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ترکیهدرآزادتجارت
نیست،ایرانیرتجامشکالتحلراهگشايمدیریتیضعیفسیاستهايمتاسفانهوگذاشتهناگواريتاثیراتایراناقتصاددرتحریمهاآنجاییکهاز

وترکیهبازاقتصادازاستفادهبابتوانندوبدهندگسترشترکیهدرراخودکاروکسبوتجارتزمینهءکهگرفتندتصمیمزیاديبازرگانانبنابراین

ترکیهدولتبانیپشتیازحتیتجار،اینازگروهی.کنندتجربهاینجادرراامنگذاريسرمایهوپررونقتجارتدنیا،باتجاريومالیمنابعبهدسترسی

وشرکتهایه،ترکمالیوتجاريقوانینازآگاهیباکهدوستانینیستندکم.موفقبسیارخودصنعتوکاردروهستندبرخوردارخارجیتجارتبراي

اشید،باقتصادياخباربهمندعالقهاگر.هستندخودشانکاريزمینهدرنامبهبازرگانانازواندکردهاندازيراهراپرسوديوموفقکارخانجات

کهباالییالیمامنیتخصوصبهوجهاندرکاالتبادلشاهراهوسطدرگرفتنقراروبودندنیاغرببهشرقاتصالنقطهدلیلبهترکیهکهمیدانید

دنیابایدارپاتبادلوهمگامی،ترکیهاقتصاديسیاست.اروپاییهاستبرايبخصوصتجارتوگذاريسرمایهبرايکشورهاترینمحبوبازدارد،

ازیاريبسدرراجهانینخستهايرتبهکهسالهاستترکیهصادرات.دارندپایگاهچندینترکیهدردنیامعروفبرندهايدلیلهمینبهواست

.داردهازمینه

2018و2002سالهايبیندرصدنیمو5واقعیداخلیناخالصتولیدساالنهرشدمتوسطباپایداراقتصاديرشد•

2018سالدراروپااتحادیهبامقایسهدربزرگاقتصادپنجمینوجهانبزرگاقتصادسیزدهمین•

گذشتهسال16درشدهنهادینهاقتصاد•

2018تا2002سالهايبیندردرصدي366افزایشودالرمیلیارد168بربالغصادراتباپویاخصوصیبخش•
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شرکتثبت

کلیه،2012فوریهماهابتدايمصوبقانونبهتوجهبا

وکاروکسبنوعهرشروعجهتخارجیکشورهاياتباع

خودرايبسپسونمودهشرکتثبتبهاقدامبایستیمی

شماکار،اجازهدریافتازپس.نمایدکاراجازهدرخواست

ه،داشتخروجوورودترکیهبهمحدودیتبدونمیتوانید

بگیریددائماقامتسال5ازپسوکنیدبیمهراخود
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وسودازسهامدارهرسهمقوانینطبقوشودتاسیسوثبت،نفر55باحداکثرونفریکحداقلبابایدشرکتنوعاین

بهتواندمیاتنهطلبکارشرکت،ورشکستگیصورتدروداردحقوقییاوحقیقیفرداینسهممیزانبهبستهشرکتزیان

حتیوارجیخاتباعترکیه،شهروندانازتوانندمیشرکتنوعاینمدیران.آنازبیشترنهوکندمطالبهشرکتسهاماندازه

.باشندشرکتسهامدارانازغیربهکسانیازشرکتاساسنامهطبق

شرکتثبتانواع

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت سهامی

سهامیشرکتکهداردگذارسرمایهنفر250ازکمترکههاییشرکتداریم،سهامیشرکتنوعدوترکیهدرما

.گیرندمینامعامسهامیشرکتودارندگذارسرمایهنفر250ازبیشترکههاییشرکتهمچنینشودمینامیدهخاص

دتوانمیکهاياندازهبهتواندمیسهامداريهرالبتهکههستندمساوياندازهیکبهسهامیهايشرکتدرهاسهم

رکیهتکشورقانونطبقوشودمیمحاسبههاسهمهمینمیزانبهبستههمسهامدارهرزیانوسودمیزانبخرد،سهم

.باشندداشتهحضوربازرگانیوزارتازنمایندگانیشود،میبرگزارشرکتاینبرايکهايعمومیمجمعدرباید
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میشرکتقروضوهابدهیمتحمل)حقیقیاشخاصجزبه(سهامدارانازنفرچندیانفریکتنهاهاشرکتنوعایندر

