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TAYLAND KRALLIĞI 
 
 

MEŞRUTİ KRALLIK 
 
 

MAHA VAJİRALONGKORN 
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69,320,527 
 
 

513.115 
 
 

TAY DİLİ (ÇİNCE, İNGİLİZCE, MALAYCA) 
 
 
%75 TAYLANDLI , %14 ÇİNLİ, %3 MALAY, %8 DİĞER 
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GENEL BİLGİLER   
Tayland, bugüne kadar Güneydoğu Asya’da Avrupalı bir ülke tarafından sömürgeleştirilemeyen tek 
ülkedir. Anayasal monarşik sistemi, ülkenin politik devamlılığının sağlanmasında, sık hükümet 
istikrarsızlığı nöbetleri yaşanmasına ve askeri darbelere rağmen yardımcı olmuştur. 
 

En son askeri darbe 2006 yılında Thaksin Shinawatra önderliğindeki Tay Rak Tay yönetimine karşı 
gerçekleşmiştir. Askeri yönetim altında geçen bir yıldan fazla süreden sonra Aralık 2007’de yapılan 
genel seçimleri Shinawatra yanlısı Halkın Gücü Partisi (PPP) kazandı. Bir yıl sonra PPP mahkeme 
tarafından tartışmalı bir biçimde kapatıldı ve Demokrat Parti (DP) altı partiden oluşan koalisyon 
hükümetinin başına geçerek iktidara geldi. 2011 yılında yapılan seçimle birlikte Thaksin Shinawatra'nın 
kardeşi Yingluck Shinawatra başbakan olmuştur. 

 

1997-98 Asya Finansal Krizi’ni takiben sancılı bir yapısal uyum sürecinden sonra GSYİH büyüme oranı 
iyileşerek 2005-2007 arasında yıllık ortalama %5 oranını yakalamıştır. 2008’de yavaşlayan ve 2009’da 
küresel finans krizi ve ekonomik resesyona bağlı olarak %2,2 küçülen ekonomi, 2010’da güçlü bir 
şekilde toparlayarak % 8 büyümüştür. 2011 yılında ise yaşanan sel felaketi ve Japonya’da gerçekleşen 
deprem ile tsunaminin tedarik zincirini olumsuz etkilemesi sebebiyle büyüme 0,1’de kalmıştır. Tayland 
ekonomisi 2018 yılında %3,8 büyüme göstermiştir. 
 

 Coğrafi Konum  
Tayland Krallığı Güneydoğu Asya’nın kalbinde yer alır ve Hindiçini’ne açılan bir kapı olarak görülür. 
Kuzey ve kuzeydoğuda Laos, Kuzey ve batıda Myanmar, Doğu’da Kamboçya ve Güneyde Malezya ile 
çevrilidir. Tayland 513.115 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir. Kuzeyden güneye yaklaşık 1640 
kilometre, batıdan doğuya da yaklaşık 780 kilometre uzanır. Tayland Körfezi’ne 1840 km. Hint 
Okyanusu’na da 815 km. kıyısı vardır. 
 

Tayland beş bölgeye ayrılabilir. Dağlık bir bölge olan kuzey bölgesi, doğal ormanları ve dar ve alivyal 
vadileri ile karakterize olmuştur. Bu bölgenin önde gelen şehri Chiang Mai’dir. Merkez bölgesi, Chao 
Phraya Nehri havzasında, yeşil ve verimli bir ova bölgesidir. Ülkenin en geniş ve zengin yetiştirme 
alanıdır ve “Asya’nın Pirinç Kâsesi” olarak anılır. Tayland’ın başkenti Bangkok bu bölgede yer alır. 
Kuzeydoğu bölgesi Korat Platosu olarak da adlandırılır. Engebeli bir yüzey yapısına sahip, kurak bir 
bölgedir. Sert iklim koşulları nedeniyle sel ve kuraklık olayları yaşanır. Doğu bölgesi ya da doğu sahili 
yeni gelişen sanayiler açısından önemli bir merkezdir. Güney bölgesi de kauçuk üretimi ve diğer tropikal 
bitkilerin ekimi için önemli bir merkezdir. 
 

Ülkenin iklimi tropikaldir. 3 mevsim yaşanır: yaz, yağışlı ve soğuk. Yaz mevsimi mart ayında başlar ve 
mayısta sona erer. Haziran- ekim arası yağışlı mevsimdir. Soğuk mevsim kasımda başlar ve şubata son 
bulur. Ortalama sıcaklık 28 santigrat derecedir ve nemlilik oranı %73-82 arasında değişir. Coğrafi ve 
iklimsel koşullar ülkeyi tropikal ve yarı tropikal bitkilerin geniş şekilde ekimine müsait hale getirmiştir. 
Güneyde yer alan kıyı bölgeleri yıllık ortalama 5600 mm yağış alırken, diğer bölgelerdeki yıllık yağış 
ortalaması 1000 mm civarındadır. Tayland’ın başkenti Bangkok’tur. Başlıca şehirleri Nakhon 
Ratchasima (2,55 milyon kişi), Ubon Ratchathani (1,77 milyon kişi), Chiang Mai (1,65 milyon kişi), Udon 
Thani (1,52 milyon kişi), Nakorn Srithammarat (1,50 milyon kişi)’dır. Diğer şehirlerinden 12’sinin daha 
nüfusu 1 milyonun üzerindedir. 
 

 İdari Yapı 
 
Tayland Krallığı’nın kuruluşu 13.yy sonlarına kadar uzanır. Güneydoğu Asya ülkeleri arasında koloni 
olmamış tek ülkedir. 1932 yılında gerçekleşen kansız bir devrim ile Anayasal Monarşik sisteme 
geçilerek Kralın yetkileri sınırlandırılmıştır. Ülke Siyam olan adını 1939’da Tayland olarak değiştirmiştir. 
Ülke 76 eyaletten (Changwat) oluşmaktadır. Her eyalet kendi içinde bölgelere (amphoe), her bölge 
küçük bölgelere (Tambol), bu küçük bölgeler de köylere ( muban ) ayrılır.  
 
 
 
 
 

  



GENEL EKONOMİK DURUM  
 

Başlıca Ticaret Ortakları : Çin, Japonya, ABD, Malezya, BAE, 
 
Başlıca İhracat Kalemleri : Makine, nükleer reaktör, kazan; Elektrikli ve elektronik teçhizat; Taşıt 

(raylı sistem hariç); Kauçuk; mineral yakıtlar. 
 
Başlıca İthalat Kalemleri : Demir ve çelik ürünleri, inşaat malzemeleri ve motorlu araçları, altın, 

petrol yağları. 

 

Tayland Güneydoğu Asya’nın en büyük ikinci ekonomisidir ve ekonomisi ağırlıklı olarak ihracata 
dayanmaktadır. Ülke ihracatının %80’i sanayi ürünlerinden oluşur ve bu ürünlerin çoğunun girdisi ithal 
mallardır. Ülkede petrol üretimi, tüketime göre yetersiz olduğundan dolayı, petrol ithaline bağımlıdır. 
 

 

EKONOMİ’DE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER 
 

 Tarım 
 
Bir zamanlar ekonominin omurgasını oluşturan tarım sektörü (ormancılık ve balıkçılık dahil) 
ekonominin bütünü içindeki önemini yitirmektedir. Genellikle ekonominin bütünündeki büyüme 
oranlarının gerisinde kalan tarım sektörünün son yıllarda GSYİH’deki payı %13 dolaylarında olmuştur. 
Tarım sektöründeki istihdam 1995 yılındaki %52 oranla karşılaştırıldığında genellikle düşmekte olup 
2012 yılında %41,9 oranına gerilemiştir. Ancak, tarım sektörü hala istihdam ve gelir ümidi ile yakından 
bağlantılı ve neticede iç talepte belirleyicidir. Tayland’ın en zengin kaynaklarının bulunduğu alan 
Central Plains kemeridir. Mısır, manyok, pamuk ve ananas yüksek yaylalarda yetiştirilmekte ve kauçuk 
da ülkenin güneyinde üretilmektedir. Ekili alan son 30 yıl içinde 20 milyon hektar olarak iki katına 
yükselmiş olup pirinç çeltikleri bunun yarısını oluşturmaktadır. Günümüze kadar üretim; sulama ve 
gübre kullanımı ile ilgili verim iyileştirmelerinden ziyade genellikle ekili alanların genişletilmesi ile 
artırılmaktaydı. Fakat kentleşme ve topraktaki tuzlanma işlenebilir araziyi tüketmekte ve ekili alanlarda 
kademeli düşüş beklenmektedir. 
 

