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VE TAŞIMACILIK 
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Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 
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Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 
 

Teknoloji her geçen gün ilerlemektedir. Gelişen ve değişen teknolojiye ayak 

uydurmak güç hale gelmiştir. Değişen bu teknolojiye ayak uyduran ülke ekonomileri 

ayakta kalabilmektedir. Özellikle gelişen teknolojik faaliyetleri lojistik sektörüne 

uyarlayan devletler, ekonomide çığır açmaktadır. 

Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda “Dünyada İlk On Ekonomi İçerisine 

Girme” planı olduğu bilinmektedir. Türkiye bu hedefe akıllı siyaset, planlı altyapı ve 

güçlü ticari ilişkilerle ulaşılabilecektir. 

İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok eskiye dayanmaktadır. İran, ticari 

ilişkilerimizin güçlü olduğu sınır komşumuzdur. Aynı zamanda İran ile siyasi 

birlikteliğe, sosyal ilişkilere, kültürel alışverişlere ve ticari altyapıya sahibiz. İki ülke 

arasında özellikle enerji alanında anlaşmalar mevcuttur. Dış ticaretimizin önemli 

bölümünde söz sahibi olan İran ile ilişkilerimiz ilerleyen yıllarda da devam edecektir.  

Anahtar Sözcükler: Uluslararası Ticaret, İran, Türkiye, Taşımacılık. 
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ABSTRACT 

 

INTERNATIONAL TRADE, IRAN, TURKEY, TRANSPORTATION 

Bünyamin Usta 

Master Thesis  

Internatıonal Trade and Logistics Department 

Logistics Management Programme 

Advisor: Assist. Prof. Hamit Vanlı 

Maltepe University Social Sciences Graduate School, 2019 

 

Technology advances each passing day. It is getting hard to keep pace with 

developing and changing technology. Especially countries adapting that technology to 

logistic sector achieve a significant breakthrough in economy. 

Turkey is known to have plan to become one of top ten countries in economies 

in the World. She’ll reach her goal only with smart policies, planned infrastructure and 

strong commercial relations. 

Relations between Iran and Turkey date back to very old times. Iran is a border 

neighbour with which Turkey has not only a strong commercial relations, but also 

political union, social relations, cultural exchanges and commercial infrastructure. 

Besides there are accords on energy sector between two countries. It is clear that 

relationship between Turkey and Iran which has a say in a huge part of foreign relations 

of Turkey is going to be continued. 

Keywords: International Trade, Iran, Turkey, Transportation. 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

 

İÇİNDEKİLER 

JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI…………………………………………………………….ii 

ETİK İLKE VE KURALLARA UYUM BEYANI ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 

TEŞEKKÜR ...................................................................................................................... v 

ÖZ .................................................................................................................................... vi 

ABSTRACT .................................................................................................................... vii 

İÇİNDEKİLER .............................................................................................................. viii 

TABLOLAR LİSTESİ ................................................................................................... xiii 

ŞEKİLLER LİSTESİ ..................................................................................................... xiv 

GRAFİKLERİN LİSTESİ .............................................................................................. xv 

KISALTMALAR ........................................................................................................... xvi 

ÖZGEÇMİŞ .................................................................................................................. xvii 

BÖLÜM 1. GİRİŞ ............................................................................................................. 1 

1.1 Problem  .................................................................................................................. 1 

1.2 Amaç ....................................................................................................................... 1 

1.3 Önem ....................................................................................................................... 2 

1.4 Varsayımlar ............................................................................................................. 2 

1.5 Sınırlılıklar .............................................................................................................. 2 

1.6 Tanımlar .................................................................................................................. 2 

BÖLÜM 2. YÖNTEM ...................................................................................................... 4 

2.1 Araştırma Modeli .................................................................................................... 4 

2.2 Evren ve Örneklem ................................................................................................. 4 

2.3 Verilerin Toplanması .............................................................................................. 5 

2.4 Çözümlenmesi ve Yorumlanması ........................................................................... 5 

BÖLÜM 3.BULGULAR VE YORUMLAR .................................................................... 6 

3. Uluslararası Ticaret ................................................................................................... 6 

3.1 Uluslararası Ticaret ................................................................................................. 6 

3.1.1 Ticaret .................................................................................................................. 6 

3.1.2 Uluslararası Ticaret .............................................................................................. 6 

3.2 Uluslararası Ticaretin Tarihçesi .............................................................................. 7 

3.2.1 Türkiye’de Dış Ticaret ......................................................................................... 9 



 

ix 

 

3.3 Dünya tarihinde Uluslararası Ticaret Yolları ........................................................ 10 

3.3.1 İpekyolu.............................................................................................................. 10 

3.3.2 Baharat Yolu ...................................................................................................... 11 

3.3.3 Tütsü Yolu .......................................................................................................... 12 

3.3.4 Çay ve At Yolu................................................................................................... 13 

3.4 Klasik Dış Ticaret Teorileri .................................................................................. 14 

3.4.1 Mutlak Üstünlükler Teorisi ................................................................................ 14 

3.4.2 Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi .................................................................... 14 

3.4.3 Heckscher-Ohlin Faktör Donatımı Teorisi......................................................... 14 

3.5 Uluslararası Ticareti Açıklayan Alternatif Teoriler .............................................. 15 

3.5.1 Varlık Teorisi ..................................................................................................... 15 

3.5.2 Teknolojik Açık Teorisi ..................................................................................... 15 

3.5.3 Yeni Mal Geliştirme Teorisi .............................................................................. 15 

3.5.4 Yetişkin İşgücü Teorisi ...................................................................................... 15 

3.5.5 Tercihlerde Benzerlik Teorisi ............................................................................ 16 

3.6 Uluslararası Ticaret ve Politikaları ........................................................................ 16 

3.6.1 Uluslararası Ticaret Politikalarının Amaçları .................................................... 16 

3.6.2 Uluslararası Ticaret Politikalarının Araçları ...................................................... 16 

3.7 Uluslararası Ticaret ile ilgili Organizasyonlar ...................................................... 17 

3.7.1 Dünya Ticaret Odası .......................................................................................... 17 

3.7.2 Dünya Ticaret Örgütü ........................................................................................ 17 

3.7.3 Dünya Gümrük Örgütü ...................................................................................... 17 

3.7.4 İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı .............................................................. 18 

3.7.5 Uluslararası Ödemeler Bankası .......................................................................... 18 

3.8 Dünya Ekonomik Entegrasyonlar ve Serbest Ticaret Anlaşmaları ....................... 19 

3.8.1 Ekonomik Entegrasyonlar .................................................................................. 19 

3.8.1.1 Ekonomik Entegrasyonun Oluşma Sebepleri .................................................. 19 

3.8.1.2Ekonomik Entegrasyonun Aşamaları ............................................................... 20 

3.8.2 Serbest Ticaret Anlaşmaları ............................................................................... 21 

3.9 Uluslararası Ticaret Türleri ................................................................................... 25 

3.9.1 İthalat .................................................................................................................. 25 

3.9.1.1 Ülkelerin İthalat Yapmasının Faydaları .......................................................... 26 

3.9.2 İhracat ................................................................................................................. 26 

3.9.2.1 Ülkelerin İhracat Yapmasının Faydaları ......................................................... 27 



 

x 

 

3.9.2.2 Mal İhracat Türleri .......................................................................................... 27 

Ön İzne Bağlı İhracat .................................................................................................. 27 

3.10 Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri ............................................................... 28 

3.10.1 Peşin Ödeme (Cash Payment) .......................................................................... 28 

3.10.2 Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods) ................................................... 29 

3.10.3 Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents) ...................................... 29 

3.10.4 Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit) ...................................................... 29 

3.10.5 Akreditifli Ödeme (Letter of Credit) ................................................................ 29 

3.11 Uluslararası Ticarette Taşımacılık ...................................................................... 30 

3.12 Uluslararası Ticarette Taşıma Şekilleri ............................................................... 30 

3.12.1 Karayolu Taşımacılığı ...................................................................................... 30 

3.12.1.1 Komple Araç Taşıması .................................................................................. 32 

3.12.1.2Parsiyel Araç Taşıması ................................................................................... 32 

3.12.2 Demiryolu Taşımacılığı ................................................................................... 32 

3.12.3 Havayolu Taşımacılığı ..................................................................................... 34 

3.12.4 Deniz ve İç Su Yolları Taşımacılığı ................................................................. 35 

3.12.4.1 Layner taşımacılık ......................................................................................... 35 

3.12.4.2 Tramp taşımacılık.......................................................................................... 36 

3.12.5 Boru Hattı Taşımacılığı .................................................................................... 37 

3.12.6 Çok Modlu Taşımacılık .................................................................................... 38 

3.12.7 Multımodal Taşımacılık ................................................................................... 38 

3.12.8 Intermodal Taşımacılık .................................................................................... 39 

3.13 Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri (Incoterms) ve Türleri ....................... 39 

3.13.1 EXW (Ex Work) .............................................................................................. 41 

3.13.2 FCA (Free Carrier) ........................................................................................... 41 

3.13.3 CPT (Carriage Paid To) ................................................................................... 42 

3.13.4 CIP (Carriage And Insurance Paid To) ............................................................ 43 

3.13.5 DAT (Delivered At Terminal) ......................................................................... 44 

3.13.6 DAP (Delivered At Place) ................................................................................ 44 

3.13.7 DDP (Delivered Duty Paid) ............................................................................. 45 

3.13.8 FOB (Free On Board Vassel) ........................................................................... 46 

3.13.9 FAS (Free Alongside) ...................................................................................... 47 

3.13.10 CFR (Cost And Freight) ................................................................................. 47 

3.13.11 CIF (Cost Insurance And Freight) .................................................................. 48 



 

xi 

 

3.14 Türkiye-İran İlişkileri .......................................................................................... 49 

3.15 Cumhuriyet Öncesi Türkiye- İran İlişkileri ......................................................... 49 

3.16 Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi Türkiye-İran İlişkileri ......................... 50 

3.16.1 Rıza Şah Dönemi ilişkiler ................................................................................ 51 

3.16.2 Muhammed Rıza Şah Dönemi ilişkiler ............................................................ 53 

3.16.3 Humeyni Dönemi ilişkiler ................................................................................ 55 

3.16.4 Haşimi Rafsancani Dönemi .............................................................................. 56 

3.16.5 Muhammed Hatemi Dönemi ............................................................................ 57 

3.16.6 Mahmut Ahmedinejad Dönemi ........................................................................ 57 

3.16.7 Günümüz Türkiye-İran ilişkileri ( Hasan Ruhani Dönemi) ............................. 59 

3.17 Türkiye-İran Uluslararası Ticaret ........................................................................ 60 

3.18 Türkiye- İran Ekonomik ve Ticari İlişkiler ......................................................... 60 

3.18.1 Türkiye’nin İran’a İhracatı ............................................................................... 61 

3.18.2 İran’ın Türkiye’ye İhracatı ............................................................................... 63 

3.19 Türkiye-İran Uluslararası Ticaret Anlaşmaları ................................................... 64 

3.20 Türkiye- İran Yatırım İlişkileri ........................................................................... 66 

3.20.1 Türkiye’nin İran’daki Yatırımları .................................................................... 69 

3.20.2 İran İçin Türkiye Yatırımları ............................................................................ 72 

3.21 Türkiye-İran Taşımacılık .................................................................................... 74 

3.21.1 Kara Yolu Taşımacılığı .................................................................................... 75 

3.21.2 Denizyolu Taşımacılığı .................................................................................... 76 

3.21.3 Demiryolu Taşımacılığı ................................................................................... 76 

3.21.4 Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ................................................................ 77 

3.21.4.1 BTK Demiryolu Projesi’nin SWOT Analizi ................................................. 79 

3.21.5 Havayolu Taşımacılığı ..................................................................................... 81 

3.21.6 Boru Hattı Taşımacılığı .................................................................................... 81 

3.22 Türkiye-İran İlişkilerinin Geleceği ..................................................................... 81 

3.22.1 Türkiye-İran Siyasi Geleceği ........................................................................... 82 

3.23 Türkiye ve İran’ın Ortak Üye Olduğu Uluslararası Kuruluş ve Teşkilatlar ........ 85 

3.23.1 Birleşmiş Milletler ........................................................................................... 85 

3.23.2 İslam İşbirliği Teşkilatı .................................................................................... 85 

3.23.3 Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) ................................................................... 85 

3.23.4 D-8 (Developing Eight) .................................................................................... 86 

3.23.5 Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ........................................................................ 86 



 

xii 

 

3.23.6 Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ....................................... 86 

3.23.7 Soçi Zirvesi ...................................................................................................... 87 

3.24 Türkiye-İran Güvenlik İşbirliği ve Geleceği ....................................................... 88 

3.25 Türkiye-İran Ekonomik İşbirliği ve Geleceği ..................................................... 89 

BÖLÜM 4. SONUÇ ....................................................................................................... 92 

Özet ............................................................................................................................. 96 

Yargı ............................................................................................................................ 96 

Öneriler ....................................................................................................................... 96 

KAYNAKÇA .................................................................................................................. 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 

 

TABLOLAR LİSTESİ 

Tablo 1 Türkiye İle Serbest Ticaret Anlaşması İmzalayan Ülkeler ................................ 23 

Tablo 2 Türkiye İle Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri Aktif Yürütülen Ülkeler. 24 