.هستندمسئولخوداولیهسرمایهمیزانبهفقطسهامدارانباقیوباشند

مختلطشرکت

تضامنیشرکت
اینبرايقروضوبدهیوجودصورتدرکهاستاینآن،وداردوجودشرکتازنوعاینمورددراهمیتحائزومهمنکته

ارزشوسرمایهکلازبیشترهابدهیاینمیزاناگرحتیهستندآنهاپرداختبهموظفومسئولشرکاازکدامهرشرکت

.باشندشرکت

)صرافی(مالیموسسات
مراجعازدبایآنتاسیسوثبتبرايکهتفاوتاینباشودمیمحسوبسهامیشرکتیکاقتصادي،بنگاهازنوعاین

یکابشماحتماشودمیالزمکهداردهاییپیچیدگیوسختیهاشرکتازنوعاینثبتکرد،اخذراالزمهايمجوزذیربط

کنیدصحبتزمنیهایندرخبرهوتجربهباوکیل

کاتالوگ راهنماي خدمات ثبت شرکت و توسعه کسب و کار در ترکیه-آتیاگروه تشریفات 



حسابنعتیصفعالیتیکواقعدرکنند،میتولیدکاالییکهاستکسانیمخصوصشرکتازنوعاینگفتبایدابتدادر

باودکنیزمینخریدبهاقداممناسبقیمتیباشوند،میمعرفیشمابهکهمناطقیدرتوانیدمیشماکهشودمی

کشورکهدبدانیاستجالب.بزنیدمنطقهآندرايسولهساختبهدستترکیه،دولتطرفازارزندهومناسبتسهیالتی

اعطاالیاتیمهايمعافیتوبیمهجملهازاستثناییتسهیالتیشمابهزمینهایندرکارگروکارمنداستخدامبرايترکیه

.کندمی

ترکیهآزادمناطقدرشرکت

شماکهاستصاداراتیوتولیدياموربرايتنهاترکیهآزادمناطقدرشرکتثبتکهباشیدداشتهتوجهبایدنکتهاینبه

بهکهداردوجودصنعتیوتجاريمنطقه21ترکیهکشوردر.کنیدصادرترکیهکشورنامبهراآنوکنیدتولیدراکااليباید

تجاروارانگذسرمایهبرايفراوانیجذابیتمناطققانونی،اینمختلفهايمعافیتوقويبناییزیرتسهیالتوجوددلیل

.دارندخارجی

وگذارانایهسرمازبسیاريتوجهقانونیمختلفهايمعافیتوویژهتسهیالتدلیلبهترکیهآزادمناطقدرشرکتثبت

هیمخوامعرفیشمابهراترکیهآزادمناطقدرشرکتثبتمزایايازبرخیادامهدر.استکردهجلبخودبهراخارجیتجار

کرد
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يهاشرکتبرايهمچنین.هستندمعافدرآمدبرمالیاتازترکیهآزادمناطقدرتولیديهايفعالیتازحاصلدرآمدهاي

پرداختارگمرکیتعرفهوافزودهارزشبرمالیاتدهند،میانجامترانزیتتجارتیاصادراتفقطوندارندتولیدفعالیتکه

اردودیگرکشورهايازکهاياولیهموادوکاالهابرايافزودهارزشبرمالیاتوگمرکیعوارضدیگرعبارتبه.کنندنمی

.شددهنخواپرداختشوند،میآزادمنطقه

مالیاتیهايمعافیت

نقدینگیانتقال

رهايکشووترکیهخاكداخلبهانتقالقبلکاملآزاديباوراحتیبهترکیهآزادمناطقدرفعالیتازحاصلدرآمدهاي

.نداردمجوزاخذبهنیازيواستدیگر

هاساخت زیر

.گیردمیارقرمتقاضیاناختیاردربوروکراسی،حداقلباوبودهپیشرفتهبسیارترکیهآزادمناطقدرموجودهايساختزیر

.آوردمیفراهمرادریایینقلوحملامکانکهدارندقرارترکیهبزرگبنادردرآزادمناطقبیشتر
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کندتخابانگذارسرمایهبرايرازیرتجاريهايفعالیتازیکیبایدگذارسرمایهترکیه،آزادمناطقدرشرکتثبتمنظوربه