Tayland tarım sektörü üretkenlik açısından genellikle verimsizdir. Tarım sektöründeki verimlilik sanayi 
sektöründekinin %12’si kadardır. Alınmış olan bazı tedbirler arasında üretim ve ihracatı geliştirmek 
amacıyla pazar bilgisinin çiftçilere temin edilmesi için köylerin birbirine bağlanması projeleri tasarlanmıştır. 
Aynı şekilde, gıda işleme kalitesini artırmak için yüksek üretkenlik ve daha fazla teknoloji kullanımı teşvik 
edilmektedir. Aynı zamanda Tayland devleti tarım ürünleri fiyat ve kontrolünün artırılması için başlıca tarım 
ihraç ürünleri üreticisi ülkeler ile görüşme girişimlerinde bulunmaktadır. 

 

Baskın tarım ürünü olan pirinç ülkenin Central Plains bölümünde sulama ile üretilmekte fakat diğer yerlerde 
sulama yağmur suyu ile gerçekleşmektedir. Son yıllarda ortalama yıllık pirinç üretimi 30 milyon ton 
civarında olmuştur. Tayland dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı ülke konumunu 2012 yılında Hindistan’a 
bırakarak ikinci sıraya gerilemiştir. 2011 yılında 10 milyon tona yükselen pirinç ihracatı 2012 yılında 6,7 
milyon tona düşmüştür. Tayland Çin’in DTÖ’ne üyeliği ve neticesinde Çin’deki pirinç üretiminin düşmesi 
ümidini taşımaktadır. Devlet pirinç fiyatlarında daha fazla kontrol seviyelerine ulaşmayı da hedeflemektedir. 
Asya’daki beş pirinç üreticisi ülke Çin, Hindistan, Pakistan, Tayland ve Vietnam pirinç ticaretinde karşılıklı 
bilgi değişimi için nasıl bir sistem kurulabileceği üzerine Bangkok’ta Aralık 2002’de bir toplantı yapmıştır. Bu 
beş ülke bilgi işleme ve dağıtımının odak noktası olan hizmetin Tayland tarafından sağlanması üzerinde 
anlaşmışlardır. Bu bilgiler pazarda istikrarın sağlanması bakış açısıyla fiyatların belirlenmesi ve çiftçilerin 
kazançlarının korunması için kullanılabilecektir. 

 

 Balıkçılık  
Tayland’lı 150000 balıkçıya ait toplam 50000 tekne bulunmakta olup 17000 adet derin deniz tarak ağlı 
balıkçı gemisi bu sayıya dahildir. Günümüzde çoğu büyük ticari operasyonlar olup karides, ıstakoz, 
kalamar, supya ve tuna balığı gibi ürünler için soğutma ve konserveleme imkânlarına sahiptir. 1999 
yılından itibaren AB ve ABD tarafından uygulanan aleyhte tarife değişiklikleri ihracatta yetersiz bir 
büyümeye neden olmuştur.  
 
  



Sektör, girdi maliyetlerinde önemli yeri olan yakıtın petrol fiyatlarındaki artışla yükselmesi ve Çin, 
Vietnam, Endonezya ve yeni liberalleşen Hindistan ile artan rekabetten de olumsuz etkilenmiştir. 
Stoklardaki azalma ve yatırım seviyesindeki düşüşe bağlı olarak Tayland balıkçılık sektörünün uzun 
vadede ne olacağı belirsizlik taşımaktadır. Özellikle Tayland Körfezi'nde deniz ürünü kaynaklarının 
azalması ve Brunei sularının Tayland’lı balıkçılara kapatılması da balıkçıları yeni yerler aramak zorunda 
bırakmış olup, bu nedenle gidilen Endonezya sularındaki avlanmalar iki ülke arasında sürtüşmelere 
neden olmaktadır.  
 

 Sanayi 

 

İmalat 2012 GSYİH’sinin içinde yaklaşık %43,6 paya sahiptir. Sektör 1984 yılındaki baht kur çöküşüne 
kadar ithal ikamesine dayalı ve sermaye yoğun bir yapıya sahipti. Bu tarihte sektör entegre devreler, 
elektronik montaj, ayakkabı ve oyuncak üretimi gibi daha emek yoğun ihracat sanayilerine 
kaydırılmıştır. 1997-98 yıllarındaki bölgesel mali kriz imalatta 1998’de keskin bir düşüş ile %10 
oranında daralmaya neden olmuştur. Sanayi Bakanlığı’na göre 1996-2000 yılları arasında bakanlıkta 
kayıtlı fabrikaların %16’sı olarak 20 bin civarında fabrika kapatılmıştır. Bunların çoğunluğu sermaye 
akışı ve rekabet gücünden yoksun KOBİ’lerden oluşmaktadır. İhracattaki yavaşlama, sektörün düşük 
uluslararası petrol fiyatlarının olumlu etkisinin desteğine rağmen imalat sanayinin zayıflığına 
bağlanmaktadır. 1999 yılında yeniden yükselerek %12,5 oranında gelişme gösteren sektör 2000 yılında 
yavaşlayarak %3,3 oranında ve 2001 yılında daha da yavaşlayarak %1,3 oranında büyüme göstermiştir. 
Bu yıldan sonra sektörde yeniden hızlı büyüme yakalanmış ve 2002-04 yılları arasında güçlü iç talep ve 
toparlanan dış talep doğrultusuna ortalama %10 oranında büyüme kaydedilmiştir. 2015 yılında %3,7 , 
2016 yılında %3,9 büyüyeceği tahmin edilmektedir. 

 

Tayland otomotiv endüstrisi ülkedeki siyasal karışıklıklara rağmen güçlü bir büyüme göstermiştir ve 
“Asya’nın Detroit’i” olan pozisyonunu sürdürme başarısını göstermiştir. Ford’un yeni bir üretim tesisi 
açmasındaki ısrar otomotiv sektöründeki devamlı büyümenin göstergesidir. Uluslararası Otomobil 
Üreticileri Birliği (OICA) istatistiklerine göre 2012 yılında Tayland toplam taşıt üretiminde dünyada 9. 
sırada yer almaktadır. Ticari araç üretiminde 3. sırada yer alan Tayland, binek araç üretiminde 15. 
sırada yer almıştır. Bir önceki yıla göre Tayland’ın taşıt üretiminde %70,3’lük rekor bir artış meydana 
gelmiş ve en yüksek seviyeye ulaşmıştır. 
 

Ülke araç parçaları gibi sanayilere sahip olmasının yanında bol ve yetenekli işgücüne sahiptir. Araç 
parçaları sanayi bilgisayar ve elektronik parçalarından sonra en büyük ihracat kalemidir. Bu durum 
ülkenin GSYİH’sının artışına önemli bir katkıda bulunmuştur. 
 

Ülkede küçük binek araçlarda ÖTV’nin azalmasıyla birlikte otomotiv endüstrisinde dikkate değer bir 
büyüme yaşanmıştır. Bu araçların düşük fiyatları ve kredi uygunluğu, talepteki artışın ana etkenleri 
olmuştur. Petrol fiyatlarındaki artış otomotiv sektörünün çok az yavaşlamasına nende olmuştur. 
Tayland Sanayi Federasyonu’na göre ülkede üretilen araçların %38’i ihraç edilmektedir. Tayland yapımı 
kamyonetlere de hem iç hem de dış pazarlarda talep artmaktadır. 
 

Yabancı araç üreticileri Tayland’ı Güneydoğu Asya’ya ihracatta üretim üssü olarak kullanmaktadır. 2012 
yılında üretilen 2,5 milyon aracın 1 milyonu ihraç edilmiş, 2012 yılında ihracat %39 artmıştır. 
Avustralya, Yeni Zelanda, Çin ve Hindistan ile imzalanan Serbest Ticaret Antlaşması ve Asya Ticaret 
Anlaşması otomotiv sektöründeki büyümeyi desteklemiştir. 
 