Tablo 3 Türkiye İle Serbest Ticaret Anlaşması Müzakere Sürecinde Olunan Ülkeler. . 24 

Tablo 4 Türkiye’den İran’a Aylara Göre Yapılan 2014-2018 yılları Arası İhracat 

Rakamları.(Değer: ABD Bin $ / Value: Thousand US $)/Bin ....................................... 61 

Tablo 5 Türkiye’den Dünya Ülkelerine ve İran’a 2014-2018 yılları Arası Yapılan 

Toplam   İhracat Rakamları.(Değer: ABD Bin $ / Value: Thousand US $) ................... 62 

Tablo 6 İran-Türkiye Uluslararası Ticari Değerler (Bin Dolar) ..................................... 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 

 

 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

Şekil 1 İpekyolu Güzergahı ............................................................................................ 11 

Şekil 2 Tütsü Yolu Güzergâhı ........................................................................................ 13 

Şekil 3 Çay ve At Yolu Güzergâhı ................................................................................. 13 

Şekil 4 Doğal Gaz Boru Hatları ve Projeleri .................................................................. 68 

Şekil 5 Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı. ..................................................................... 79 

Şekil 6 Ortadoğu Sarmalında İran’ın Yeri. ..................................................................... 83 

Şekil 7 Soçi Üçlüsü, 2019. .............................................................................................. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 

 

 

GRAFİKLERİN LİSTESİ 

Grafik 1  2015-2018 Yılları Arası Turizm Geliri Yüzdeleri ........................................... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvi 

 

 

KISALTMALAR 

 

AB   : Avrupa Birliği 

ABD   : Amerika Birleşik Devletleri 

BM   : Birleşmiş Milletlet 

BTK   : Bakü-Tiflis-Kars 

CFR    : Cost And Freight 

CIF    : Cost Insurance And Freight 

CIP    : Carriage And Insurance Paid To 

CPT   : Carriage Paid To 

DAB    : Döviz Alım Belgesi 

DAP    : Delivered At Place 

DAT    : Delivered At Terminal 

DDP    : Delivered Duty Paid 

D-8   : Developing Eight 

ECO   : Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 

İİT   : İslam İşbirliği Teşkilatı 

KDV   : Katma Değer Vergisi 

ŞIO   : Şanghay İşbirliği Örgütü 

TBMM  : Türkiye Büyük Millet Meclisi 

TCDD   : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları 

TUIK   : Türkiye İstatistik Kurumu 

TTA   : Tercihli Ticaret Anlaşması 

YY   : Yüzyıl 



 

xvii 

 

 

ÖZGEÇMİŞ 

Bünyamin Usta 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı 

 

Eğitim 

Derece Yıl Üniversite, Enstitü, Anabilim/Anasanat Dalı  

Y.Ls.  2019 Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

   Ulsulararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı 

Ls.  2014 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi 

Lise  2008 Tirebolu Anadolu Lisesi 

 

İş/İstihdam 

Yıl  Görev 

2011-   Askeri Personel. Türk Silahlı Kuvvetleri 

 

Mesleki Birlik/Dernek Üyelikleri 

Yıl  Kurum 

2011 -  Üye:  Türk Silahlı Kuvvetleri Yardımlaşma Derneği 

 

 

Kişisel Bilgiler 

Doğum yeri ve yılı : Giresun, 1990            Cinsiyet: E 

Yabancı diller : İngilizce (orta) 

GSM / e-posta : 0530 2878781 / b.usta_28@outlook.com 

 

 

 

 

 



 

1 

 

BÖLÜM 1. GİRİŞ 

1.1 Problem  

Türkiye ile İran toprak bağı olan iki komşu ülkedir. İki ülkenin ilişkileri 

İslamiyet öncesi tarihlere kadar dayandığı değerlendirilmektedir. Bölgede iki güçlü ülke 

konumunda olan Türkiye ve İran birbirleriyle ticari ilişkileri, kültürel alışverişleri ve 

siyasi birliktelikleri yaşamıştır. Tarihten bu yana iki dost ve bazen de iki düşman ülke 

konumunda olmuşlardır. Ancak tarihin her döneminde ki bunlara çeşitli ambargolarda 

dahil ticari ilişkilerinden hiç kopmamışlardır. 

Dini ritüelleri itibariyle birbirine yakın olan iki ülke halkı sınır komşuluğu 

nedeniyle de kültürel anlamda birbirine yakın ilişkiler kurmuşlardır. Özellikle 

Türkiye’de Cumhuriyetin ilanı ile başlayan dostane ilişkiler zaman zaman sekteye 

uğrasa da Türkiye’nin sulhu destekleyen politikasından dolayı genelde güzel bir seyirde 

ilerlemiştir.  

İran ile olan sınır komşuluğu ve çeşitli ortaklıklar neticesinde ekonomik 

yatırımlar, ticari anlaşmalar ve kültürel alışverişler kaçınılmaz olmuştur. ‘Uluslararası 

Ticaret, Türkiye-İran İlişkileri ve Taşımacılık’ konulu çalışmada da bu konulara 

değinilecektir. Türkiye ile İran ticari ilişkilerdeki inişli çıkışlı durumlar, iki ülke 

arasındaki taşımacılık, siyasi ve kültürel ilişkiler problem sahalarını oluşturmaktadır.  

1.2 Amaç 

 ‘Uluslararası Ticaret, Türkiye İran İlişkileri ve Taşımacılık’ konulu çalışma ile 

Uluslararası Ticaretin tanımı, uluslararası ticaret yolları, teoriler, ticari politikalar, ticari 

organizasyonlar, ekonomik entegrasyonlar ve ödeme şekilleri; Uluslararası ticaretteki 

taşımacılık şekilleri ve en son yürürlüğe giren ‘İncoterms 2010’ , Türkiye ile İran tarihi 

ilişkileri, Türkiye ile İran arasındaki Uluslararası Ticaret konusu ve yatırım ilişkileri, 

Türkiye ve İran arasındaki Taşımacılık kavramı ve  Türkiye ile İran ilişkilerinde 

geleceği değerlendirerek iki ülkenin üye olduğu ortak kuruluşların anlatılmasına yönelik 

çalışmadır. 
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1.3 Önem 

Türkiye ile İran arasındaki geliştirilmesi gereken ticari ilişkilerin derinliklerini 

keşfederek, taşımacılık alanında oluşturulan modları ve bu modların olumlu olumsuz 

yönlerini belirlemek ve İki ülke arasındaki siyasi, ticari, kültürel ilişkilerin seyrini 

ortaya çıkarmak çalışmanın önemini teşkil etmektedir. Bu durumların değerlendirilmesi 

neticesinde İran’da ticaret yapacak olan Türklere ve Türkiye’de ticaret yapacak olan 

İranlılara katkı sağlayacağı değerlendirildiği için de önemli olduğu düşünülmektedir. 

1.4 Varsayımlar 

 Bu çalışma aşağıdaki varsayımlardan hareketle gerçekleştirilmiştir. 

1. Ortaya konan çalışmayla ilgili sağlanan bilgiler gerçeği yansıtmaktadır. 

2. Çalışmaya ilişkin bilgilerin ve durumların ortaya çıkarılması için geliştirilen veri 

toplama araçları yeterli düzeydedir. 

3. Türkiye ile İran arasındaki ilişkilere ve özellikle ticarete değindiğim tez konum 

tarih vb. ders kitaplarına kaynak metin olarak alınabilir. 

1.5 Sınırlılıklar 

‘Uluslararası Ticaret, Türkiye İran İlişkileri ve Taşımacılık’ konulu araştırma 

internet ve kitap literatürüyle sınırlıdır. 

1.6 Tanımlar 

‘Uluslararası Ticaret, Türkiye İran İlişkileri ve Taşımacılık’ konulu çalışmamda  

“Entegrasyon” “Taşımacılık”, “Ticaret” ve “Yatırım” kavramlarına değinilecektir.  

Entegrasyon: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu 

Türkçe Sözlükte, bir araya gelerek birleşme, bütünleşme anlamıyla tanımlanmaktadır. 

Taşımacılık: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu 

Türkçe Sözlükte, İnsan, mal vb.nin çeşitli araçlarla bir yerden bir yere taşınması işi, 

nakliyecilik, nakliyat, transport terimleriyle ifade edilmiştir. 

Ticaret: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Türkçe 

Sözlükte, 1. Ürün, mal vb. alım satımı: “Ne ziraat ne ticaret için kâfi nüfus kaldı.”       -

F. R. Atay. 2. Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği: “Yolcuların çoğu çıkmış, 
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artık ticareti dönüşe bıraktım.” Y. K. Karaosmanoğlu. 3. Bu etkinlikle ilgili bilim. 4. 

Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kâr şeklinde tanımlanmıştır. 

Yatırım: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Türkçe 

Sözlükte, . Yatırma işi. 2. ekon. Parayı, gelir getirici, taşınır veya taşınmaz bir mala 

yatırma, mevduat, plasman. 3. ekon. Millî ekonominin veya bir ticaret kuruluşunun 

üretim ve hizmet gücünü artırıcı nitelikte olan aktif değerlerine yapılan yeni eklemeler, 

envestisman. 4. mec. Bir çıkar veya kazanç sağlamak için yapılan davranış. 

 Ayrıca; 1. Bir ekonomide belli bir dönemde mevcut sermaye stokuna yapılan 

ilave. 2. bk. mali yatırım ifadeleriyle tanımlanmaktadır. 
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BÖLÜM 2. YÖNTEM 

 

Metodun bilimsel araştırma ve tezin bel kemiği olduğu bilinmektedir. Bu 

kapsamda çalışmamdaki metodumu aşağıdaki başlıklar halinde hazırlayarak 

tamamladım. 

1. Uluslararası Ticaret konusuna değinilmiş olup, uluslararası ticaret yolları, 

teoriler, ticari politikalar, ticari organizasyonlar, ekonomik entegrasyonlar ve ödeme 

şekilleri, 

2. Uluslararası ticaretteki taşımacılık şekilleri ve en son yürürlüğe giren 

‘Incoterms 2010’ hakkında bilgi, 

3. Türkiye ile İran tarihi ilişkilerinin kısaca bilgisi, 

4. Türkiye ile İran arasındaki Uluslararası Ticaret konusu ve yatırım 

ilişkileri, 

5. Türkiye ve İran arasındaki Taşımacılık kavramı, 

6. Türkiye ile İran ilişkilerinde geleceği değerlendirerek iki ülkenin üye 

olduğu ortak kuruluşlar şeklinde belirlenmiştir. 

2.1 Araştırma Modeli  

 Uluslararası Ticaret, Türkiye İran İlişkileri ve Taşımacılık konulu çalışmada 

literatür taraması yapılarak araştırma modeli oluşturulmuştur. Bu araştırma neticesinde 

veriler elde edip bu verilerin açıklamalarıyla birlikte çalışmama oturtulması temel 

alınmıştır. 

2.2 Evren ve Örneklem 

 Çalışmamın tamamlanması için internet üzerinden ve basılmış olan kitaplardan 

örneklemler sağlanması esas alınmıştır. Herhangi bir topluluk üzerinden veri 

toplanmamış ve evren içerisinden örneklem gruplar oluşturulmamıştır. 
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2.3 Verilerin Toplanması 

 Bu çalışmada veriler doküman incelenmesi ve kaynakçada belirtilen ilgili 

yayınlar, kitaplar, akademik çalışmalar, sözlükler ve genel internet ağı adreslerinden 

yararlanılmıştır.   

2.4 Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Bu araştırmada literatür taraması yaparak kaynakları elde edilmiştir. Elde edilen 

kaynaklar üzerinden sağlanan verileri belirlenen temalara göre özetleyerek çalışma 

tamamlanmıştır.  
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BÖLÜM 3.BULGULAR VE YORUMLAR 

3. Uluslararası Ticaret 

3.1 Uluslararası Ticaret 

3.1.1 Ticaret 

Ticaret, mal ve hizmetlerin fayda sağlanması amacıyla belirli nakit karşılığında 

olan alışverişine denilebilir. Ticaretin esas gayesi ürünlerin, ilk üreticiden nihai 

tüketiciye ulaşmasını sağlayarak kar elde etmektir. Ticaretin üretenler, tüketenler ve 

aracılardan meydana geldiği söylenebilir. Ticaret yaparken çoğu zaman üretenlerle 

tüketenler arasında aracılar rol alır. Aracılar da bu hizmeti tıpkı üretici ve tüketiciler 

gibi kar amacıyla yaparlar. Kar ticaretin bir nevi doğal sonucudur denilebilir, ticaret 

varsa kar da vardır. Bir diğer deyişle kar amacı gütmeyen ticaret yok olmaya mahkûm 

olmaktadır. Ticaretin gayesinin, üretilen ürünleri ihtiyaç sahibi olan insanlara 

ulaştırılması olduğu söylenebilir. Üretici ürettiği herhangi bir malı en nihai tüketiciye 

ulaştırmadığı müddetçe ticaret gerçekleşmiş olamaz. Ticaretin temelinde üretilen malın 

veya sağlanan hizmetin bu mala veya sağlanan hizmete ihtiyacı olan tüketiciye, 

tüketicinin istediği şekilde ulaşmasını sağlamaktır. 