ترکیهآزادمناطقدرشرکتثبتشرایط

تولید•

فروشوخرید•

انبارداري•

جداسازيومونتاژ•

نگهداريوتعمیر•

بیمهوبانکداري•

.کندمراجعهمنطقهکلمدیریتبهشدهاجارهمحلتاییددریافتجهتبایدمتقاضیملک،اجارهوقراردادبستنازپس

.شدخواهدصادرشخصبرايفعالیتمجوزشده،اجارهمحلتاییدوبررسیازبعد
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کردتوجهزیرمواردبهبایدترکیهآزادمناطقدرفعالیتمجوزدریافتجهت
.آزادمنطقهدرفعالیتچگونگیونوعخصوصدرالزماطالعاتداشتن-1

.شرکتثبتبرايمربوطهشرکتطرفازنامهوکالتارائه-2

.شرکتدرشرکاسهاممیزانداشتنهمراهبه-3

مدارك مورد نیاز جهت ثبت شرکت در مناطق آزاد ترکیه

.آزادمناطقکلادارهواقتصادوزارتدرشرکتیکثبتومجوزاخذ•

.آزادمنطقهدرفعالیتنوعومتقاضیخصوصدراطالعاتی•

.هاشعبهسایربراي)وجودصورتدر(شرکتنمایندهامضانمونهنامهوکالتافراد،امضانمونهقانونی،مدارك•

.کشورازخارجدرشرکتثبتتجارياسناد•

)وجودصورتدر(گذشتهسالسهدردرآمدهاياظهارنامهوترازنامه•

.آنکپیومجوزاخذفرم•

.شودمیفروختهوخریداريآزادمنطقهدرکهموادياز)توضیحاتبارقمیHS)12کدهاي•

تشرکقراردادبندهاينسخهاصلازکپیدو•

تولیدطرحتوضیح•
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درشرکتثبتبامیتوانیدهمشماکههستندبرخوردارزیاديمزایايازدهندمیانجامراترکیهدرشرکتثبتافرادیکه

.نماییداستفادهترکیهدرامکاناتاینازترکیه

درشرکتثبت)تركشریکبهنیازبدون(داخلیافرادباداشتنمشارکتبدونتوانندمیترکیهذرخارجیافراد-1

شهروندافرادبهزیادهايهزینهپرداختبهنیازياماراتهمچونکشورهاییمانندترکیه.دهندانجامراترکیه

دارحسابحتمابایدشرکتکهاستایناستنیازکهمورديتنها.نداردراکشورایندرشرکتثبتبرايکشور

.باشدداشتهترك

.باشدمیدیگرهايکشورازترپایینبسیارآننگهداريوترکیهدرشرکتثبتهزینه-2

.استترپایینبسیاردیگراروپاییکشورهايازترکیهکشوردرزندگیومعاشامرارهزینه-3

یهتثابهزینهپرداختبهنیازيوپردازیدمیخوددرآمديهزینهاساسبرراشرکتمالیاتشماترکیهکشوردر-4

.ندارددولت

.دهیدانجامراکاراینترکیهدرشرکتثبتباتوانیدمیایرانیرستوراناندازيراهبرايحتیشما-5

ترکیهپاسپورتشما)شدهثبتشرکتيبواسطهاقامت(ترکیهدرشرکتثبتبااستاینمهممواردازدیگریکی

.کنیدسفرویزاداشتنبدونتوانیدمیوگرفته

ترکیهدرشرکتثبتمورددرمتدوالسواالت
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اساسیومهمنکتهدهوترکیهدرشرکتثبت

.نیستترکیهدرشرکتثبتازقبلترکیهاقامتاخذبرايالزامیومیشودانجامنیزاقامتبدونترکیهدرشرکتثبت*
.تعاونییاآنونیمشرکتثبتومحدودمسئولیتشرکت،ثبتشخصیشرکتثبتداردکلیحالتسهترکیهدرشرکتثبت*
ادارهبهآفیسهومعنوانبهنیزرامنزلآدرسمیتوانیدشماباشیدداشتهتجاريدفترکهنیستاینبهالزامیترکیهدرشرکتثبتپروسهدر*

.نماییداعالمثبت
دادنشانحسابردبایدیکباربصورتشرکتثبتسرمایهمثالعنوانبهشدهطراحیتركشهروندانبرايبیشترشخصیصورتبهشرکتثبت*

اینتاهمیدهیدنشاندولتبهمیتوانیدراچهارمسهسپسواولیهسرمایهعنوانبهچهارمیکابتدادرشمامحدودمسولیتشرکتدرولی
.میشودمشخصکارياقامتاخذدرمسئله