Ülkede hem binek otomotiv hem de kamyonet pazarının %85’i Isuzu ve Toyota tarafından 
karşılanmaktadır. Mitsubishi, Nissan, Chevrolet, Ford ve Mazda diğer markalardır. Dizel araç grubunda 
ise Toyota liderliği elinde bulundurmaktadır. Toyota’yı Honda takip etmektedir. Honda uluslar arası 
piyasada ihracat taleplerini karşılayabilmek için Tayland’daki üretim miktarını arttırmıştır. Toyota, 
Honda ve Ford Tayland’da AR-Ge merkezlerini açmış bulunmaktadırlar. Nerdeyse bütün önemli Japon 
markaları ve diğer önemli markalar (BMW, Mercedes Benz, General Motors, Ford, Volvo ve Peugeot 
arabalarını Tayland’da birleştirmektedirler.  
 
 

  



İşçilik ve tedarikçi üssü olmanın yanı sıra, ülkenin otomotiv parçaları destek ağı oldukça güçlüdür. Bu, 
Tayland’a otomotiv parçalarını ithal eden ve bunun sonucunda üretim maliyetleri oldukça yüksek olan 
altyapısı yetersiz olan diğer ülkelere karşı avantaj sağlamaktadır. Tayland Otomotiv Sanayi Derneği 
ülkenin otomotiv parçaları ihracatının giderek artacağını belirtmektedir. Belçika, Japonya, ve 
Avustralya’ya araç ihraç edilirken Japonya, Malezya ve Güney Afrika’ya araba parçaları satılmaktadır.  
 

Yerli parça üreticileri kamyonet parçalarının yaklaşık %80’ini, binek otomobil parçalarının 
yaklaşık %55’ini ve motosiklet parçalarının ise neredeyse tamamını üretmektedir. Motor, süspansiyon 
kontrolü ve yay, tekerlek göbeği, pervane milleri, fren, debriyaj, direksiyon, klima, jant, araç gövdesi ve 
cam gibi parçalar yerel olarak üretilmektedir. 
 

Elektronik ve elektrikli eşyalar sektörü 2007 yılındaki düşüşe kadar son üç yıl içinde güçlü bir büyüme 
göstermiştir. 2003-06 yılları arasında elektronik ürünlerde (çoğunlukla entegre devreler) yıllık 
ortalama %25 oranında büyüme gerçekleşmiştir. 2009 yılında ise 2007 seviyesini yakalayan sektör, 
büyümesini sürdürmüştür. 2010 ve 2011 yıllarında büyüme oranı %8,5 civarında gerçekleşmiştir. 2012 
yılında ise elektrikli aletler sektörü için beklenen büyüme %5-7 arası, elektronik sektöründe beklenen 
büyüm oranı ise %10-12 arasıdır. Üretilen birçok ürün ithalata bağımlı olup Malezya ve Singapur’un 
küresel pazarlardaki yoğun rekabeti ile karşılaşmaktadır. Tayland yönetimi yüksek katma değerli 
teknolojinin teşvik edilmesinin farkına varmış olması ile birlikte Tayland’da rekabetçi bir enformasyon 
teknolojisi sektörü için kalifiye işgücü dahil gerekli altyapının büyük bir bölümü bulunmamaktadır. 
 

Tayland tekstil ve hazır giyim endüstrisi üretim için gerekli her ürünü üretme ve işleme kabiliyetine 
sahip tam entegre yapıdadır. Ayrıca ipek üretimi ile de meşhur olan ülkede küçük ölçekte organik ve 
inorganik pamuk üretimi de mevcuttur. Tekstil sektörü yıllık 1 milyonun üzerinde istihdam yaratmakta 
ve ülkenin istihdam için en önemli ikinci sektörü olarak değerlendirilmektedir. 

 

Tayland ihracat için üretim yaptığı kadar 67 milyon nüfusluk büyük tekstil ve hazır giyim pazarı için de 
üretim yapmaktadır. ASEAN serbest ticaret anlaşması ASEAN bölgesinde gümrük vergilerini kaldırmak 
ve yabancı yatırım çekmek suretiyle yerel üreticileri desteklemektedir. ASEAN STA’sının Tayland’ın 
tekstil ihracatını destekleyeceği ve ABD ve AB pazarlarına olan bağımlılığını azaltacağı beklenmektedir. 
 

2010 ve 2011 yıllarında gerçekleşen sel felaketleri birçok tekstil fabrikasını etkilemiş, sektörde milyarlarca 
dolarlık zarara ve üretim maliyetlerinin artmasına sebep olmuştur. Hükümet tarafından maaşlara yapılan 
minimum %40 oranındaki maaş zammı maliyetleri daha da yükseltmektedir. Tayland’ın tekstil ve hazır giyim 
endüstrisinin önünde yaşlanan işgücü sebebiyle işçi sıkıntısı; eğitimli işçilerin azlığı, eski teknoloji 
kullanmaları sebebiyle verimliliği düşük üretim, KOBİ’lerin yeni teknolojiye yatırım yapacak kaynaklarının 
olmaması ve ar-ge faaliyetlerinin çok sınırlı kalması gibi engeller yer almaktadır. 

 

Tayland’da çelik sanayinin gelişimi ülkenin iktisadi büyümesi ile yakından ilişkilidir. Çelik sektöründe 
üretim son yıllarda gayet hızlı bir şekilde büyümüş, özellikle çelik fabrikalarının soğuk ve sıcak madde 
üretim miktarlarında kuvvetli artışlar olmuştur. Sektör genel olarak kendisine bağımlı diğer sektörlerin 
ve özellikle taşıt aracı ve yan sanayi sektörünün göstermiş olduğu güçlü performanstan faydalanmıştır. 
Mülk ve inşaat sektörünün toparlanması da talebi yükseltmiştir. Ayrıca, devlet yabancı yapımı çeliğin 
yurtiçine girişini engellemek için Mart 2004’te anti-damping yasasını yürürlüğe koymuştur. Çelik 
endüstrisi 1997-98 bölgesel mali krizinin ana kurbanlarından biri olmuş, ardından nispeten başarılı bir 
şekilde yeniden yapılanmış olmasına rağmen sektörün borçlarının hala 300 milyar baht civarında 
olduğu tahmin edilmektedir. Tayland çelik endüstrisi parçalı bir yapıya sahip olmakla birlikte 2002 
yılında birleşen Thai Steel Group (NTS) ve lider yerel sanayi devi Siam Cement yeniden yapılanma 
ihtiyacını nihayet kabul edildiğini belirtmiştir. Millenium Steel olarak adlandırılan birleşik yapı 
hâlihazırda Tayland çelik kapasitesinin %25’ini kontrolünde bulundurmaktadır. 
 

 Turizm  
Turizm gelirlerinde en fazla pay %38,23 ile Avrupalı turistlerden elde edilirken, ikinci sırada %37,33 ile 
Doğu Asyalı turistler gelmektedir. Tayland’ı en fazla ziyaret eden turistler %12,3 ile Çin’dendir.  
 
 

 
 



 Madencilik   
Tayland’da 0,4 milyon varil petrol rezervi bulunmaktatadır. Doğalgaz daha çok elektrik üretiminde 
kullanılmaktadır. Tayland’da yıllık toplam kapasitesi 45,9 milyon ton olan 4 petrol rafinerisi 
bulunmaktadır. 
 

Eylül 2003’te, madencilik sektöründe yabancı yatırımı teşvik etmek amacıyla, hükümet yabancı şirketler 
tarafından yürütülen madencilik faaliyetleri üzerindeki kısıtlamaları kaldırmış ve devlete ödenecek maden 
teliflerini azaltmıştır. Değerli taş ve mücevher İhracatını yapıldığı başlıca ülkeler İsviçre, Hong Kong (Çin), 
ABD, Avustralya ve Almanya’dır. Ham maddelerin ithalat gümrük vergisinden muaf tutulması ve altın için 
uygulanan KDV oranlarında yapılan düzenlemeler ile Tayland’ın rekabet gücü yükselmiştir. Tayland’da 
kullanılan başlıca değerli taşlar safir, yakut, lal taşı, beril ve kuvartz şeklindedir. 