Üretici ürettiği malı aracılar vasıtasıyla tüketicinin istek, dilek ve emelleri 

doğrultusunda üretmesine müteakip tüketicinin ulaşabileceği yerde hazır bulundurması 

ticaretin mihenk taşı olan amaçlarından bir tanesidir. Ticaretin bu amaçlarına ulaşması 

demek ticaret kavramının temellerinin atıldığına işarettir. 

3.1.2 Uluslararası Ticaret 

Ürünlerin üretildiği coğrafyanın ulusal dışına çıkarılması bir başka deyişle 

birbirinden bağımsız ülkelerin aralarında yapmış oldukları ikili alışverişe dış ticaret 

(uluslararası ticaret) diyebiliriz. Uluslar ihtiyacı olan malların tamamını kendileri imal 

edemezler. Ülkelerde o ülkenin ihtiyacına cevap verecek kadar üretilemeyen mallar ve 

hizmetler, uluslararası ticaret vasıtasıyla bir başka ülkeden elde edilir. Buna örnek 

verecek olursak Türkiye topraklarında Ayçiçek, fındık, ceviz üretimi yeterlidir; ancak 
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petrol için üretim yeterli değildir. Haliyle ülkemizde üretimi sınırlı olan petrolü başka 

ülkelerden alırız.  

Uluslararası alanda ülkeler arasında yapılacak olan ticari alışverişlerin 

ödemelerinde uluslararası geçerliliği olan döviz kullanılır. Nadir de olsa olası bazı 

durum ve zamanlarda uluslararası ticarette takas yöntemi kullanılabilmektedir. Dış 

ticarette kimi ülkelerin birbirine olan uzaklıklarının fazla olması; ürünlerin alıcı ülkeye 

taşınması sırasında oluşabilecek bir takım problemlerin oluşması, malın istenildiği gibi 

teslim edilmesi ve mal bedelinin ödenmesi gibi sorunları da berberinde 

getirebilmektedir. Uluslararası ticaret; ülkelerin uluslararası sınırları ve bölgeleri 

arasında yapılan mal ve hizmet ticaretidir. Birçok ülkede gayri safi yurt içi hasılanın 

büyük bölümünü oluşturur (Vanlı, 2017). 

  Uluslararası ticareti ulusal arenada malların alınması ve satılması bakımından 

ithalat ve ihracat olarak ikiye ayırabiliriz. Uluslararası alanda ülkeler ihracatı önemli bir 

yere koymaktadırlar. Ülkelerin ana gayesinin ihracatı artırıp ithalatı azaltmak üzerine 

kurulduğu değerlendirilmektedir.  

Globalleşen dünyada ticaretle beraber, artık ülkeler uluslararası ticareti sadece 

kendi ülkelerinin talebini karşılamaya yönelik değil farklı nedenlerle, serbest ticaret 

kuralları içinde, ellerindeki malları veya hizmetleri başka ürünlerle veya hizmetlerle 

mübadele ederek, ticareti daha verimli hale getirmektedirler (Vanlı, 2017). 

Ülkemizde kullandığımız birçok ürünün yabancı ülkelerde üretilmiş olup bizim 

ülkemizde kullanıma sunulduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte aynı şekilde 

bizim ülkemizden yurt dışına uluslararası arenaya da sunulan birçok ürün 

bulunmaktadır. 

3.2 Uluslararası Ticaretin Tarihçesi 

İnsanoğlu doğumundan ölümüne kadar yaşadığı çevrenin, toplumun dışına 

çıkmış, yeni yerler keşfetmek arzusunda olmuştur. Yaşadığı çevrenin dışında olması 

yeni kültürlerle tanışmasını, yeni ve kendinden farklı bir topluma girmesine neden 

olmuştur. Bu farklı medeniyetlere girme arzusu beraberinde etkileşimi de getirmiştir. 

Birbirinden tamamen ayrı olan ve farklı yapılara sahip olan medeniyetler birbirleriyle 

etkileşime girmişler, kültürel, siyasi, toplumsal, ekonomik ve ticari anlamda kültürel 
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birliktelik yaşamışladır. Uluslararası alanda bakıldığı zaman ticaretin doğumu da böyle 

başlamıştır. Farklı arayışlarda olan milletler birbirleriyle ticari bir takım etkileşim 

yaşamasıyla birlikte öncelikli olarak takas yöntemiyle mal alış verişinde bulunmuş 

sonraları da para, altın, döviz yöntemiyle birbirlerinden mal ve hizmet almışlardır. Bu 

anlayışla 1600’lü yıllarda Merkantilizm düşüncesi ortaya çıkmış ve bu düşünce 

neticesinde devlet eliyle büyük kısıtlamalara neden olmuştur. Akabinde Merkantilizmin 

bu baskısından sıyrılma düşünceleri ortaya atılmış ve 1800’lü yılların başında Klasik 

Liberalizm düşünce akımı benimsenmiştir. Bu akımla birlikte ekonomik anlamada daha 

özgürlükçü ve hukukun temeline dayanan anlayış benimsenmeye başlanmıştır. Bu da 

ticaretin olumlu yönde etkilenmesine sebep olmuş, karşılıklı ticari ilişkilerde pozitif 

seyir sürdürmüştür. 

Sanayinin de gelişmesi ile birlikte ticarete bir boyut daha kazandırılmış ve daha 

etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Sanayide özellikle buharın sanayi ve 

endüstri için kullanılması üretimim makine eliyle yapılmasını sağlamış ve ticaret 

hızlanmıştır. Ticaretin hacmi büyümüş ve ülkeler ve coğrafi alanlar arası büyük ölçekli 

ekonomi ve ticaret etkin olmaya başlanmıştır. Ve bu sayede Klasik Liberalizm 

düşüncesinin temelleri iyice oturmaya başlanmıştır. 

1900’lü yılların sonlarında ve 2000’li yılların başında yani 20’nci yüzyılda 

himayeci ekonomik akım yeniden canlanmış ve ticareti etkisi altına almaya başlamıştır. 

Özellikle birinci ve ikinci dünya savaşları arasındaki ekonomik politikaları müdahaleci 

modelin altında kalmıştır. Bu gibi olayların doğal sonucu olarak ticari ve ekonomik 

anlamada büyük sorunlar yaşanmaya başlanmış dünya ekonomisi bu büyük sorunlarla 

karşı karşıya kalmıştır.  

Müdahaleci ve himayeci anlayışın ortaya tekrardan çıkması dünya ticaretinin 

sorunlarla boğuşmasına sebep olmuştur. Bu sorunların başında güçlü devlet, güçlü 

ekonomi, gelişmiş devlet ve az güçlü, ekonomik yapısı küçük ölçekli ve az gelişmiş 

ülkeler olarak dünya ekonomisi ikiye ayrılmıştır. Kendi tabirleriyle güçlü ve gelişmiş 

ülkeler himayeci pozisyona kendilerini adapte etmiş az gelişmiş ülkelere karşın etkili 

ekonomik silahlarını kullanmaya başlamışlardır. Az gelişmiş ülkeler gelişmiş ülkelerle 

aradaki farkı kapatmak ve ekonomik alanda daha söz sahibi olabilmek için etkili bir 

çabaya girmiş ve daha fazla azmetmek zorunda kalmışlardır. Ticari alandaki bu 
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gelişimler dünya ticaretinin ve ülkelerinin az gelişmiş ve gelişmiş ülkeler olarak ikiye 

ayrılması sanayi ve teknolojinin yavaş yavaş gelişmeye başlaması da bu iki tip ülkeler 

arasında kültürel anlamda büyük farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Özellikle Birinci Dünya Harbi sonrası ve İkinci Dünya Harbi sonrası az gelişmiş olan 

bu ülkelerin sanayiyi ve teknolojiyi yakalamak adına gösterdikleri çabaların neticesi 

olarak sanayi ihracatının gelişmesini tetiklenmiştir.  

Dünya ülkelerinin az gelişmiş ve gelişmiş ülkeler olarak ikiye ayrılması 

sonucunda gelir dengesizliği baş göstermiştir. Bu gelir dengesizliği neticesinde ülkeler 

arasında sosyal, ekonomik ve siyasi anlamda bir takım sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Gelir 

dengesizliği ve eşitsizliğinden etkilenen ülkeler ayakta kalabilme ve sanayiye, 

ekonomiye ve daha geniş anlamada dünyaya ayak uydurabilmesi için gelişmiş ülkelerin 

himayesi altına girmeye onlardan destek almaya başlamışlardır. Az gelişmiş ülkelerin 

ayakta kalabilmesi neredeyse gelişmiş ülkelerden alacakları desteğe ve yardıma 

kalmıştır. Gelişmiş ülkelerin bu desteği sayesinde uluslararası sanayinin gelişeceği ve 

ekonomik, siyasal ve sosyal istikrarın artacağı değerlendirilmiştir.  

Gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkeleri desteklemesiyle birlikte dünyada birkaç 

tane ekonomik, siyasi ve ticari topluluk oluşmaya başlamıştır. İktisadi anlamda bu 

birleşmeler neticesinde adında bahsedilebilecek üç büyük blok ortaya çıkmıştır. AB, 

NAFTA ve APEC. Bakıldığı zaman bu topluluklar birbirine karşı birbirlerini 

tetikleyerek kurulmuşlardır. AB’ye karşılık Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve 

Kanada birlikte NAFTA bloğunu oluşturmuştur.  Uzak Doğu ülkeleri, Japonya gibi 

ülkelerde Asya Pasifik Ülkeler Topluluğunu (APEC) oluşturmuştur.  Bakıldığı zaman 

görülecektir ki bu üç büyük topluluk neredeyse dünya ticaret hacminin tamamına 

yakınını oluşturmakta ve kapsamaktadır. 

3.2.1 Türkiye’de Dış Ticaret 

Türkiye’nin dış ticaretinin tarihsel gelişimini bölümlere ayırarak incelemek 

faydalı olacaktır. İncelemede dikkate alınacak dönemler şunlardır; (Seymen, 2009). 

1) 1923-1929 Cumhuriyetin Kuruluş Yılları Dönemi 

2) 1930-1950 Korumacı Dış Ticaret Politikaları Dönemi 
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3) 1950-1962 Kısmi Liberalizasyon Dönemi 

4) 1963-1980 Planlı Kalkınma Dönemi 

5) 1980 Sonrası Dışa Açılma Dönemi 

6) 1996-… Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Entegrasyonu Sonrası Dönem 

1930’lardan, 24 Nisan 1980 kararlarına kadar olan dönemde ithal ikameci sanayileşme 

politikası ve müdahaleci dış ticaret politikaları uygulanmıştır. 

3.3 Dünya tarihinde Uluslararası Ticaret Yolları 

Eski zamanlardan günümüze kadar ticaret yolları üretilen ürünleri uluslararası 

arenaya sevk etmek amacıyla geliştirildi. Başlangıçta tuz veya baharatlar gibi yalnızca 

belirli coğrafi bölgelerde bulunan ancak çok fazla rağbet gören bu ticari ürünler bu 

yolların oluşmasında önemli rol oynamıştır. Ticaret ağlarının kurulmasıyla birlikte 

toplumlar arasında kültürel alışverişin önü açılarak insanlar arasında bilginin yayılması 

kolaylaştı ve bu sayede günümüz modern toplumlarına erişilmiş oldu. Uluslararası 

medeniyetimizi oluşturan ticaret yollarından bazılarına bir göz atalım. 

3.3.1 İpekyolu 

İpekyolu’nun tarihi ve uluslararası özelliği bakımından en önde gelen ticaret 

yollarından bir tanesi olduğu değerlendirilmektedir. Tarih boyunca kullanılan birçok 

ticaret yolu olmuştur. Bu ticaret yolları birçok medeniyeti yan yana getirmiş olup birçok 

kültürün kaynaşmasına vesile olmuştur. İpekyolu da bu ticaret yollarından bir tanesi ve 

neredeyse en ünleneni de diyebiliriz. Şekil 1 güzergâhtaki İpekyolu, Çin’i Avrupa’ya 

bağlayan yegâne ticari yolların başında gelmektedir.  

İpeğin yolculuğu Çin’den başlayıp Avrupa’ya kadar uzamaktaydı. Bu yolculukta 

İpekyolu adı verilen ticaret yolundan gerçekleşmekteydi. İpek Çin’den Avrupa’ya altın 

ve gümüş karşılığında ihraç edilmekteydi. Ticaretin yanı sıra İpekyolu güzergâhında 

birçok medeniyetlerin birleştiği, kültürlerin kesiştiği, toplumların uzlaştığı ticaret 

merkezleri de oluştu. İpekyolu Çin’in Xİ kentinden başlayarak Pamir dağlarını aşıp 

Afganistan’a oradan da Akdeniz’e ulaşır. Buradan gemilere yüklenen ticari ürünler ve 

mallar diğer Akdeniz limanlarına ulaştırılırdı. İpek yolu, Avrasya tarihi içerisinde ipek 
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ve diğer ürünlerinin ticaretinin yapılmasının yanında Doğu ile Batı arasında, insanların 

kültür alışverişinde bulunmaları gibi göz ardı edilmeyecek bir görevi de üstlenmiştir. 

 

Şekil 1 İpekyolu Güzergahı 

3.3.2 Baharat Yolu 

Baharat Yolu da İpekyolu gibi isim yapmış farklı medeniyetleri birleştirmiş, 

farklı kültürlerin kucaklaşmasını sağlamış, ırkı, dini, dili birbirinden tamamen ayrı olan 

toplumların tanışmasını ve kaynaşmasını sağlamış ticari yollardan bir tanesi olduğu 

düşünülmektedir. Baharat Yolu Uzakdoğu ülkelerini Batılı Ülkelere bağlayan iki farklı 

kültürün birleşmesini sağlayan ticaret yoludur. Şekil 2’de Baharatın geçtiği yollar 

gözükmektedir. 