شرکتنامهاساسدرلیومعرفی.…توریستیوساختمانیشرکتیا.…بازرگانیومشاورهشرکتمانندکلیعنواندونهایتایایکبایدشما*
.بیاوریدجزئیاتبارا…وساختمانیاپوشاكوپزشکیمانندارتباطبیکامالکلیموضوعاتتوانیدمی

.میگیردانجامروزدهتاهفتهیکطیترکیهدرشرکتثبتپروسه*
عدمیاارحسابداینتخصصوتجربهکنینمعرفیدولتبهاداريومالیاتیامورانجامجهتحسابداریکبایدشماترکیهکشورقانونطبق*

.باشدمهمبسیارشرکتبرايمیتواندويتخصصوتجربه
.کنیدپرداختمالیاتادارهبهمالیاتعنوانبهراماهیانهاجارهمبلغچهارمیکبایدشماشرکتثبتازبعد*
.داشتخواهیدهزینهشرکتمعمولهايهزینهجهتدالر200حداقلماهیانهباشیدنداشتهفاکتورهیچگونهشماصورتیکهدر*

کاتالوگ راهنماي خدمات ثبت شرکت و توسعه کسب و کار در ترکیه-آتیاگروه تشریفات 



ایمکردهذکرشمابرايراآنمراحلکهداردمقدماتیترکیهدرشرکتثبت
ترکیهدرشرکتثبتمراحل

تاییدوشرکتشرکاءهايگذرنامهرسمیترجمه*

احوالوثبتادارهدرآنها

تركرسمیحسابدارانتخاب*

شرکتاساسنامهتنظیم*

مربوطهادارهازشرکتسهامدارانمالیاتیشمارهاخذ*

شرکتتاسیسمخصوصفرمتنظیم*

بازرگانیاتاقفرمتنظیم*

)بازرگانیاتاق(آدرستعهدفرمتنظیم*

احوالثبتادارهدرمدیرعاملامضاءرسمیثبت*

احوالثبتدرادارهاساسنامهرسمیتایید*

ترکیهبانکهايازیکیدرشرکتسرمایه1/4واریز*

شرکترسمیروزنامهچاپ*

شرکتمحلنامهاجارهتنظیم*

مربوطهادارهازشرکتمالیاتیشمارهاخذ*

مالیاتادارهمامورتوسطکارمحلآدرستایید*

بازرگانیکارتدریافت*

حسابداريدفاترتصدیق*

شرکتبانکیحسابافتتاح*
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هفتهیکمدتطیشماترکیهدرشرکتثبتامورتادهیدارائهحسابرسبهرازیرمداركبایدترکیهدرشرکتثبتبراي

نماییدامادهرااقتصاديکدبایدترکیهدرشرکتثبتازقبلدهدانجامکاريروز10تا

ترکیهدرشرکتثبتجهتالزممدارك

)ماه6ازبیشتراعتباربا(شرکاءازیکهرپاسپورتاصل*

)روشنزمینه–رنگی(عکسقطعهدو*

شرکتبرايانتخابیاسمچند*

شرکتفعالیتزمینه*

شرکتدرشرکاءازیکهرسهامدرصدتعیین*

)شرکاءازیکی(شرکتمدیرتعیین*

ترکیهدرشرکتدفترآدرستعیین*

شرکتثبتبرايشدهتعیینشخصبهوکالتدادن*
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ترکیهدرشرکتثبتمزایاي

شرکتمالکدرصد100توانیدمیونداریدتركشریکداشتنبهنیازي*

.باشیدخود

.باشیدارتباطدرجهانیبازارهايباتوانیدمیترکیهطریقاز*

.دارندهمبامناسبیبسیارتجاريرابطهترکیهوایران*

دیگرايکشورهازترپایینبسیارترکیهدرشرکتنگهداريوثبتهزینه*

.است

یاروپایکشورهايدیگرازترپایینبسیارترکیهدرزندگیهايهزینه*

.است

.استخوددرآمدييهزینهاساسبرترکیهدرمالیات*

.پروسه ثبت شرکت در ترکیه طوالنی نیست*
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یاآتگروه تشریفات 
www.atiavipgroup.com
info@atiavipgroup.com
+90 212 255 68 05 - +90 212 255 68 04 
2/1 Akar APT, Bayrak Street, Sütlüce District, Istanbul –
Beyoğlu, 34445 Turkey
@atiavipgroup
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