 

 Müteahhitlik Hizmetleri  
İnşaat sektörü 1997-98 mali krizi tarafından ciddi şekilde vurulduktan sonra (1998’in sonlarında kayıtlı 
inşaat şirketlerinin %60’ının ya dağılmış veya operasyonlarını durdurmuş) son yıllarda yeniden 
kıpırdanma sinyalleriyle kademe kademe toparlanmaktadır. . Tarihsel olarak Tayland firmaları nispeten 
küçük ölçekli ve hatta 1997 yılına kadar daha büyük ve verimli Avrupalı, Asyalı ve Avustralyalı 
rakiplerin yurtiçine girmesinden sıkıntı duyan bir yapıdaydı. Krizden sonra bir dizi daha büyük şehir 
planlamacısı ve müteahhit borçlarını yeniden yapılandırmış ve sektörde dikkate değer bir toparlanma 
gözlenmiştir. Bugün sektörün toparlanmasından yararlanmak üzere iyi durumda olan 200-300 
civarında firma bulunmaktadır. Lider konumda bulunan şehir planlamacılarının birçoğu yabancı 
partnerler edinmiştir. Konut pazarı mevcut toparlanmada lider durumdadır. 
 

Tayland’da faaliyet gösteren inşaat firmaların % 61.4’ü 1- 5 ve %21.7’si 6-10 kişi çalıştırmaktadır. Bu 
firmaların sadece % 16.9’luk bir oranı 10’dan fazla kişi çalıştırmaktadır. 2009 yılı verilerine gore, 
Tayland’da inşaat sektöründe çalışan işçilerin toplam sayısı 364,694’tür. İlgili inşaat işletmelerin % 
76.8’lik oranı özel şirket (individual proprietor), % 13.0’lık oranı “company limited” ve “public company 
limited”, % 10.2’lik oranı ise “juristic partnership” statüsünde faaliyet göstermektedir. Tayland’daki 
inşaat firmalarının %16.3’lük bir yüzdesi devlet için inşaat faaliyetleri içerisinde yer almış olup, bu 
firmaların % 52.8’lik bir yüzdesinin üstlendiği işlerin %50’sinden fazlasını devlet için yapılan inşaat 
projeleri oluşturmuştur. Tayland’daki inşaat firmalarının % 61.6’sının sermayesi 1 milyon Tayland 
Baht’ından azdır. 50 milyon ve üzeri Baht sermayeye sahip firmaların oranı ise % 3.5’tir. 
 

Tayland Yatırım Ofisi (Board of Investment) verilerine göre 3 Mart 2000-30 Nisan 2012 tarihleri 
arasında “İnşaat, Mühendislik, Hizmet ve Devlet için Proje Yönetim Hizmeti” başlığı altında toplam 464 
yabancı firmanın Tayland’da faaliyet gösterebilmesi için lisansı Tayland makamlarınca onaylanmıştır. 
Onaylanan firmaların sayısal dağılımına bakıldığında en çok firmanın lisansının onaylandığı ülkeler 
sırasıyla Japonya, Almanya, Güney Kore, İngiltere, Singapur, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Hong 
Kong, İsviçre ve Hollanda olmuştur. 
 

Tayland’da yabancılar bir şirketin en fazla % 49 hissesini satın alabilmektedir. Bu nedenle, özel şartlar 
haricinde, şirketin en az % 51 hissesine Tayland’lı bir ortağın sahip olması zorunluluğu vardır. Bu 
zorunluluk, inşaat ve müteahhitlik firmaları için de geçerlidir. Ayrıca, Tayland’da 2011 yılında yaşanan 
büyük sel felaketini takiben, Ocak 2012 tarihinde Tayland Meclisi 2012-2016 yıllarını kapsayan ve 
büyük oranda altyapı projelerini içeren 2.27 trilyon Baht tutarında bir ulusal kalkınma programını 
onaylamıştır. Söz konusu projelerin yeni şehir içi yol bağlantıları, yüksek hızlı tren ağları, toplu taşıma 
sistemleri ve deniz ile hava taşımacığının geliştirilmesinin yanı sıra telekomünikasyon ağlarının 
gelişimini içermesi öngörülmektedir. Bu bağlamda, ilaveten, gerçekleşen sel felaketi nedeniyle Meclisin 
400 milyar Baht borçlanmaya izin veren 4 adet kanun hükmünde kararname onaylanmış olup bahse 
konu paranın, su yönetimi projelerinin gerçekleştirilmesi vb. projelerde kullanılması planlanmaktadır. 
 

Önümüzdeki dönemde, söz konusu projelerin Türk firmaları için önemli fırsatlar doğuracağı 

düşünülmektedir. Bu bağlamda, bahse konu projelerde Türk girişimcilerin Taylandlı veya yabancı bir inşaat 

firması ile ortaklık kurarak bu fırsatlardan yaralanmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.  
 
 

  



 TAYLAND’IN DIŞ TİCARETİ  
 

Başlıca İhracat Ülkeleri: Çin, A.B.D., Jaonya, Vietnam, Hong Kong, Malezya, Avustralya,Endonezya 
 

Başlıca İthalat Ülkeleri: Çin, Japonya, A.B.D., Malezya, B.A.E., G.Kore,Taipei, Endonezya, Singapur 

 

Tayland Güneydoğu Asya’nın en büyük ikinci ekonomisidir ve ekonomisi ağırlıklı olarak ihracata 
dayanmaktadır. Ülke ihracatının %80’i sanayi ürünlerinden oluşur ve bu ürünlerin çoğunun girdisi ithal 
mallardır. Ülkede petrol üretimi, tüketime göre yetersiz olduğundan dolayı, petrol ithaline bağımlıdır. 

 

Japonya geleneksel olarak Tayland’ın dış ticarette en önemli partneriyken 2013 yılında Çin ile olan 
ticaret hacmi, Japonya’yı geride bırakmıştır Tayland ve gelişmekte olan Asya Pasifik ülkeleri arasındaki 
dış ticaretin kompozisyonu, bölgenin giderek artan entegre üretim yapısını yansıtacak biçimde 
hammadde ve ara malından oluşmaktadır. 

 

Tayland’ın 2017 yılında 236 milyar dolar olan ihracatı 2018 yılında 250 milyar dolar seviyesine 
yükselmiştir. İthalat açısından bakılacak olursa 2017 yılında 225,1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiren 
Tayland 2018 yılında 251 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. 

 
Ülkenin Dış Ticareti (Milyon euro)  

 

YIL  İHRACAT İTHALAT  HACİM  DENGE  

2016  213,593,669 195,722,060  409,315,729  17,871,609  

2017 236,005,981 225,131,104 461,137,085 10,874,877  

2018  249,777,335 250,891,295  500,668,630  -1,113,960  
 
 

İhracat  
Tayland’ın İhracatında Başlıca Ürünler 

 

 GTİP   Ü RÜ NLER   2015   2016   2017  

 8471   Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri   11 409 647   10 463 984   11 773 087  
   

koda dönüştüren ve işleyen mak. 
       

              

8703  Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu 9 390 305  11 629 146  10 874 127  
 taşıtlar (yarış rabaları dahil)    

            

 8542   Elektronik entegre devreler   7 608 191   7 666 457   8 252 140  

8708  Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar 6 727 421  6 924 032  7 719 774  

 8704   Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar   8 157 487   6 464 156   7 303 876  

2710  Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 6 807 496  4 800 205  6 081 239  

 4001   Tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl (chicle) vb. tabii sakızlar   4 975 092   4 413 143   6 023 734  

7108  Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde) 3 736 420  7 263 238  5 712 791  

 1006   Pirinç   4 542 595   4 370 867   5 159 864  

8415  Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı 4 524 346  4 842 745  4 815 299  
 olanlar)    

            

 4011   Kauçuktan yeni dış lastikler   3 401 750   3 557 764   4 391 321  

8517  Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer 2 236 395  2 463 960  4 217 755  
 cihazlar    

            

 7113   Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama   3 639 843   3 546 030   3 664 748  
   

metallerden) 
       

              

3901  Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 3 402 003  3 015 406  3 286 373  

 8443   Baskı yapmaya mahsus makinalar; kopyalama ve faks makinaları; bunların aksam,   2 976 285   2 952 927   2 996 390  
   parça ve aksesuarları        