Tarih boyunca baharat kullanımını ve tüketimini en çok doğulu ülkelerin yaptığı 

varsayımından bahsedebiliriz. Baharatın batılı ülkelere sevk edilmesinde İpekyolu da 

zaman zaman kullanılmış olup asıl yol olarak denizyolu kullanılmaktaydı. Bu deniz  
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Şekil 2 Baharat Yolu Güzergâhı 

 

yolunda Sri Lanka, Hindistan ve Basra Körfezi yolu istikameti tercih edilmiştir. Bu 

ülkelerin yanı sıra Karadeniz, Avrupa, Mısır, Filistin gibi limanlara da ulaştırılmıştır. 

3.3.3 Tütsü Yolu 

Buhur ve Mür maddesinin ateşe atılarak yahut her hangi bir kapalı kutunun 

içerisinde yakılmak üzere mis koku yaydığı ve bu kokunun dumanından faydalanılarak 

tütsüyü oluşturduğu bilinmektedir. Bu maddeler eskiden yalnızca Arap Yarımadası’nda 

yetiştirilmekteydi. Arap Yarımadası’nda bu maddelerin kurutulması veya yakılmasıyla 

güzel kokular elde edilmekte ve kullanılmaktaydı. Kimi zaman mumyalama esnasında 

kimi zaman parfümeri amaçlı bu koku kullanılmaktaydı. Özel maddelerden elde edilen 

bu tütsüler dünyanın diğer yerlerinde de ihtiyaç hissedilmesi ve ticari amaçlı 

kullanılmasının amaçlanmasıyla birlikte Arap Yarımadası’ndan Akdeniz’e kadar uzanan 

Tütsü Yolu ticaretinin gelişmesini sağladı. Ve bu sayede Tütsü Yolu adını alan ticaret 

yolu diğer yollar gibi ticari amaçlı olarak kullanılmaya başlandı. Şekil 3 ile buhur ve 

mür maddesi haritası verilmiştir. 
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Şekil 2 Tütsü Yolu Güzergâhı 

3.3.4 Çay ve At Yolu 

Çin’de üretilen çay yapraklarının, Tibet savaş atlarına karşılık ticareti yapılması 

amacıyla kullanılan yoldur. Şekil 4’te gösterildiği gibi Çin’den başlayan ticaret yolu, 

Tibet ve Hindistan’dan topraklarında çeşitli topraklardan geçen tehlikeli bir ticaret yolu 

olarak bilinir. 

 

Şekil 3 Çay ve At Yolu Güzergâhı 
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3.4 Klasik Dış Ticaret Teorileri 

3.4.1 Mutlak Üstünlükler Teorisi 

Mutlak Üstünlükler Teorisi’nin mimarı olan Adam Smith’in, bu teoriyi 1700’lü 

yılların son çeyreğinde dillendirdiği bilinmektedir. Bu teorinin tanımının altında bir mal 

veya hizmeti daha uygun ve ucuz fiyata üreten bir ülkenin o malın maksimum kar ve 

fayda sağlamak amaçlı o malı daha fazla üretmesi gerektiği bildirilmektedir. O malı 

üreten ülkenin diğer ülkelere nazaran o mal üzerinde uzmanlaşması ve uzmanlaştığı 

ölçüde dış ülkelere satması gerektiği bilinmektedir (Esen, 2011). 

3.4.2 Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi 

Bu teori 1800’lü yılların ilk çeyreğinde D.Ricardo vasıtasıyla ele alınmış ve 

değerlendirilmiştir. Uluslararası ticarette bir grubun veya bir ülkenin bir malı en az 

maliyetle en uygun şekilde üretmesiyle birlikte ticaretteki iki grubun da karlı olacağı 

savını savunan bir anlayış olduğu değerlendirilmektedir (Esen, 2011). 

3.4.3 Heckscher-Ohlin Faktör Donatımı Teorisi 

Ülkeler çeşitli faktörlerin kullanımında zengindirler. Ve zengin oldukları 

faktörleri kendi ülkelerinde kullanarak daha az maliyetle daha güzel ürünler elde 

edebilirler. Dolayısıyla ülkeler güçlü oldukları faktörleri kullanmaları neticesinde diğer 

ülkelere nazaran üstünlük elde edebilirler. Örnek verecek olursak Türkiye, tarım ve 

hayvancılık faktörlerinde ve dolayısıyla emek faktöründe üstündür. Almanya ise araba 

için kapital kapasitesi yüksektir. Bu durumda Almanya da kapital faktörü yüksek olan 

araba fiyatları daha uygun iken Türkiye de daha pahalı, Türkiye de emek faktörü yüksek 

olan buğday, ekmek gibi tahıllar uygun iken Almanya da pahalı olacaktır. Bu sayede 

ülkelerde ki faktör farklılıklarının değiş tokuş vasıtasıyla en aza indirgenmesiyle bu 

teori amacına ulaşmış olacaktır (Esen, 2011). 
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3.5 Uluslararası Ticareti Açıklayan Alternatif Teoriler 

3.5.1 Varlık Teorisi 

1956 yılında I.Kravis tarafından ortaya atılmıştır. Uluslararası Ticaretin 

sebebinin bir mal veya hizmeti o ülkede bulunmamasına dayandırılmaktadır. Ülkelerin 

kendi imkânlarıyla üretemedikleri ürünlerin ithal etmesini açıklamaktadır (Esen, 2011). 

3.5.2 Teknolojik Açık Teorisi 

Bu teoride ülkelerin herhangi bir ürünün üretilmesi aşamasında o mal ya da 

ürünle ilgili teknolojik olarak diğer ülkelere nazaran yenilik elde etmesi durumunda o 

mal ile ilgili olarak üstünlüğü elde etmesi olduğu değerlendirilmektedir. Bu üstünlük 

neticesinde o ürünü üreten ülkenin üretim kapasitesini kendi elinde tutması olanağı da 

güçlenmekte olup o ürünün en büyük ihracatçısı konumuna geçtiği de 

değerlendirilmektedir. Ancak zamanla diğer ülkelerin etkili Ar-Ge çalışmaları ve 

taklitçi anlayışı benimsemeleri sayesinde o malı üreten ülke ithalatçı durumuna 

düşebilmektedir (Esen, 2011). 

3.5.3 Yeni Mal Geliştirme Teorisi 

Piyasaya katılış yapmak üzere doğan herhangi bir ürün ya da malın, bu malı 

üreten, yaratan ülke ve firmalarca teknolojisinin elinde bulunmasına denilebilir. Bu 

dönemde bu teknolojiyi elinde tutan ülke ya da firma o mal için söz sahibidir. O maldan 

istediği kadar istediği ölçüde üretip diğer ülke ve firmalara ihracını yapabilmektedir. 

Ancak sonraki dönemlerde diğer ülke ve firmalar tarafından o malla ilgili üretim 

teknolojisini öğrenmeye müteakip diğer firmalar tarafından da aynı mal üretilmeye 

başlamaktadır (Esen, 2011). 

3.5.4 Yetişkin İşgücü Teorisi 

Kimi ülkeler ürettikleri ürün ya da malları işgücüne ağırlık vererek elde 

etmişlerdir. O ürün ya da malın elde edilmesi işgücüne bağlıdır. Nitelikli işgücü teorisi 

de uluslararası yani dış ticarette kimi ticaretin oluşmasını nitelikli işgücü farklılıklarıyla 

ele almıştır. Teknoloji ya da diğer terimler yerine emeğe yapılan yatırımların işgücünün 

niteliğini ve verimini etkilediğini açıklamıştır. Bu teoriye Almanya’yı örnek olarak 

gösterebiliriz (Esen, 2011). 
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3.5.5 Tercihlerde Benzerlik Teorisi 

Bu teorinin temelleri 19’uncu yüzyılda B.LİNDER tarafından oluşturulmuştur. 

Ortaya atılan bu teoride endüstriyel ticaretin birbirine benzeyen birbiriyle eşdeğer 

zevkleri olan milletler ve topluluklar arasında yoğunlaşmasını açıklamaktadır. Yani 

birbirine yaşam tarzı olarak benzer iki ülkenin aslında ticari anlamda da benzediğini 

açıklamaktadır. Ve bu iki topluluğun birbirleriyle ticari ilişkilerinin güçlü olduğu 

kanısına varıldığı değerlendirilmektedir (Atik, 2006). 

3.6 Uluslararası Ticaret ve Politikaları 

Dış Ticaret Politikası hükümetin, ülkenin doğrudan dış ticaret akımlarını 

sınırlandırmak, özendirmek veya bu işlemlerin yapılış yöntemlerini düzenlemek için 

almış oldukları sistematik önlemleri ifade eder (Atik, 2006). 

3.6.1 Uluslararası Ticaret Politikalarının Amaçları 

Dış Ticaret Politikalarının amaçlarını şu başlıklar altında ele alabiliriz. 

a. Ekonomik kalkınma 

b. Ekonomik liberalleşme 

c. Dış rekabetten korunma 

d. Piyasa Aksaklıklarının Giderilmesi 

e. Dış ödeme dengesizliklerinin giderilmesi 

f. İç Ekonomik İstikrarın Sağlanması 

3.6.2 Uluslararası Ticaret Politikalarının Araçları 

Dış Ticaret Politikalarının araçlarını şu başlıklar altında sıralayabiliriz. 

a. Gümrük Tarifeleri 

b. Tarife Dışı Araçlar 

c. İhracatın Özendirilmesi 

d. Bağlı Ticaret (Vanlı, 2017) 
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3.7 Uluslararası Ticaret ile ilgili Organizasyonlar 

3.7.1 Dünya Ticaret Odası 

Uluslararası Ticaret Odası, dünya çapında 140 ülkenin şirketlerinin temsil 

edildiği uluslararası örgüt olduğu değerlendirilmektedir. Uluslararası Ticaret Odası 

dünyanın en büyük ve en çok temsil eden iş örgütü olduğu bilinmektedir. Örgütün 

merkezi Paris'te yer almaktadır. MTO evrensel bir organizasyondur. Dünya ticaretinde 

daha fazla serbestliği teşvik etmek, iş ve ticaret uygulamalarını uyumlu hale getirmek ve 

geliştirmek ve iş dünyasını uluslararası düzeyde temsil etmek gibi faaliyetleri yürütür. 

3.7.2 Dünya Ticaret Örgütü 

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), çok taraflı ticaret sisteminin yasal ve kurumsal 

organıdır. WTO, hükumetlerin iç ticaret yasalarını ve düzenlemelerini nasıl yapacakları 

hususunda yasal bir çerçeve ortaya koymaktadır ve toplu görüşmeler ve müzakereler 

yoluyla ülkeler arasında ticari ilişkilerin geliştirildiği bir platform olduğu 

değerlendirilmektedir. Genel merkezinin İsviçrenin Cenevre kentinde olduğu 

bilinmektedir. Dünya Ticaret Örgütünün ana görevlerinin ve ilgilendiği konuları şu 

başlıklarla sıralayabiliriz: 

a. Dünya Ticaret Örgütünü oluşturan ülkeler ve şirketler arasındaki çoklu 

anlaşmaların uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek. 

b. İkili veya çoklu gruplar arasında oluşabilecek ticari uyuşmazlıklara 

hakemlik yaparak çözüme kavuşturmak. 

c. Örgüte üye olan şirket ve ülkelerin ticari politikalarını izlemek. 

d. Ekonomik anlamda genişlemeye çalışan ülkelere ticari anlamda yardım 

etmek ve yol göstermektir. 

3.7.3 Dünya Gümrük Örgütü 

Dünya Gümrük Örgütü, uluslararası gümrük idarelerinin ortak bir amaç etrafında 

toplanarak ve ortak temel kurallar esasına dayalı olarak çalışmasını sağlamak amacıyla 

kurulduğu değerlendirilen uluslararası bir örgüttür. Örgüt tamamen bağımsız olarak 

işleyişini sürdürmektedir. Örgüt aslında Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 

Anlaşmasının (GATT) esaslarını incelemek ve sürdürülebilirliğini değerlendirmek 
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amacıyla kurulmuştur. Resmi kuruluş tarihinin 1952 olduğu bilinmektedir.  Örgüt ilk 

toplantısını Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu 17 kurucu ülke ile birlikte 1953 yılında 

Brüksel’de yapmıştır. O dönemde ki ismi Gümrük İşbirliği Konseyi iken 1994 yılında 

bugün de kullandığımız Dünya Gümrük Örgütü olarak değiştirilmiştir. Günümüzde 

Dünya Gümrük Örgütü uluslararası ticaretin %90’ından daha fazlasının işleyişinden 

sorumlu olduğu bilinmektedir. Yine günümüzde 100’den fazla üyesi olduğu bilinmekte 

ve değerlendirilmektedir. Dünya Gümrük Örgütü’nün ana vazifelerini şu şekilde 

sıralayabiliriz: 

a. Uluslararası anlamda ülkelere giriş çıkışı yapılan insan ve eşya 

geçişleriyle ilgili işlemlerin tüm ülkelerde uyumlu olmasını sağlamak 

b. Değişen ve gelişen teknolojiyle birlikte oluşan yeni şartlara üye ülkelerin 

uyum sağlayabilmesi için teknik anlamada destek ve yardım sağlamak 

c. Gümrüklerde oluşabilecek suçlara karşı etkili mücadele kapsamında 

ortak bir çalışma sağlamak 

d. Gümrüklerde çalışmakta olan insanlara eğitim vererek insan ilişkilerine 

değer ve önem vermelerine katkı sağlamak  (Türk Ticaret 

Bakanlığı,2018). 

