر از بابت فروش گاز ايران به تركيه، به ميزان حجم تجارت دو كشور اضافه مي 1

ميليون  645ميليارد و  4احتساب گاز) بالغ بر  اساس حجم واقعي تجارت ميان دو كشور در دوره مذكور (با
  باشد. ميليون دالري به نفع ايران مي 183ميليارد و  3دالر بوده و تراز تجاري با اختالف 
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  ايران به تركيهمهمترين اقالم صادراتي از  

شيشه، سيمان و محصوالت خاكي، فلزات آهني و غيرآهني، چرم و محصوالت آن،  ،فوالد، سراميك
كشتي، قايق بادباني و خدمات، قالي، پوشاك و لباس فندق و محصوالت آن، حصوالت الكتريك و الكترونيك، م

  آماده. 
  

  تركيه به ايران مهمترين اقالم وارداتي از 

، كاغذ و نمواد و محصوالت شيميايي، ميوه و خشكبار، محصوالت معدني، ميوه و سبزيجات، مبلما
  ر، صنعت خودرو، شيالت و فرآورده هاي دامي، زيتون و روغن زيتون محصوالت جنگلي يا چوبي، جواه
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