              

8473  84.69 ila 84.72 pozisyonlarındaki makina ve cihazlarda kullanılmaya elverişli aksam- 3 324 228  3 158 449  2 873 393  
 

parça-aksesuarlar (kutu, kılıf vb) 
   

            

 1604   Hazırlanmış/konserve edilmiş balıklar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızların   2 624 359   2 550 703   2 653 804  
   hülasa ve suları        

              

1701  Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde) 2 626 887  2 286 655  2 601 179  

 1602   Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan   2 186 560   2 259 749   2 501 674  

4002  Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk şekillerde, veya levha, 542 386  1 202 042  2 490 308  
 

tabaka, şerit halinde) 
   

             
            



Başlıca Ülkeler İtibari ile İhracatı  
 

Ü LKELER  2016  2017  2018 
ÇİN  23,575,031  29,365,124  29,686,491 

ABD 24,388,297 26,546,755 27,862,101 
    

JAPONYA  20,417,463  22,254,234  24,706,285 

VIETNAM 9,337,226 11,600,525 12,831,164 
    

HONG KONG  11,390,916  12,280,095  12,424,621 

MALEZYA 9,540,531 10,316,117 11,510,488 
    

AVUSTRALYA  10,234,769  10,486,941  10,677,397 

ENDONEZYA 8,026,100 8,783,842 9,895,164 
    

SINGAPUR  8,037,030  8,167,608  9,298,635 

FİLİPİNLER 6,351,399 6,931,573 7,822,105 

KAMBOÇYA  4,607,141  5,259,336  7,585,954 

HİNDİSTAN 5,117,561 6,470,182 7,527,445 
    

HOLLANDA  4,199,595  4,763,254  5,158,309 

ALMANYA 4,460,111 4,906,094 5,105,630 
 
 

 
 
İthalat 

 
Tayland’ın İthalatında Başlıca Ürünler 

 

 GTİP   Ü RÜ NLER   2015   2016   2017  

 2709   Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar)   19 445 802   15 240 703   20 059 571  
8542  Elektronik entegre devreler 9 353 222  9 478 283  11 262 337  

 7108   Altın (platin kaplamalı altın dahil) (işlenmemiş veya yarı işlenmiş ya da pudra halinde)   7 202 003   5 919 747   11 155 620  
8517  Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer 6 106 905  6 411 341  7 686 270  

 
cihazlar 

   

            

 8708   Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar   5 298 787   5 894 803   6 286 034  

2710  Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 2 982 565  3 576 470  4 394 306  

 2711   Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar   5 368 554   3 235 791   3 862 694  

7326  Demir veya çelikten diğer eşya: 3 469 448  3 421 142  3 753 190  

 8471   Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular,   3 424 202   3 126 874   3 728 934  
   verileri koda dönüştüren ve işleyen mak.        

              

8802  Helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar 3 086 447  2 434 387  3 570 791  
 ve yörünge-altı araçları    

            

 7403   Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham)   1 648 321   1 742 907   2 381 188  

8523  Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı 1 928 768  1 964 328  2 319 300  
 depolama aygıtları, akıllı kartlar vb    

            

 0303   Balıklar (dondurulmuş)   1 518 041   1 788 610   2 060 353  

8473  84.69 ila 84.72 pozisyonlarındaki makina ve cihazlarda kullanılmaya elverişli aksam- 2 689 779  2 184 853  2 058 702  
 parça-aksesuarlar (kutu, kılıf vb)    

            

 8536   Gerilimi  1000  voltu  geçmeyen  elektrik  devresi  teçhizatı  (anahtarlar, röleler,   1 855 687   1 911 331   2 019 828  
   

sigortalar, fişler, kutular vb) 
       

              

8543  Kendine has fonksiyonlu diğer elektrikli makina ve cihazlar 1 602 234  1 990 643  1 966 078  

 7102   Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış)   841 749   791 215   1 862 998  

8409  Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve 1 630 672  1 707 563  1 799 479  
 parçaları    

            

 8414   Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü   1 660 250   1 857 906   1 745 824  
   

olan havalandırmaya mahsus davlumbazlar 
       

              

8541  Diyodlar, transistörler vb yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar; monte edilmiş 1 413 962  1 558 688  1 739 791  
 

piezo elektrik kristaller 
   

            

 Kaynak: TradeMap           
 
 

 

   



Başlıca Ülkeler İtibari ile İthalatı  
 

Ü LKELER 2016 2017 2018 
ÇİN 42,248,742 44,708,257 50,202,940 

JAPONYA 30,854,637 32,376,960 35,424,837 

ABD 12,209,917 15,127,122 15,298,180 

MALEZYA 10,952,719 11,879,573 13,471,035 

B.A.E 6,196,576 7,857,284 10,931,765 

G. KORE 7,314,582 8,142,422 8,909,759 

TAIPEI 7,170,360 8,216,921 8,656,769 

ENDONEZYA 6,411,691 7,442,751 8,145,458 

SINGAPUR 6,548,262 8,014,036 7,734,986 

SUUDI ARABISTAN 4,886,190 6,258,678 7,401,383 

İSVİÇRE 4,148,783 7,275,761 6,836,866 

ALMANYA 5,900,515 6,136,182 6,793,827 

AVUSTRALYA 3,450,769 4,486,439 5,966,236 

VIETNAM 4,449,522 5,025,545 5,748,553 

 

 

DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER 
 

İthalat Rejimi  
Tayland'ın ortalama MFN oraı 2011 yılı için %10,4'tür. Tayland DTÖ üyeliği çerçevesinde bütün tarım 
ürünlerinde gümrük vergisi oranlarını MFN kuralları çerçevesinde belirlemiştirve bunları 
değiştirememektedir. Ancak sanayi ürünlerinde bu oran %70'tir. Geriye kalan %30'luk ürün grubunda 
Tayland gümrük vergisi oranlarını istediği kadar arttırabilmekte özgürdür. Tayland motorlu 
araçlarda %80'lik gümrük vergisi uygularken motosikletlerde bu oran %60, bazı plastik ürünlerinde 
ise %30'dur. 
 

 

Tarım ürünlerinde işlenmiş gıdada gümrük vergisi oranları %30 ile %50 arasında değişmektedir. Et, 
taze sebze ve meyve, taze peynir ve baklagillerde de yüksek oranda gümrük vergisi uygulanmaktadır. 
Bazı ürünlerin ithalatı gümrük kontrollerine tabi olup Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak lisans ve izin ile 
yapılabilmektedir. Kontroller geniş çapta liberalleştirilmiş olmakla birlikte 50’den fazla ürün sınıfında 
ithalat lisansı gerekmektedir. Bunlar zaman içinde Bakanlık tarafından duyurularak değişebilmektedir. 
Belirlenen ürünlerin ithalatı için Bakanlıktan izin ve lisans temin edilmesi gerekmektedir. Lisans 
başvurusu için tedarikçinin teklifi, teyidi, faturası ve diğer istenen evrakı getirmesi gerekmektedir. 
Yukarıda belirtilen ürünlerin yanı sıra diğer bazı kanunlarla ithalat kontrolü yapılan ürünler de 
bulunmaktadır. 

 

Bunlar: 
1. Modern ilaçlar önceden lisans almak koşuluyla ithal edilebilmekte olup Sağlık Bakanlığı Gıda ve 

İlaç Dairesi Yönetiminden temin edilmektedir. 
2. Mineraller yasasına göre 2 kg’ın üzerindeki miktarlarda tungstik oksit, kalay cevheri, tozu ve 

metali ithalatı için uygun iznin alınması gerekmektedir.  
3. Eski anıtlar, antikalar, sanat objeleri ve ulusal müze yasası, antikalar ve sanat objeleri (kayıtlı 

olsun olmasın) ülke dışına Güzel Sanatlar Genel Direktörlüğü’nün izni olmadan 
çıkarılamamaktadır.  

4. Silahlar, mermiler, patlayıcılar, havai fişekler ve taklit ateşli silahlar yasası silahların veya 
mermilerin veya patlayıcı araçların üretimi, satın alması, kullanımı, teklif verilmesi veya ithalini 
İçişleri Bakanlığı’ndan alınacak uygun lisans olmadığı hallerde yasaklamaktadır.  