3.7.4 İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, Avrupa İktisadi İşbirliği Örgütü adı 

altında kurulmuş ve 1961 yılında adı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı olarak 

değiştirtilmiştir. Aslında bakıldığı zaman amacını Marshall planının uygulanması 

olduğu değerlendirilmektedir. Bu planın uygulanış biçimini kolaylaştırmak olduğu da 

denilebilir. Ülkemiz OECD’nin kurucu üyelerindedir. Demokratik yapılara ve piyasa 

ekonomisine sahip 34 ülkenin küreselleşmenin ekonomik, sosyal ve yönetim sorunlarını 

çözmek ve bu sürecin fırsatlarından faydalanmak üzere müştereken çalıştıkları bir 

Örgüttür. 

3.7.5 Uluslararası Ödemeler Bankası 

Uluslararası Ödemeler Bankası’nın 1930 yılında Basel, İsviçre’de kurulduğu 

bilinmektedir. Kuruluş amacı bakımından finansal bir kuruluş olduğu göze 

çarpmaktadır. Kuruluşa üye olan ülkelerin finansal anlamda koordineli olarak 
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çalışmasını sağlamak ve merkez bankalarının rezerv politikalarının koordineli olmasını 

sağlamak temel amaçlarındandır. Bunun yanında ayrıca üye ülkeler arasında ki para 

transferlerine de aracılık yapmaktadır. Bir nevi Merkez Bankalarının da Merkez 

Bankası olduğu değerlendirilmektedir. 

3.8 Dünya Ekonomik Entegrasyonlar ve Serbest Ticaret Anlaşmaları 

3.8.1 Ekonomik Entegrasyonlar 

Dünyada ticaretin büyümesi, ülkelerin gelişmesi ve sürekli teknolojinin 

ilerlemesiyle birlikte ticari anlamda rekabet ortamı da kızışmaya başlamıştır. Her yeni 

sabaha uyandığımızda yeni bir gelişmeyle karşılaşmamız ne denli ticari ve teknolojik 

anlamda ilerlemenin kaydedildiğinin aslında göstergesi olduğu değerlendirilmektedir. 

Ülkeler ve milletler daha da özele indirgediğimizde firmalar birbirleriyle kıyasıya yarış 

ortamına girmiş yeni ürün ve mal elde etmek için rakiplerini egale etmek amacında 

ilerlemeye koyulmuşlardır.  

Her dakika büyüyen ve gelişen bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek isteklere 

cevap verebilmek güç hale gelmiştir. Bu oluşumda ayakta kalabilmek için güçlü bir 

mekanizmaya ve gelişim grafiğine sahip olmak gerekmektedir. Bu gelişim grafiğini 

kendi içinden ziyade küresel anlamda ve uluslararası arenada göstermek gerekmektedir. 

Bu grafiğin eğimini üst skalalara çıkarmak isteyen ülke ve firmalar bir takım ekonomik 

ve iktisadi tedbirler almanın gerekliliğini kabul etmişler ve bu önlemleri almaya 

başlamışlardır. Oluşan bu küreselleşme çarkında bölgesel entegrasyonların güçlendiği 

görülmektedir. 

3.8.1.1 Ekonomik Entegrasyonun Oluşma Sebepleri 

Ülkeler ve firmalar iktisadi anlamda refahını yükseltmek ve üretme 

kapasitelerini genişletmek için çeşitli iktisadi entegrasyonlara girerler. Çeşitli ekonomik 

entegrasyonlarla bir araya gelmek aslında firmaların ayakta kalabilmesini sağladığı 

kadar toplumların da ayakta kalabilmelerine büyük katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda 

iktisadi entegrasyonun bir diğer sebebi de coğrafik olarak birbirleriyle komşu olan 

ülkelerin birbirleriyle çatışmaları yerine güçlerini birleştirerek çıkar çatışmalarını 

önlemektir. 
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3.8.1.2Ekonomik Entegrasyonun Aşamaları 

Serbest Ticaret Bölgesi 

Serbest ticaret bölgeleri için ülkelerin birbirlerine karşı uyguladıkları kotaların 

ve zorunlulukların kaldırıldığı ticaretin serbest ve kolay bir şekilde yapıldığı bölgeler 

olduğu söylenebilir. Bu bölgelerde, üye ülkeler arasındaki ticari ilişkilere kota koyan 

veya ticareti zora sokan uygulama ve tarifeleri kaldıran aynı zamanda üye ülkelerin üye 

olmayan ülkelere karşı ortak tarife uygulamaları gerekmeyen bir ekonomik ve ticari 

bütünleşme şekli olduğu düşünülebilir (Vanlı, 2017). 

Serbest Ticaret Bölgelerinde ülkeler üye ülkelere herhangi bir kota veya 

uygulama koyamazken üye olmayan ülkelere karşın her ülke kendi ticari kanun ve 

yönetmeliklerine göre kota veya tarife koyabilmektedirler. 

Serbest Ticaret Bölgesi gibi birleşmelerde iktisadi politikaların uyumlaştırılması 

söz konusu değildir. Hal böyle olunca bu alanın dışında kalan ülkelere karşı her ülkenin 

kendisinin belirlediği bağımsız iktisadi politika uygulanır. Serbest ticaret bölgesinin 

oluşturulmasındaki esas gaye üye ülkelerin aralarında ticareti serbestleştirerek ortak bir 

pazar kurmalarıdır. Ticaretin serbestleşmesi AB’de olduğu gibi tüm iktisadi ve 

ekonomik faaliyetler için geçerli olabilmektedir. Serbest Ticaret Bölgelerinin olumlu 

yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de dikkat çekmektedir. Serbest ticaret bölgesindeki 

ülkelerin diğer ülkelere farklı tarifeler uygulaması neticesinde ticari karmaşıklıklar 

oluşabilmektedir.  

Serbest Ticaret Bölgelerine verilebilecek örneklere LAFTA(Latin Amerika için)  

ve EES(Avrupa Ekonomik Alanı) söylenebileceği gibi EFTA (Avrupa Ticaret Bölgesi ) 

de verilebilir. 

Gümrük Birliği 

Gümrük birliği anlaşmaya varmış ülkelerin kendi aralarında gümrükleri 

kaldırdığı ortak dış gümrük tarifesi uyguladığı serbest ticaret alanıdır. Ortak ülkeler 

ortak bir dış ticaret politikası oluştururlar ancak bazı ithalat kotaları uygulayabilirler. 

Gümrük Birliğine verilebilecek örneklere Zolverein ve AET gibi kuruluşları verebiliriz. 
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Bu kuruluşa aslında Serbest Ticaret Bölgesinin daha gelişmiş versiyonu diyebiliriz. 

Serbest ticaret bölgesinde olduğu gibi Gümrük Birliğinin de bir takım olumsuzluklara 

yol açtığını söyleyebiliriz. 

Türkiye ile AB arasında 1996 yılında Gümrük Birliği kurulmuştur. Gümrük 

Birliklerinin üye ülkelere sağladıkları olanaklar olduğu kadar bu birliğe üye 

olmayanlara karşı birlikte tarife uygulanabilmektedir. Üye olmayan ülkelere karşı 

yalnızca uygulanan kota ve tarifeler zorlayıcı devam ettiği müddetçe bu birliğin 

devamlılığı tehlikeye düşebilmektedir. Bunun yerine iktisadi bütünlük ilkesinin 

uygulanmasının birliğe güç katacağı değerlendirilmektedir. 

Ortak Pazar 

Ortak Pazar bir diğer ismiyle Tek Pazar, ürün düzenlemeleri ve üretim faktörleri 

üzerine birtakım ortak politikalarla dolaşım serbestliği getirilmesini sağlayan bir tür 

gümrük birliğidir. Pazarda ortaklığın amacı, ortak ülkeler arasında anapara, işgücü, 

mallar ve hizmetin olabildiğince hızlı hareket edebilmesidir. Ekonomik 

entegrasyonlarda gümrük birliğinden sonraki aşamanın ortak Pazar olduğu 

değerlendirilmektedir. 

İktisadi Birlik 

Bu aşamanın ekonomik birlikteliğin en ileri boyutu olduğu bilinmektedir. Bu 

birliğe üye olan ülkelere çeşitli ayrımcılıklar tanımlanmaktadır. Üye olan ülkelere 

ekonomik kolaylıklar sağlanırken üyelik dışında kalan üçüncü ülkelere karşı çeşitli 

tarifelerin uygulandığı birlikteliktir. Bu birlikte ortak para birimi kullanılmaktadır bu da 

üye ülkelere finansal anlamda teklik ve bütünlük sağlamaktadır. Emek ve sermaye bu 

birlikte kolayca dolaşmakta ve uygulanmaktadır. Bu birlikte ki esas gaye 

uyumlaştırmadır 

3.8.2 Serbest Ticaret Anlaşmaları 

Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) yapmış olduğu birçok organizasyonun 

günümüzün ihtiyaçlarına cevap verememesi ve çok taraflı ticaret düzeninin pazar 

açılımları konusunda eksik kalması, dünya ülkelerini diğer ülkelerle çeşitli anlaşmalar 

yapmaya yöneltmiş ve bu sayede Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ülkeler arasında 
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yaygınlaşmıştır. Serbest Ticaret Anlaşmaları neticesinde gelişmiş ülkelerin birbirleriyle 

ticari ve iktisadi ilişkilerinde olumlu artış gözlemlenmiştir. Bu sayede Serbest Ticaret 

Anlaşmalarıyla birbirlerine bağlı olan ülkelerde Serbest Ticaret Anlaşması ağının 

yaygınlaşmasıyla birçok ülkede mal tedarikini STA ortaklarından temin ederken, bu 

anlaşmanın dışında kalan ülkeler ticaretin sağladığı imkânlardan mahrum kalmıştır. 

Domino etkisi yaratan bu durum, bütün dünya ülkelerinin Serbest Ticaret Anlaşması 

ağları oluşturmasını da beraberinde getirmiştir.  

Ülkelerin bu tutumu karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti de uluslararası 

arenada Serbest Ticaret Anlaşması ağları oluşturan diğer ülkelerle karşılıklı fayda 

esasına dayanan bazı anlaşmalar içerisinde olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, bu Serbest 

Ticaret Anlaşmalarını özellikle Gümrük Birliği çerçevesinde akdetmiştir. Gümrük 

Birliği entegrasyonu, karşılıklı taraf ülkeler arasındaki mal ve hizmet ticaretinde mevcut 

gümrük vergileri gibi vergilerin kaldırıldığı; bu birliğin dış çeperinde kalan üçüncü 

ülkelere karşı da ortak gümrük tarifelerinin uygulandığı bir model olmuştur. Bu 

birliktelik malların serbestçe dolaşımı esasına dayanmaktadır.  

Serbest Ticaret Anlaşmalarında taraf ülkelerin birbirlerine karşı ortak ticari 

politikaları ve ortak rekabet kurallarına uyma zorunluluğu olmadığı gibi, taraf ülkeler 

üçüncü ülkelere karşı kendi gümrük tarifelerini uygulayabilmektedirler. Bu çerçevede 

Serbest Ticaret Anlaşmalarının, ülkemizin diğer ülke pazarlarında rakipleri ile eşit 

şartlarda yarışma ortamı sunduğu değerlendirilmektedir. Serbest Ticaret Anlaşmaları 

başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerle de karşılıklı yatırımlar 

sağlaması bakımından da önem arz etmektedir.  

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Avrupa Birliği tarafından 

imzalanmış Serbest Ticaret Anlaşmalarının içeriğini olduğu gibi kabullenme 

zorunluluğu bulunmamakla birlikte, karşılıklı taraflarca oluşturulan ortak müzakereler 

neticesinde ülkemizin milli ve manevi çıkarlarını ön plana alarak, ülke hassasiyetlerimiz 

göz önüne alınmaktadır. 

Günümüze kadar Ticaret Bakanlığından edinilen bilgilere göre Tablo 1’de 

gösterilen 35 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmalardan Doğu 

Avrupa ülkeleriyle imzalanmış olan 11 anlaşma bu ülkelerin Avrupa Birliği üyelikleri 

nedeniyle iptal edilmiştir. Aşağıdaki tabloda ülkemizle anlaşma imzalayan ülkelerin 

tablosu bulunmaktadır. 
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Tablo 1 Türkiye İle Serbest Ticaret Anlaşması İmzalayan Ülkeler 

ÜLKE 
İMZA 

TAR. 

ONAY 

TAR. 

YÜRÜRLÜK 

TAR. 

GÜM. VERGİSİ 

SIFIRLANMA 

TAR. 