5. Kozmetik yasasına göre her ithalatçı kamu sağlığını koruma amacıyla kontrol altındaki kozmetik 
ürünlerde tedarik edildiği ofisin, üretim yerinin veya kozmetik deposunun adı ve adresinin yanı 
sıra kozmetiğin adını, ithalat kategorisini ve ana bileşenlerini bildirmek zorundadır.  

  



 İhracat Rejimi   
İthalat ve ihracat kontrolleri ile ilgili yasa ihracat kontrollerinde Ticaret Bakanlığı’nı yetkili 

kılmaktadır.Günümüzde 50’ye yakın ürün kaleminde ihracat kontrolü vardır. Bazı mallarda, örneğin 

tohumlar, ağaçlar ve tütün yapraklarında ihracat belgesi gerekmektedir. Bazı ürünlerde, örneğin şeker 

ve pirinçte, İhracat Standardı yasasına göre belirli bir kalite seviyesinin temin edilmesi için lisans 

gerekmektedir. Tarım ürünleri ihracatçıları ticari derneklere üye olmak zorunda olup bu dernekler 

kendi üyelik kurallarını koyabilmektedir. 
 

 Tarifeler ve Diğer Vergiler   
İthalat Vergileri  
İthalat gümrükleri belirli oranlarda ve genellikle Gümrük Dairsinin gözetiminde ödendikten sonra 
gümrük geçiş izni verilmektedir. Sadece yasaya göre belirli önceliği olan ürünlerde gümrük vergisi 
düşük veya değişken uygulanmaktadır. İthalatçı malının gümrük geçişine izin verilmeden önce üç çeşit 
vergi ödemek durumundadır. Bunlar, ithalat gümrük vergisi, ek vergi ve yerel vergi ile katma değer 
vergisidir. Taşıt araçları dışında 6 değişik ithalat gümrük vergi oranı bulunmaktadır. Bunlar: Muaf 
(liberal ithal politikası içinde yer alan ürünler), %1 ham maddeler, %5 temel ürünler ve sermaye 
malları, %10 ara mallar, %20 nihai ürünler ve %30 devlet koruması altında olan ürünler şeklindedir.  
 

İhracat Vergileri  
Ülkede iki ürün için ihracatta vergi uygulaması bulunmakta olup bunlar ham deri (%5) ile ağaç, kesilmiş 
ağaç ve ağaçtan mamuller (%40)’dir.  
 

Gümrük Vergi Ödemeleri  
Tüm vergiler Tayland Gümrük İdareleri tarafından Gümrük Tarife yasasına göre belirlenmiş miktar/oran 
üzerinden ödenmektedir. Vergilerin uzman resmi görevli gözetiminde malın ülkeye girişi esnasında 
ödenmesi gerekmektedir. Vergiler nakit veya çek ile ödenebilmektedir. Çeklerin Bank of Thailand veya yetkili 
diğer ticari bankalar tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Gümrük vergileri veya geçerli 
teminatların ürünlerin ülkeye girişinde test edilmesinden önce Gümrük idaresine ödenmiş olması 
gerekmektedir. Üzerinde anlaşmazlık çıkan ve incelenmesi talep edilen ürünlerin gümrük geçişinde iki yol 
izlenmektedir. Birincisinde gümrük oranı en üst değerden ödenip farkın anlaşmazlığın giderildiğinde geri 
alma hakkı saklı kalmasıyla geçiş yapılabilmektedir. İkincisinde beyan edilen gümrük vergisini ve teminat 
olarak da en üst oranda gümrük vergisinin farkını birlikte ödeyip geçiş yapılabilmektedir.  
 

Diğer Vergiler  
Tayland’da vergiler yerel ve ulusal seviyede uygulanmaktadır. Başlıca vergiler; doğrudan vergi (kişisel gelir 
vergisi, kurumlar vergisi ve petrol gelir vergisi) ile dolaylı vergiler (KDV, özel işletme vergisi, gümrük vergisi, 
ek vergi, pul vergisi ve mülk vergisi) şeklindedir. Vergiler Maliye Bakanlığı’na bağlı üç birim tarafından 
toplanmaktadır. Bunlar ithalat ve ihracat vergilerinden sorumlu Gümrük Bölümü, gelir vergisi, KDV, özel 
işletme vergisi ve pul vergisinden sorumlu gelirler bölümü ve özel ürünlerin ek vergilerinden sorumlu Ek 
Vergi Bölümü’dür. Yerel vergi toplama birimleri ise mülk ve belediye hizmetleri ile ilgili vergilerin 
toplanmasından sorumludur. Tayland’da uygulanan bazı vergiler aşağıda verilmiştir. 

 
Gelir Vergisi Oranları:  
 

Vergilendirilebilir gelir seviyesi (baht) Vergi oranı  
     

0 - 80,000  muaf  

80,001 - 100,000 % 5  

100,001 - 500,000 % 10  

500,001 - 1,000,000 % 20  

1,000,001 - 4,000,000 % 30  

4,000,000 üzeri % 37  
       
Not: Ülkeden ayrılan ve ROH için çalışan vatandaşlar iki yıl süre ile normal vergi oranı yerine % 15 
vergi dilimine girebilirler  

  



 Ürün Standartları ile İlgili Diğer Uygulamalar   
Son 25 yıl içinde dış ticarette büyüme firmaların kalite işlemleri konusunda müşterilerine bilgi 
vermeleri gereğini ortaya çıkarmış, bu doğrultuda uluslararası standartlar ve ardından da dünya 
standartları olarak 1987’de oluşan ISO kalite standartları kullanılmaya başlanmıştır. Bundan sonra ISO 
9000 ve ISO 14000 standartları kullanımı yaygınlaşmış olup müşteri talebini karşılamak için ISO 9001 
ve ISO 9002 standartları Tayland’da en çok kullanılan standartlar olmuş ve bu standartlara 1500’den 
fazla firma sahip olmuştur. Fakat daha çok çevre ile ilgili gerekliliklerin ağırlıklı olarak içinde yer aldığı 
ISO 14000 standardına sahip 200 kadar Tayland firması bulunmaktadır. Test ve belgelendirme işlemleri 
Tayland Endüstriyel Standartlar Enstitüsü tarafından yapılmaktadır. ISO standartları konusunda teknik 
danışmanlık hizmeti veren özel kuruluşlar da bulunmaktadır. 

 

Gıda ürünleri ithalatında Thai Gıda ve İlaç Yönetimi tarafından onaylanmış ve ürüne iliştirilmiş etiket 
kullanımı zorunludur. Etiketler ürün ismi, tanımı, net ağırlık veya hacim ve üretim/son kullanım tarihlerini 
içermek zorundadır. Etikette aynı zamanda üretici veya distribütör adı ve adresi ve ürün/etiket seri 
numarası bulunması gerekmektedir. Tüm etiketlerin Thai dilinde olması zorunlu olup alkollü içkilerde 
mecburiyet yoktur. Etiket yetkisinin onayı için gıda analiz raporu gerekmekte ve bu raporun devlet veya 
akredite olmuş yabancı bir laboratuardan alınması gerekmektedir. Belge tarihi etiket tarihinden bir yıldan 
daha eski olamaz. Analiz sonuçları Kamu Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kalite veya standartlarına uygun 
olmak durumundadır. Bu kalite ve standartların İngilizce bir kopyası Tayland Kraliyeti Kamu Sağlık Bakanlığı 
Gıda ve İlaç yönetimi biriminden ücretsiz temin edilebilmektedir.  

 

Kambiyo Rejimi  
1. Döviz: Tayland’a sınırsız miktarda döviz getirilebilmektedir. Dövizi getiren bir kişi 7 gün içinde 

yetkili bir bankaya teslim etmek veya döviz hesabına koymak zorundadır.Tayland’da üç aydan 
fazla olamayan geçici ikamet eden yabancılar, yabancı elçilik mensupları ve uluslararası 
organizasyonlar için bu kural geçerli değildir.  

2. Yerli para: Ülkeye getirilecek Tayland parası miktarında sınır yoktur. Tayland sınırını geçen bir 
kimse 500.000 Baht’a kadar miktarda parayı izin almadan beraberinde götürebilmektedir. Diğer 
ülkelere izinsiz götürülebilecek miktar 50.000 Baht kadardır. 

 
 

TÜRKİYE İLE TİCARET 
 

Başlıca ihraç ürünlerimiz: Yassı hadde ürünü, demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller,buğday 

unu,hortum;vulkanize kauçuktan;diğerleri için (mensucat takviye) donanımlı. 
 
 

Başlıca ithal ürünlerimiz: Dizel/yarı dizel eşya taşımaya mahsus yeni taşıtlar, pencere /duvar tipi 

kilimalar, diğer yerlerde kullanılan hard disk sürücüsü, tabii kauçuk;füme yaprakları, diğer 

polistiren. 
 
 

Tayland’ın Türkiye ile Dış Ticareti (1000$)  
 
          

 YIL  İHRACAT  İTHALAT  HACİM  DENGE 
          

          

 2016  163,889  1,482,293  1,646,182  -1,318,404 
          

          

          

 2017  165,702  1,983,171  2,148,873  -1,817,469 
          

          
          

 2018  278,461  1,372,407  1,650,868  -1,093,946 
          

            
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Türkiye’nin Tayland’a İhracatı  

 

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Yassı hadde ürünü, demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller,buğday 

unu,hortum;vulkanize kauçuktan;diğerleri için (mensucat takviye) donanımlı. 
 
 
 Türkiye’nin Tayland’a İhracatında Başlıca Ürünler (1 000 $) 
 
 

GTİP NO 
  

GTİP AÇIKLAMA 
  

2016 
  

2017 
  

2018 
 

          

 7207   Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamul ürünler   0   0   27,412  

2836  Karbonat; peroksikarbonat; amonyum karbomat içeren ticari amonyum karbonat 17  10,308  26,409  

 8603   Kendinden tahrikli demiryolu veya tramvay vagonları, minibüsler ve kamyonlar  0   0   15,029  

8504  Elektrik transformatörleri,  statik  konvertörler  (örneğin;  redresörler) ve 1,838  9,945  11,781  
 

endüktörler 
    

             

 8409   Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam  10,530   7,498   10,018  
   

ve parçaları 
       

              

4009  Vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar (bağlantı elemanlarıyla birlikte 8,678  8,855  9,352  
 

olsun olmasın) 
    

             

 1101   Buğday unu/mahlut unu   7,085   5,966   8,176  

9999  Başka yerde belirtilmemiş ürünler  4,575  6,196  7,949  

 7113   Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle  2,524   4,241   6,532  
   

kaplama metallerden) 
       

              

5402  Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale 1,983  5,245  6,352  
 

getirilmemiş) 
    

             

 8414   Hava veya vakum pompaları (gaz bileşiği asansörleri ve havalı asansörler ve  664   680   5,552  
   

konveyörler hariç) 
       

              

8542  Elektronik entegre devreler  2,729  4,105  5,448  

 8708   Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar   2,275   1,546   5,359  

1512  Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağı ve bunların fraksiyonları (rafine 9,633  5,742  4,696  
 

edilmiş olsun olmasın), 
    

             

 7108   Altın, platin ile kaplanmış altın dahil (işlenmiş / işlenmemiş)   0   0   4,260  

2515  Mermer ve traverten, ekosin, su mermeri, kireçli taşlar  4,535  4,197  4,053  

 2402   Tütün/tütün yerine geçen maddelerden purolar, sigarillolar ve sigaralar   0   3,532   2,900  

1704  Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)  1,793  2,015  2,803  

 8483   Eksantrik milleri ve krank milleri ve kranklar dahil transmisyon milleri; rulman  432   1,286   2,673  
   

yatakları 
        

               

8436  Çimlenme dahil olmak üzere zirai, bahçıvanlık, ormancılık, kümes hayvanları 2,960  3,067  2,659  
 

yetiştirme veya arı yetiştirme makinaları 
    

             

 Kaynak: Trademap            

 

 Türkiye’nin Tayland’dan İthalatı 
 

 Türkiye’nin Tayland’dan Başlıca Ürünler (1 000 $) 
 
 

GTİP NO 
  

GTİP AÇIKLAMA 
  

2016 
  

2017 
  

2018 
 

          
 8704   Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar   236,402   194,167   146,320  

8415  Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı 136,912  143,530  121,538  
 

olanlar) 
    

             

 8708   Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar   42,870   95,562   114,629  

5504  Suni devamsız lifler (işlem görmemiş)  69,463  67,944  107,648  

 4001   Tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl (chicle) vb. tabii sakızlar  66,046   92,201   90,009  

8471  Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, 55,247  66,401  49,912  
 

verileri koda dönüştüren ve işleyen mak. 
    

             

 5402   Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale  84,503   50,786   43,251  
   

getirilmemiş) 
       

              

8418  Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar ve ısı pompaları 47,751  67,923  38,987  

 8541   Diyodlar, transistörler vb yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar; monte edilmiş piezo   144,979   515,620   34,137  
   

elektrik kristaller 
       

              

8542  Elektronik entegre devreler  19,506  21,883  24,356  

 9401   Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları   4,447   14,097   19,191  
      



 2106  Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları 18,524  23,302  14,931   

  8443   Plaka, silindir ve diğer baskı bileşenleri ile baskı için kullanılan baskı makineleri   16,550   13,501   14,568   

 4015  Vulkanize kauçuktan her türlü giyim eşyası ve aksesuarı (eldiven gibi 12,911  18,409  14,136   

  8523   Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı   3,314   13,992   13,960   
    

depolama aygıtları, akıllı kartlar vb 
        

                

 8501  Elektrik motorları ve jeneratörler (jeneratör setleri hariç) 6,915  9,235  13,528   

  3903   Stiren polimerleri (ilk şekillerde)   16,954   15,590   13,102   

 4011  Kauçuktan yeni dış lastikler 43,066  15,355  12,989   

  8536   Elektrik devrelerinin anahtarlanması veya korunması veya elektrik bağlantısı için   11,764   12,113   12,018   
    

elektrikli cihazlar 
        

                

  Kaynak: Trade Map            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER  
 ANLAŞMA ADI İMZA TARİHİ  

 Ticaret Anlaşması 23.03.1987  

 Hava Ulaştırması Anlaşması 10.11.1987  

 Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması 08.06.1989  

 Vize Muafiyet Anlaşması 08.06.1989  

 TOBB ile Tayland Ticaret Kurulu arasındaki İşbirliği Protokolü 1990  

 Kültür Anlaşması 06.12.1991  

 Çevre Alanında İşbirliği Anlaşması 31.01.2001  

 Çifte Vergilendirmenin Ö nlenmesi Anlaşması 11.04.2002  

 Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 24.06.2005  

 Turizm İşbirliği Anlaşması 11.11.2005  

 Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması 11.11.2005  

 Kültürel Değişim Programı 11.11.2005  

 Standartlar Enstitüleri Arasında Mutabakat Zaptı 11.11.2005  

 Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşma", "Ortak Eylem Planı" ve 05.07.2013  
 

Diplomasi Akademileri arasındaki "İşbirliği Mutabakat Muhtırası 
 

     



İŞADAMLARININ PAZARDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
 

Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler 
 

Tayland'da iş ilişkileri Çin ve Japonya'da olduğu kadar resmi olmamakla birlikte, Avrupa ve 
ABD'deki kadar rahat değildir. Tayland kültüründe önemli olan sabır, yaşa ve statüye saygı iş 
görüşmelerinde de öne çıkmaktadır. Taylandlılar ülkeleri ve tarihleri ile büyük gurur duymakla ve 
geleneklerine önem vermekle birlikte bazen geleneksel formalitelerin aşırı derecede gözetilmesi 
yapmacık gelebilir. 
 

 "Khun" bay, bayan, hanımefendi gibi hitapların Taylandca şeklidir.
 "Wai" ellerin avuçiçlerinin birbirine bakacak şekilde bir araya getirilmesiyle yapılan bir 

saygı ve tebrik hareketidir. Bu hareket yapılırken vücudunuzu kalçadan itibaren hafifçe öne 
eğebilirsiniz.

 Kartvizitler iş bağlantısı sağlarken çok önemlidir. Tayland'a giderken yanınızda bol 
miktarda bulundurmanız faydalı olacaktır.