EFTA 1991 28.03.1992 1 NİSAN 1992 01 OCAK 1996 

İSRAİL 14.03.1996 04.07.1997 1 MAYIS 1997 01 OCAK 2000 

MAKEDONYA 07.09.1999 07.03.2000 1 EYLÜL 2000 01 OCAK 2008 

HIRVATİSTAN 13.03.2002 30.01.2003 1 TEM.2003 01 OCAK 2007 

B.HERSEK 03.07.2002 26.02.2003 1 TEM.2003 01 OCAK 2007 

FAS 07.04.2004 29.11.2005 1 OCAK 2006 01 OCAK 2014 

TUNUS 25.11.2004 13.04.2005 1 TEM.2005 01 TEM. 2014 

FİLİSTİN 20.07.2004 25.05.2005 01 HAZ.2005 01 HAZ. 2005 

SURİYE 22.12.2004 03.10.2006 01 OCAK 2007 01 OCAK 2019 

MISIR 27.12.2005 16.12.2006 01 MART 2007 01 OCAK 2020 

GÜRCİSTAN 21.11.2007 05.09.2008 01 KASIM 2008 01 KASIM 2008 

ARNAVUTLUK 22.12.2006 18.02.2008 01 MAYIS 2008 01 OCAK 2013 

KARADAĞ 26.11.2008 31.12.2009 01 MART 2010 01 OCAK 2015 

SIRBİSTAN 01.06.2009 07.05.2010 01 EYLÜL 2010 01 OCAK 2015 

ŞİLİ 14.07.2009 14.12.2010 01 MART 2011 01 OCAK 2015 

ÜRDÜN 01.12.2009 13.10.2010 01 MART 2011 01 OCAK 2018 

KOSOVA  -  - 01 OCAK 2008 01 OCAK 2008 

Kaynak: İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Verileri, 2018. 

 

Ülkemiz ile Serbest Ticaret Anlaşmaları yapan ülkelere artı olarak 2015 

tarihinde Güney Kore ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında ‘’ Yatırım 

Anlaşması’’ ve ‘’Hizmet Ticareti Anlaşması’’ gibi iki anlaşmanın da olağan 

süreçlerinin tamamlanıp yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. Bu anlaşmalara ek olarak  
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Katar ve Venezuela ile de Serbest Ticaret Anlaşmaları akdedilmesine yönelik 

çalışmalara sürmektedir. 

Yürürlükte olan mevcut Serbest Ticaret Anlaşmalarının kapsamının genişletilmesi ve 

yenilenmesine yönelik olarak bir takım ülkelerle ortak çalışmalar yapılmakta olup yakın 

zamanda netice alınacağı değerlendirilmektedir. Öte yandan Ticaret Bakanlığının resmi 

sayfasından edinilen 2018 verilerine göre 17 ülke ile resmi olarak Serbest Ticaret 

Anlaşması müzakereleri başlatılmış olup Tablo 2’deki 11 ülke ile de müzakereler aktif 

bir şekilde yürütülmektedir.  

Tablo 2 Türkiye İle Serbest Ticaret Anlaşması Müzakereleri Aktif Yürütülen Ülkeler. 

PERU UKRAYNA KOLOMBİYA EKVATOR 

MEKSİKA PAKİSTAN JAPONYA TAYLAND 

ENDONEZYA CİBUTİ D.KONGO - 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Resmi Sayfası, 2018. 

 

Bununla birlikte müzakere sürecinde olunan Tablo 3’te gösterilen diğer ülkeler ile de 

söz konusu çalışmaların hızlandırılması hedeflenmektedir. 

Tablo 3 Türkiye İle Serbest Ticaret Anlaşması Müzakere Sürecinde Olunan Ülkeler. 

KAMERUN ÇAD SEYŞELLER KÖRFEZ İ.KONSEYİ 

LİBYA MERCOSUR - - 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Resmi Sayfası, 2018. 

 

Bu çalışmaların yanı sıra önemli müttefiklerden birisi olan İngiltere ile de 

Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında kısa, orta ve uzun vadeli; kapsamlı bir müzakere 

çalışmasına yönelik görüşmeler sürdürülmektedir. Uluslararası ülkelerle yapılan ve 

müzakere sürecinde olan Serbest Ticaret Anlaşmaları somut olarak; mallarda 

uluslararası tarife kolaylıkları, derin bütünleşmeyi kapsayan menşe kuralları gibi 

alanlarda ortak kuralların tesisi dış ticaretin akışını kolaylaştırmakta, mali anlamda ve 

kaynak verimliliği anlamında kolaylık sağlamakta, ülkelerin uluslararası alanda rekabet 

gücünü artırmaktadır. 
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Ülkemiz penceresinden bakıldığında diğer ülkelerle yapılan Serbest Ticaret 

Anlaşmaları yalnızca ticari ve ekonomik alanda değil aynı zamanda siyasi alanda da 

ülkemiz için olumlu anlamda istikrar skalasında yukarıya çıkan bir grafik ivmesini 

göstermektedir. Serbest Ticaret Anlaşmaları, taraf ülkeler arasında oluşturulan ortak 

komite ve konseyler sayesinde ülkeler bazında en üst düzey bürokratların bir araya 

gelmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede ülkeler için yeni iş imkanları sağlamakta 

yeni kültürlerin tanınmasının önünü açmaktadır. Taraf ülkelerin iş adamları bazında; 

ekonomik ve sosyal anlamda karşılık sevgi, saygı ve anlayışa dayanan yeni dostlukların 

kurulmasını ve bu sayede kültürel etkileşimin oluşmasını, yeni kapıların ülkemize ve 

milletimize açılmasını sağlamaktadır. 

3.9 Uluslararası Ticaret Türleri 

3.9.1 İthalat 

Diğer ülke mallarının, ülkemizdeki alıcı gruplar vasıtasıyla satın alınmasıdır. 

Buna bir nevi dış alım da diyebiliriz. İhracat ile birlikte bir ülkenin uluslararası arenada 

dış ticaret dengesini oluşturur. Aynı zamanda ihracatın karşıtı da denilebilir. İthalat 

diğer ülkelerden devlet tarafından ya da özel ve tüzel kişilerce doğrudan yapılabilir. 

İthalatı aşağıda ki gibi çeşitlendirebiliriz. 

Mal Karşılığı İthalat 

Malın gümrükleme işleminin yapılmasını müteakip bedelinin ödenerek belgenin 

çekilmesiyle yapılan ithalata denilebilir. 

Akreditifli İthalat 

Alıcıların ürün sevk edilmeden evvel bir kamu bankası vasıtasıyla ürüne ait sevk 

belgesinin teslim edilmesi işlemi olduğu değerlendirilir. Bu teslim işlemi ürünü satan 

tarafın olduğu yerdeki bankaca yapılır. 

Bedelsiz İthalat 

Devlet tarafından alınan vergisi olmaksızın uluslararası ticaret yoluyla ülkeye 

sokulan mallara denir. (şahsi eşya, hediye vb.) 
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Belge Karşılığı İthalat 

Malın gelmiş olma şartı aranmaksızın ithalat yapılan ülkeden yola çıkarılmış 

olduğunu gösteren belgenin bedelini ödeyerek bankadan belge alınması ile 

gerçekleştirilen ithalattır. 

Kredili İthalat 

Bedeli daha sonra ödenmek üzere yapılan vadeli ithalattır. 

Geçici Kabullü İthalat 

İhraç etme amacıyla yapılan ithalattır. 

Ankonsinyasyon İthalat 

Satışın yapılması ve belirli bir vade sonunda mal bedelinin transfer edilmesi 

şartıyla yapılan ithalattır. 

3.9.1.1 Ülkelerin İthalat Yapmasının Faydaları 

Sahip olunan doğal kaynakların ortaya çıkarılması, işlenmesi ve ihraç 

edilmesidir. Üretim teknolojisini elde etmek, teknolojiyi yenileyebilmek, emek 

yoğundan sermaye yoğuna geçebilmek, eğitim ve yaşam kalitesini yükseltmek, ulusal 

güvenliği sağlayabilmek, yerli üreticileri rekabete zorlamak, komşu, dost ülkeleri 

desteklemek, siyasi, ekonomik ilişkileri güçlendirebilmek, diğer ülkelerin ucuz işçilik 

ve teknolojik üstünlüğünden faydalanmak. Rakip ülkelerin üretim tekniklerini öğrenme 

imkanları yaratır.(Vanlı, 2017). 

3.9.2 İhracat 

Genel bir tabirle bir malın uluslararası ülkelere döviz karşılığında satışının 

yapılmasına denilebilir. İhracat, malın ihraç edilmesine yönelik biçimde üretiminden, 

uluslararası pazarlara sunulması, reklamının yapılması, o mal için gerekli ambalajının 

seçilmesi, malın taşınması işleminde titiz hareket edilmesi, ihracatçının ülkesindeki dış 

ticaret mevzuatına hakim bir şekilde zamanında gereken işlemleri tamamlaması ve 

malın istenilen yere istenilen zamanda hazır edilmesine kadar uzanan çeşitli süreçlerden 

geçerek gerçekleştirilir. 
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İhracatçı ikamet ettiği ildeki Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı, gerçek usulde 

vergi mükellefi olan ve diğer kanunlara göre ihracat yapmasında engel bulunmayan 

gerçek veya tüzel kişiye verilen addır. İhracat yapacak olan firma, ihracat yapacağı ülke 

için hazırlanan formu Ticaret ve Sanayi Odalarından temin ederek doldurur. 

Uluslararası pazarlara ihraç edeceği malzemelerin faturası ile birlikte Odaya bir 

dilekçeyle başvurusunu yaparak; başvurunun onaylanmasını müteakip belgeler tasdik 

edilir. 

3.9.2.1 Ülkelerin İhracat Yapmasının Faydaları 

Ülkelerin daha özele indiğimizde firmaların yapmış oldukları ihracat ülkelere 

çok büyük değer kazandırmaktadır. Ülkeler üretmiş oldukları ürünlerin satış ve karlarını 

artırmakta, Uluslararası mega pazarlara ortak olmakta ve bu pazarlarda söz sahibi 

olmakta, Reklam ve pazarlama kuvvetini artırmakta, ülke içerisindeki pazara olan 

bağımlılığı indirgemekte, ülkenin ulusal borcunun azalmasına katkı sağlamakta ve en 

önemlisi de ürünün dış pazarlara sunulması işleminde yani ihracatta 

profesyonelleşmektedir.  

Aynı zamandan ihracat yapan ülkelere olduğu kadar ihracat yapan firmalara da 

bir takım faydaları vardır bunları da şu şekilde sıralayabiliriz; Pazar payını genişletme 

fırsatı verir, eğer iç pazarda kapasite tam kullanılmıyor ise üretimi artırma imkanı 

sağlar, iç pazara olan bağımlılığı azaltır ya da iç pazardaki durgunluğu telafi etme 

imkanı verir. Dış pazarlara girerek iç pazardaki rekabeti yayma imkanı verir. İç pazarda 

denenmiş ve test edilmiş ürünleri ihraç ederek dış pazara girilmesi pazar araştırması 

maliyetini azaltır. Uluslararası pazarlarda yaşanan yoğun rekabet, ihracatçıları, 

ürünlerini pazarın ihtiyaçlarına göre uyarlamak için teşvik eder, böylece teknolojik 

know-how düzeyinde gelişme sağlanır ( Orta Anadolu İhracatçılar Birliği, 2018). 

3.9.2.2 Mal İhracat Türleri 

Ön İzne Bağlı İhracat 

Kimi ürünlerin dış pazarlara sunulması uluslararası anlaşmalar gereği belli bir 

kurumun ön iznine bağlı olabilmektedir. Örnek verecek olursak harp ve silah 

mühimmatı, patlayıcı madde yapımında etkin kullanılan gübreler, tohumlar, vb. Bu gibi 
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durumlarda ilgili kurumlardan izin alınmaya müteakip ihracat mevzuatının hükümleri 

uygulanır. 

Kayda Bağlı İhracat 

Kayda bağlı olan ürünler Bakanlıkça yayımlanarak belirlenmekte ve ilgili 

kişilere, kurumlara ve firmalara tebliğ edilmektedir. Bu kapsamdaki ürünlerin dışarıya 

sevkinden evvel gümrük beyannamelerinin kaydedilmesi gerekmektedir. 

 

Konsinye İhracat 

Malın kesin satışının yapılmadan ithalatçı tarafa, komisyoncuya vb. emaneten 

gönderilmesi denilebilir.  

Bedelsiz İhracat 

22.12.1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3 üncü 

maddesinin (e) bendine istinaden, karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın 

yurt dışına mal çıkarılmasıdır (İhracat mevzuatı, 2018). 

3.10 Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri     

  Uluslararası ticarette ödeme türleri kambiyo ve gümrük mevzuatı açısından 

önem taşımakta ve ödemeler, ithalatçı ve ihracatçı arasında yapılan anlaşma ile 

bankacılık uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Alıcı ve satıcıların 

birbirlerinden farklı ülkelerde bulunması, birbirlerini yeteri kadar tanımamaları gibi 

etkenler; dış ticareti iç ticarete göre daha riskli ve zor bir hale getirmektedir. Bu sebeple, 

ithalatçı ve ihracatçı arasında yapılan sözleşmeler gereği malın bedelinin ödenme 

şeklinin açık bir dille ortaya konması ve aralarında yapılan bütün ticari işlemlerin bir 

belgeye dayandırılması ve bağlanması, taraflar arasında ortaya çıkabilecek 

anlaşmazlıkların önüne geçmeye ve taraflar arasındaki risklerin en aza indirgenmesinde 

yardımcı olmaktadır. Ödeme türlerini şu başlıklar altında sıralayabiliriz. 