 Kartvizit değişimi esnasında kartvizitleri iki elinizle tutarak aldığınız kartvizitleri okumadan 
cebinize koymayınız.

 Aynı ülkemizde olduğu gibi bir eve ya da kutsal mekana girerken ayakkabılarınızı çıkartınız.
 Birisinin kafasına dokunmak ve birşeyi ayaklarla göstermek Taylandlılar tarafından çok 

kaba bir hareket olarak kabul edilir.
 Taylandlılar Kraliyet Ailesi'ne karşı son derece bağlıdırlar. Kraliyet Ailesi'ne karşı turistlerin 

de saygılı davranmaları gerekmektedir.
 

 Para Kullanımı 
 
Tayland’ın para birimi baht olup 100 satang’a eşittir. Bakır madeni paralar 25 ve 50 satang 
değerinde, gümüş olanlar 1, 5 ve 10 baht değerinde olarak tedavülde yer almaktadır. Banknotlar 20 
(kahverengi), 20 (yeşil), 50 (mavi), 100 (kırmızı), 500 (mor) ve 1000 (gri) olmak üzere dolaşımda 
yer almakta olup her birinin boyutları diğerinden farklıdır. Tüm belli başlı kredi kartları Tayland’da 
geçerli olup yaygın şekilde kullanılabilmektedir. 
 

Ülkede hemen her yerde döviz büfesi bulunmakta ve rahatlıkla döviz bozdurulabilmektedir. Döviz 
büfelerinin bir kısmı gece geç saatlere kadar açık kalmaktadır. 
 

 Pasaport ve Vize İşlemleri 
 

Tayland 30 güne kadar olan turistik geziler için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize 

istememektedir. Ülkeye giriş için geçerlilik süresi en az 6 ay olan bir pasaport yeterlidir. 
 

 Resmi Tatiller   

YENİ YIL 01 OCAK 

MAKHABUJA GÜ NÜ  21 ŞUBAT 
  

CHAKRİ GÜNÜ 06 NİSAN 
  

SONGKRAN SU FESTİVALİ 13-15 NİSAN 

İŞÇİ BAYRAMI 01 MAYIS 

TAÇ GİYME GÜNÜ 05 MAYIS 
VİSAKHABUJA 19 MAYIS 

  

KRALİÇE SİRİKİT-DOĞUM GÜNÜ 12 AĞUSTOS 
  

YIL ORTASI (BUDİST PASKALYA) 16 AĞUSTOS 
CHULALONGKORN GÜ NÜ  23 EKİM 

KRAL ADULYADEJ’İNDOĞUM GÜNÜ 05 ARALIK    



   
   

   
 

 Kullanılan Lisan 
 

Ülkenin ana dili Taylandca (Tayca) olup İngilizce ve ülkenin kuzey kesimlerinde Çince de 
konuşulmaktadır. 
 

 Ulaşım 
 

Hava yolu ile başkent Bangkok başlıca uluslararası havayolları ile bağlantılıdır. Uluslararası 
ülke çıkışlarında 250 baht çıkış vergisi alınmaktadır. 
 

Kara yolu ile Tayland ve Malezya arasında 4 kapı bulunmaktadır. İkisi batı kıyısında, biri doğu 
kıyısında ve biri de merkezde yer almaktadır. 
 

Tren yolu olarak Doğu ve Oriental ekspres tren seferleri Bangkok ve Singapur arasında hizmet 
vermektedir. Ekspres tren seferleri Tayland Malezya arasında Pedang Besar’daki sınır 
üzerinden geçmektedir. 
 

 Haberleşme 
 

Tayland Asya’da en gelişmiş iletişim sistemine sahip ülkelerden biridir. İletişimde uydu 
kullanılmakta internet servisleri de gelişmiş durumdadır. Kamu posta ofisleri ve özel kurye 
şirketleri birçok yerde hızlı posta servisleri sunmaktadır. Yurtiçi ve yurt dışı ekspres posta ve 
gecelik posta hizmetleri vermektedir. Posta hizmetleri güvenilir bulunmaktadır. Başlıca Oteller 
temel posta işlerinde hizmet vermektedir. 
 

Ülkede kullan at telefon hatları ve uluslararası arama yapılabilen arama kartları satılmaktadır. 
 

 Telefon Kodu ve Yerel Saat 
 

Ülkenin yerel saati yaz-kış saati uygulaması olmadığından kış aylarında 6, yaz aylarında 5 

saat ileridir. 
 

Tayland Ülke Telefon Kodu: +66 
 

Sağlık 
 

Çok sayıda klinik ve hastahane birçok ihtiyaç için hizmet verebilmektedir. Başlıca kamu ve özel 
hastaneler en yeni tıbbi teknoloji ile donatılmış olup uluslararası standartta ihtisaslaşmış 
uzmanlar hizmet vermektedir. Hemen hemen her çeşit ilaç bulunabilmektedir. Musluk suyu 
içilmesi sakıncalıdır. 
 

Güvenlik 
 

Ülkede özel olarak Turist Polisi vardır ve gecenin geç saatlerine kadar sokaklarda 
dolaşılabilmektedir. Turizm ülkenin önemli gelir kaynaklarından birisi olduğu için yabancılara 
oldukça iyi davranılmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

SWOT ANALİZİ  
 
 
 

 

GÜÇLÜ YANLAR 
 
 

 

 Tayland Güneydoğu Asya’nın en büyük 

ikinci ekonomisidir ve ekonomisi ağırlıklı olarak 

ihracata dayanmaktadır.


 Thai yemek sektörünün uluslararası alanda 

tanınıyor ve marka haline gelmiş olması.


 Nitelikli İşgücüne sahip olması


 Kaliteli ürün üretimi ile tüm dünyaya 

ihracat gerçekleştirmesi.

 
 
 

 

ZAYIF YANLAR 
 

 

 Yabancı dil konusunda oldukça yetersiz 

kalmaktadır. Ülke genelinde İngilizce seviyesi 

düşüktür.

 Yeterli sermaye olmamsı ve Finansal 

Kaynaklara erişimin oldukça zor olması.

 Yeni teknolojiler edinmede ilgi ve / veya 

sermaye eksikliği; örn: Makineleri otomatik 

işletmeye dönüştürmek

 Diğer ülkelerdeki kültür, sosyal yaşam ve iş 

uygulamaları hakkında bilgi edinme istekleri 

düşütür ve takdir etmezler.

 
 
 
 
 
 

FIRSATLAR 
 
 

 Tayland hizmetlerini ve ürünlerini kullanmak için 

Tayland'a daha fazla müşteri girişinin olması

 Tayland mutfağının dünyaca bilinir ve takdir edilir 

olması denizaşırı pazarı genişletmek için daha fazla 

fırsat yaratmaktadır.
 

 
 
 
 
 
 

TEHTİDLER 
 

 

 Tayland'da yüksek üretim maliyeti rekabet 

ortamını güçsüzleştirmektedir.

 Tayland, politika ve uygulama seviyelerinde hala


Ulusal Yönden yoksundur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

11.YARARLI ADRESLER 
 

 

 T.C. BANGKOK BÜYÜKELÇİLİĞİ 
Büyükelçi: Evren DAĞDELEN AKGÜN 

 
Adres: 61-1, Soi Chat San, Sutthisan Road, Huay Kwang, 10310 / Bangkok – Thailand 
Tel: +66-2-355 54 86 
Faks: +66-2-274 72 61 
E-Posta: embassy.bangkok@mfa.gov.tr 

 

 TAYLAND ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ 
Büyükelçi: Tharit CHARUNGUAT 
Adres: Koza Sokak No. 87 06700 Gaziosmanpasa Ankara  
Tel: +90 312 437 4318, 437 5248  
Faks: +090 312 437 8495  
E-Posta: thaiank@ttmail.com 

 
 
 
 
 

 BANGKOK TICARET MÜŞAVIRLIĞI Bangkok 
Ticaret Müşaviri: Burak BALKAN 
Adres: Embassy of the Republic of Turkey, Office of the Commercial Counsellor 
61/1 Soi Chatsan,Suthisan Road, Huaykwang 10310 BANGKOK / THAILAND 
Tel: +66-2-274 7914 
Faks: +66-2-274-7998 
E-posta: bangkok@ekonomi.gov.tr 
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