3.10.1 Peşin Ödeme (Cash Payment) 

İthal yapacak olan firma ya da özel veya tüzel kişinin malın bedelinin malı 

gönderen ülkenin firmasına malın gönderilmesinden evvel ödediği ödeme şekline 

denilebilir. Bu tarz ödeme şeklinde malı gönderen ihracatı gerçekleştirene herhangi bir 
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sorumluluk üstlenmemekle birlikte zarara uğrama gibi bir risk taşımamaktadır. Ancak 

ithalatçı malların gönderilmemesi veya malların istenilen seviyede olmaması gibi bir 

takım risk ile karşı karşıyadır. Peşin ödemeleri; havale şeklinde, nakit ödeme, 

prefinansman ve kırmızı şartlı akreditif diye dörde ayırabiliriz. 

3.10.2 Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods) 

Diğer ülkelere ve firmalara satılan ürünün ederinin ürün alıcının eline geçmesini 

müteakip ödendiği pay şeklidir. Bu ödeme şeklinde peşin ödemenin aksine ihracatçı 

büyük risk almakta ithalatçı riski en aza indirgemektedir. Malı gönderen yani ihraç eden 

ülke veya firma mal ile ilgili belgeleri bir banka aracılığıyla malı teslim alan ülke veya 

firmaya gönderir. 

3.10.3 Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents) 

Malı teslim eden firma ya da ülkenin ürünü alacak olan firma ya da ülke ile 

yaptığı satış anlaşmasına göre hareket edilerek ürünlere ait sevk vesaiklerinin alıcıya 

teslim edilmesinden önce alıcıdan ödeme ile ilgili herhangi bir poliçe veya bir 

düzenlemeye ait belgenin teslim alındığı ödeme türüdür.  Banka tarafından bu 

belgelerin göstergesi olan ödemeler teslim alındıktan sonra belgeler ve vesaik alıcıya 

teslim edilir. Bu sayede ihracatçının eli güçlenir. 

3.10.4 Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit) 

Alıcı tarafından ürün bedelini belirli taksitlerle ödemesini kabul eden ve bu 

taksitlendirmeye ve vadeye ilişkin sigorta senedinin araç olduğu bir ödeme türüdür. Bir 

diğer deyişle kabul kredisi ile ürünün ederinin sigorta senedine (poliçe) dayandırıldığı 

sürede malı satan özel veya tüzel kişiye veya firmaya ödendiği ödeme türüdür. 

3.10.5 Akreditifli Ödeme (Letter of Credit) 

Mal ya da hizmeti satın alan firma tarafından sunulan talimat neticesinde, yine 

ürünü satın alan firmanın çalıştığı bankasının belirlenen ücrete kadarını ve belirlenen 

taksitlendirme şeklinde şartların yerine getirilmesi ve mal ya da ürünü satanlarca 

ihracatı yapılan ürünün satışına ait belgelerin satıcıya (ihracatçı) ödeneceğine dair sözü 

verilen (taahhütname) bir ödeme türüdür. 
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3.11 Uluslararası Ticarette Taşımacılık 

Uluslararası ticaretin doğası ereği ihracat ve ithalatın büyük çoğunluğu 

aralarında uzaklıklar bulunan medeniyetler arasında olmakta ve işlem bazında yüksek 

tutarda ürün el değiştirmektedir. Bu sebeplerden ötürü uluslararası ticarette lojistik 

faaliyetleri arasında en önemli pay taşımacılığa aittir. Uluslararası ticarette lojistik 

faaliyetlerinin hızını karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu taşımacılıkları 

doğrudan etkilemektedir.  

3.12 Uluslararası Ticarette Taşıma Şekilleri 

Ulaştırma esaslarına göre taşımacılığı Karayolu, Havayolu, Deniz ve İç Su Yolu, 

Demiryolu, Boru Hattı Taşımacılığı ve Çok Modlu olmak üzere altı başlık altında 

inceleyebiliriz. 

3.12.1 Karayolu Taşımacılığı 

Karayolu taşımacılığı genellikle denizyolu ve demiryolu taşımacılığının 

mümkün olmadığı veya kısıtlı olduğu zamanlarda veya birbirine coğrafik olarak yakın 

olan medeniyetler arasında oluşturulan taşımacılık şeklidir. Denizyolu taşımacılığına 

oranla daha seri olmasına rağmen bir o kadar da pahalıdır. Ülkemizle Avrupa ülkeleri 

ve Rusya arasında bu taşımacılığa sıklıkla başvurulmaktadır. Karayolu taşımacılığını 

diğer taşıma türleriyle karşılaştırdığımızda karşımıza olumlu yönleri çıktığı kadarıyla 

kadar olumsuz yönlerde çıkmaktadır. Bu olumlu ve olumsuz yönleri aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz. 

Karayolu Taşımacılığının Olumlu Yönleri 

1. Bu taşımacılığın olanaklarına baktığımızda diğerlerine oranla daha düşük tutarda 

malların seri şekilde nakledilmesini sağlamaktadır. 

2. Bu taşımacılıkta diğer taşımacılıklar gibi ürünler ve mallar alıcıların depolarına 

güven içerisinde ulaştırılabilmekte ve diğer türlere oranla özellikle denizyoluna göre 

zaman bakımından büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 
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3. Maliyet gerektiği ölçüde düşüktür. 

4. Tedarikteki zincirleri birbirine bağlayan bir taşıma şeklidir. 

5. Hızlı servis olanağı sağlar. 

6. İlk yatırım maliyeti düşüktür. 

7. Her türlü eşyanın taşınabilmesi imkanı sunmaktadır. 

8. Diğer taşıma türlerini destekleyerek çoklu taşıma modu imkanı sunabilmektedir. 

9. Tüketiciye yönelik olarak farklı isteklere cevap verebilmektedir. 

10. Araç bulabilme ve planlama kolaylığı sağlamaktadır. 

Karayolu Taşımacılığının Olumsuz Yönleri 

1. Boyut ve ağırlık kısıtlamasından söz edilebilir. 

2. Bu taşımacılıkta aslında büyük ölçüde maliyet düşük gibi olmasına rağmen mesalerin 

daha uzadıya kat edilmesi yakıt, ürünün zarar görmesi, olası araç kazası gibi maliyetler 

diğer türlere oranla daha yüksektir.  

3. Diğer taşımacılık türlerine göre alt yapı yatırımı daha azdır. 

4. Tek seferde taşınacak olan yük miktarı azdır. 

5. Hava ve yolun olumsuz durumlarından kolaylıkla etkilenebilmektedir. 

6. Karayolları mevzuatı genellikle ülkeler arasında farklılık göstermektedir dolayısıyla 

bu taşımacılıkta risk faktörünü artırmaktadır. 

7. Çevre kirliliğine diğer taşımacılık türlerine göre daha fazla neden olmakta. 

Karayolu taşımacılığı çok çeşitli türde ve işlevde araçlar kullanılarak 

yapılmaktadır. Bu araçlardan en çok kullanılanlar kapasite ve esneklik göze alındığında 

çekicili yarı römorklar ve kamyon römorklarıdır. Ancak taşınacak yükün özellikleri göz 

önünde tutulduğunda silobas ve tankerler uluslararası karayolu taşımacılığında 

çoğunlukla kullanılan araçlar arasındadır (Tanyaş, 2017). 

Uluslararası lojistik faaliyetlerindeki en önemli taşıma türlerinden birisi olan 

karayolu taşımacılığında; teknolojinin gelişmesi, sürekli yeni gelişmelerin ortaya 
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çıkması, endüstri 4.0 gibi akıllı teknolojik faaliyetlerin ortaya çıkmasıyla rekabet alanını 

genişletmiştir. Bu rekabet ortamında ilerleyen teknolojiye ayak uydurabilen firmalar ve 

kişiler ayakta kalabilmektedirler.  Karayolu taşımalıkları genellikle iki şekilde 

yapılabilmektedir. Bunlardan ilki; Komple Araç Taşımaları ikincisi ise Parsiyel Araç 

taşımalarıdır. 

3.12.1.1 Komple Araç Taşıması  

Taşınacak ticaret eşyası ancak bir veya daha fazla araca sığıyorsa veya özel 

şartlar altında taşımayı gerektirecek bir özelliğe sahipse kullanılır. Bu taşıma şeklinde 

ithalatçı veya ihracatçı söz konusu eşyanın taşınması için nakliyeci ile anlaşır ve o araç 

veya araçlarla sadece söz konusu ticarete ait eşyalar veya mallar taşınır (Demir, 2008). 

3.12.1.2 Parsiyel Araç Taşıması 

Herhangi bir ürünün veya malın tümüyle değil, parça olarak taşınması demektir. 

Bu taşımacılık türünde genel olarak aynı rotada bulunan yol üzerinde birden fazla 

müşterinin yükü taşınabilmektedir. 

Özellikle maliyet açısından diğer taşıma türlerine göre daha avantajlı olan bu 

seçenekte, komple araç kiralama yerine, yükler aynı araca yüklenmektedir. Böylece 

düşük yoğunluktaki yükler için büyük araç maliyetlerinden tasarruf edilebilmektedir. 

Maliyet hesaplamalarında, taşınacak olan yükün ölçüsü, adeti ve tonajı gibi etkenler 

önem kazanır. 

Lojistik maliyetlerin önemli bir gider kalemi olduğu düşünüldüğünde, parsiyel 

taşımacılık parça yükü olan şirketler için oldukça avantajlıdır. Özellikle düşük tonaj ve 

hacme sahip yükler bazı durumlarda yüksek maliyetlere neden olabilmektedir.  

3.12.2 Demiryolu Taşımacılığı 

Ülkemizde taşımacılık alnında demiryolu taşımacılığı diğer taşımacılık türlerine 

göre biraz daha geri planda kaldığı değerlendirilmektedir.  Ancak her ne kadar 

ülkemizde geri planda kalsa da esasen dünya ülkeleri arasında en çok tercih edilen 

taşımacılık türlerinin başında gelmektedir. Demiryolu taşımacılığı özellikle yeşil lojistik 

anlamında taşımacılık türleri arasında başı çekmektedir. Aynı zamanda diğer taşımacılık 
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türlerine göre daha ağır ve hacimli yüklerin taşınmasında önemli olduğu gibi firmalara 

ucuz ve esnek çözümler de sunmaktadır. 

Demiryolu taşımacılığı diğer taşımacılık şekillerine oranla daha güvenilir olduğu 

değerlendirilebilir. Özellikle karayolunda yaşanan trafik kargaşası ve yoğunluğu bu 

modda karşımıza çıkma ihtimali sıfırdır. Yine diğer modlara oranla çevreye duyarlı 

yeşil lojistiğe daha yakın, doğa dostu bir taşımacılık şeklidir. 

Günümüzde uluslararası ticaretin hızla gelişmesi sonucu taşıma modlarında 

meydana gelen gelişmeler demiryolu taşımacılığını da olumlu yönde etkilemektedir. 

Gerekli yatırımların yapılması ve yeni teknolojilerin kullanılmasıyla alt yapı çalışmaları 

hızlandırılıp taşımacılık sektöründe büyük bir atılım sağlayacaktır. Demiryolu 

taşımacılığı tek vagon veya blok trenlerle, kombine/intermodal taşımacılık şeklinde 

yapılabilmekte olup yükün durumu ve anlaşmanın şekline göre uygulanmaktadır 

(Tanyaş, 2017). Kullanım yeri ve durumuna göre demiryolu taşımacılığının hem olumlu 

hem de olumsuz yönleri bulunmaktadır. 

Demiryolu Taşımacılığının Olumlu Yönleri 

1. Her şeyden önce Demiryolu Taşımacılığının çevreye duyarlı bir taşımacılık türü 

olduğu değerlendirilmektedir. 

2. Diğer modlara oranla daha güvenilir olduğundan bahsedilebilir. 

3.Özellikle karayolundaki o trafik yoğunluğunun bulunmaması ticareti 

hızlandırmaktadır. 

4. Genellikle diğer taşıma türlerinin aksine uzun süreli sabit fiyat garantisi vermektedir. 

5. Yükün ağırlığı diğer modlara oranla daha fazladır ve ağırlıkların taşımacılıklara 

oranladığımızda maliyeti bir o kadar düşüktür. 

6. Karayolu taşımacılığı kardan, tipiden; Denizyolu Taşımacılığı fırtınadan; Havayolu 

Taşımacılığı bunların ortak kümesinden etkilenirken neredeyse Demiryolu Taşımacılığı 

bu tür hava olaylarından hiç etkilenmemektedir. 

7. Diğer modlara oranla ülkelerde geçiş üstünlüğünü elinde tutmaktadır. 
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8.Demiryolu diğer taşıma türlerine oranla taşıma ekonomisine yatkın bir tür olduğu 

değerlendiirlmektedir. 

 

Demiryolu Taşımacılığının Olumsuz Yönleri 

1. Diğer taşıma türlerine göre sınırlı ulaşım imkanı bulunmaktadır. 

2. Her türlü yük taşıması için uygun değildir. 

3. Süreç yönetimi diğer taşıma türlerine göre daha farklı, çetrefilli ve zordur. 

4. Yüksek altyapı maliyeti bulunmaktadır. 

5.Diğer modlara oranla beklemenin daha sık olduğu bilinmektedir bu durumda maliyeti 

artırmaktadır. 

3.12.3 Havayolu Taşımacılığı 

Ulaştırma türleri arasında en hızlı taşıma türü olduğu değerlendirilmektedir. 

Ancak hızlı olmasıyla birlikte bir o kadar da maliyetli taşıma modudur. Genellikle hafif, 

değerli ve acil eşyaların taşınmasında kullanılmaktadır. Diğer taşıma modlarına oranla 

daha fazla kural ve detayın olduğu, hizmet veren personelin özel eğitimli ve sertifikalı 

olması gereken taşımacılık modudur  (Demir, 2008). 

Havayolu Taşımacılığının Olumlu Yönleri 

1. Teslim süresi diğer taşıma modlarına kıyasla daha kısadır. 

2. Aslında diğer şekillere oranla belki de en güvenli şekil olduğundan bahsedebiliriz. 

3. Çabuk bozulma riski taşıyan ve güncelliğini kaybedebilecek ürünlerin taşınmasında 

avantaj sağladığı için diğer taşıma modlarına göre daha çok tercih edilmektedir (Koban 

& Yıldırır Keser,2010). 

4. Teknolojinin verdiği imkanlara diğer taşıma modlarına göre daha hakimdir. Teknoloji 

diğer modlara göre daha fazla kullanılmaktadır. 

5. Değerli eşyaların taşınmasında büyük avantaj sağlamaktadır. 
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Havayolu Taşımacılığının Olumsuz Yönleri 

1. Demiryolu Taşımacılığındaki ağır tonajlı yükler gibi ağırlıkta bulunan yüklerin 

taşınmasını bu taşımacılık türü olanaksız hale getirmekte; olabilirliği ölçüsünde 

taşıdıklarının da maliyetlerini uçlarda tutmakta dolayısıyla tercihen diğer modlara 

kayılmasına sebep olmaktadır. 

İnsanoğlu değer ve kıymet verdiği ürünlerin taşımacılığını bu taşıma türüne 

emanet etmekte, bu modda pahada ağır bu yüklerin taşımacılığını yüksek tutarlarla ifade 

edilebilir maliyet oranıyla taşımakta bu da insanlara bu modda meydana gelen maliyet 

yüksekliğini olumsuz göstermektedir 

3.12.4 Deniz ve İç Su Yolları Taşımacılığı 

Deniz ve İç Su Yolu Taşımacılığında büyük tonajdaki ağır yüklerin diğer taşıma 

modlarına göre uygun maliyetle kullanıldığı ve düzenli seferleri olması sebebiyle en 

fazla tercih edilen taşıma modlarının başında geldiği düşünülmektedir. Diğer taşıma 

türlerine göre en köklü, evrensel alanda hukuku en gelişmiş tür olduğu 

düşünülmektedir. Kendisine has kaideleri vardır. Lojistik firmalar deniz ve iç suyolu 

taşımacılığını etkin bir şekilde kullanmaktadırlar. Bu taşıma modu sayesinde gelişmiş 

limanlar ve kendini geliştirmeye devam eden liman şehirleri bulunmaktadır. 

Deniz Yolu Taşımacılığı iki farklı tip mal ve eşya için yapılabilmektedir. 

Bunlardan ilki kuru yük taşımacılığı, diğeri ise sıvı yük taşımacılığıdır. Kuru yük 

taşımacılığında mal ve eşyanın taşıma şekline ve durumuna göre yük ve konteyner 

gemileri kullanılmakta olup, sıvı yük taşımacılığında bu durum tankerler vasıtasıyla 

gerçekleşmektedir. Eşyalara göre yapılan bu iki tip taşımacılığın dışında deniz yolu 

taşımacılığında taşıma sistemini iki farklı grupta inceleyebiliriz. Bu gruplar Layner 

Taşımacılık ve Tramp Taşımacılık olarak karşımıza çıkmaktadır. 

3.12.4.1 Layner taşımacılık 

Bu taşımacılık şeklinde, düzenli ve belli bir tarifeye bağlı taşıma şeklidir. Bu 

taşıma sisteminde zaman önemlidir. Gemiler yapacakları seyahatleri bir saat ve zaman 

şeridinde yaparlar. Örneğin X limana hangi zaman aralığında uğranılacağı ve hareket 

edeceği programları bellidir. Bu zamanlama da taşımada oluşabilecek tutarların 

hesaplanmasına ve plan ve program yapılmasına olanak tanır. Layner taşımacılığı bu 
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sebeplerden ötürü deniz taşımacılığında en pahalı sistemdir. Böylelikle ithalatçı veya 

ihracatçı, yapacağı yüklemeyi bir plan dahilinde hareket ederek 

gerçekleştirebilmektedir. Bu taşıma şeklinde söz konusu gemi maliyetini karşılayacak 

yeterli yükü bulamazsa dahi önceden belirlenmiş planı aksatmamak için hareket 

etmektedir (Küçük, 2012). 

Layner Taşımacılığı Konvansiyonel Layner ve Modern Layner başlıkları altında 

iki grupta toplamamız mümkündür. 

3.12.4.2 Tramp taşımacılık 

Bu taşımacılıkta yük olan limanlar arasında taşımanın gerçekleştirilmesi 

şeklinde baz alınır. Uyulması zorunlu olan herhangi bir program yoktur. Hangi limanda 

yük bulunur ise o limanlar arasında taşımalar yapılır. Tramp taşımaları maden, kömür, 

çimento gibi ekonomik değeri düşük olan yükleri kapsar. Hazır yük olan limanlar 

arasında taşımanın yapıldığı ve en yüksek kapasite ile en yüksek verimin yani en düşük 

maliyet ile en yüksek karın hedeflendiği taşımacılıktır. Bu taşımacılık şeklinde yükün 

olduğu limanlar takip edildiğinden layner taşımacılıktaki gibi istikrar ve plan söz 

konusu değildir (Küçük, 2012). 

Deniz ve İç Su Yolları Taşımacılığının Olumlu Yönleri 

1. Bu taşımacılıkla bir defada ağır ve hacimli yükler istenilen yere rahatlıkla 

ulaşabilmektedir. 

2. Diğer taşıma türlerine göre daha düşük yakıt sarfiyatı bulunmaktadır. Bu durum da 

beraberinde yük taşıma maliyetinin düşmesini sağlamakta ve firmaları bu moda 

yönlendirmektedir. 

3. Bu taşıma modunda mal zaiyatı minumum seviyede seyretmekte diğer kayıplar 

hemen hemen hiç olmamaktadır. 

4. Bu taşıma moduyla birlikte limanlarda hızlı gelişimler ortaya çıkmıştır. Bu 

gelişimlerle limanlar bir nevi lojistik üslere dönüşmüştür. 

5. Gemi teknolojisinin ve kapasitesinin hızla gelişmesi sebebiyle limanlarda elleçleme 

yapan ekipmanların hızlı gelişme sağlamıştır. 
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6. Kıtalar ve deniz aşırı ülkelere yollanan yüklerin taşınmasında kolaylığı nedeniyle 

tercih edilmektedir.  

7. Ülkeler arasındaki politik problemlerden en az etkilenen taşıma modu olması 

nedeniyle diğer taşıma modlarından öne çıkmaktadır. 

8. Diğer taşıma modlarına oranla daha fazla istihdam ve teknoloji yaratarak ülkelerin 

ekonomilerine ciddi katkı sağlamaktadır  (Küçük, 2012). 

Deniz ve İç Su Yolları Taşımacılığının Olumsuz Yönleri 

1. Bu taşıma türünde elleçleme sayısı ve dış kaynak kontrolü diğer türlere göre daha 

fazladır. 

2. Doğa olaylarından azami derecede etkilenmektedir. 

3. Kalkış / Varış saati bakımından elastikiyet oldukça azdır. 

4. Yapmış olduğu sefer düzeyleri belirli alanlarda sınırlı kalmıştır. Örn; Liman vb. 

3.12.5 Boru Hattı Taşımacılığı 

Bu taşımacılık ürünlerin borular vasıtasıyla sevk edilmesi işlemidir. Bu 

taşımacılıkta büyük ölçüde gaz ve sıvı maddelerin taşımacılığı yapılmaktadır. Bu 

maddelerin yanında kimi zaman da kimyevi maddelin taşımacılığı yapılmaktadır  

Ulaştırma modları arasına yaklaşık 1900 yıllarında girdiği değerlendirilmektedir. 

Genellikle belli bir mesafe ve rotanın seçilmesi; hava, trafik ve yol gibi durumların 

olumsuzluklarından etkilenmeden büyük miktarlı ve düşük maliyetli taşıma imkanı 

sağlaması nedeniyle son yıllarda yoğun olarak tercih edilmektedir (Baki, 2004). 

Borular çoğunlukla su ve denizlerin altından geçirilir bu da maliyetin yüksek 

olmasına neden olmasının yanında yüksek titizlik ve çalışma anlayışı ruhuna sahip 

olmayı gerektirir 

Boru Hattı Taşımacılığının Olumlu Yönleri 

1. Diğer taşıma modlarına göre çok daha az maliyetli taşıma imkanı sağlamaktadır. 
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2. Çoğunlukla sıvı, gaz ve kimyevi maddelerin taşımacılığı yapıldığından oldukça titiz 

davranılmaktadır. 

3. Büyük miktarlarda ve düzenli olarak uzun mesafeli ve önceden planlı sevkiyat 

yapabilmektedir. 

Boru Hattı Taşımacılığının Olumsuz Yönleri 

1. İlk yatırım tutarı diğer modlara oranla bir hayli yüksektir. 

2. Ülkelerin siyasi olaylarından etkilenebilmekte ve bu politik olaylara göre bazen hattın 

bazı kısımlarında veya tamamında güvenlik açısından sorunlarla karşı karşıya 

kalınabilmektedir. 

3. Yalnızca belirli ürünlerin taşınmasına uygun olduğundan diğer taşıma türlerine göre 

daha kısıtlı olarak kullanılabildiği düşünülmektedir. 

3.12.6 Çok Modlu Taşımacılık 

Uluslararası arenada ve uluslararası lojistik alanında sıklıkla karşılan ve 

kullanılan çok modlu taşımacılık; yüklerin iki veya daha fazla ulaştırma türü ile 

taşınması işlemidir. Çok modlu taşımacılıktaki süreci gümrükleme, elleçleme, depolama 

tekrar elleçleme gibi lojistik koordinasyonda geçtiği işlemlerle ki lojistik uygulamaların 

tamamını kapsayarak, tamamen iç içe geçmiş, birbiriyle uyumlu çalışma ve belli bir 

plan dahilinde hareket ederek uygulanan entegre bir sistemdir diye adlandırabiliriz 

(Küçük, 2012). 

3.12.7 Multımodal Taşımacılık 

Multımodal taşımacılık modunu farklı taşımacılık türlerini bir birine entegre 

eden bir taşımacılık türü olarak değerlendirebiliriz. Bu taşımacılık modunda birbirinden 

bağımsız taşıma aracıyla, birden çok taşıma şekli oluşturularak taşıma yapılan türdür. 

Bu modda yalnızca bir taşıyıcı olmakta ve sözleşme esası bu kapsamda yapılmaktadır. 

Taşımacılık çarkında yer alan diğer taşıma türlerini bir firmanın aracılığıyla planlaması 

ve uygulanması sağlanmaktadır. Uluslararası arenada ticaretin yapılabilmesine yardımcı 
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olan bu taşıma şekli dünya üzerinde birçok firma tarafından kullanılmaktadır (Küçük, 

2012). 

3.12.8 Intermodal Taşımacılık 

Bu taşıma türünde yalnızca taşıma türleri değiştirilirken ürünün olduğu yük 

üzerinde işlemlerin olmadığı birbirinden bağımsız çoklu noktalara ürünlerin birden çok 

taşıma modeliyle götürülmesi şekline denilebilmektedir (Küçük, 2012). 

Intermodal ve Multımodal Taşımacılıklar Arasındaki Farklar 

1. Intermodal Taşımacılıkta yükler içinde bulunduğu taşıma ünitesinden aktarılmazken, 

Multımodal Taşımacılıkta farklı taşıma modlarının gerektirdiği ünitelere aktarılabilirler. 

2. Intermodal’de yükleme ve varış noktaları arasında kullanılacak her bir mod için farklı 

bir sözleşme ve anlaşma gerekirken; Multımodal Taşımacılıkta tek bir sözleşme 

yapılmaktadır. 

3. Intermodal Taşımacılıkta birden fazla taşımacı firma süreçte sorumluyken; 

Multımodal Taşımacılıkta yalnızca bir firma süreçten sorumludur. 

4.İntermoal Taşımacılıkta Denizyolu-Karayolu-Denizyolu kombinasyonu 

yapılabilirken; multımodal Taşımacılıkta tüm taşıma modları arasında birleşim 

yapılabilmektedir. 

3.13 Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri (Incoterms) ve Türleri 

Incoterms ilk olarak 1936 senesinde yayımlandığı bilinmektedir. Bu kuralların 

ilk yayımlanmasını müteakip oluşan ve gelişen yeni koşullara bağlı olarak 63, 67, 76, 

80,90 ve 2000 yıllarında çeşitli değişikliklere uğramıştır. Günümüzde kullanılan 

kurallar ıncoterms 2010 kurallarından oluşmaktadır. Incoterms 2010 aslında 2011 Ocak 

ayının ilk günü yürürlüğe girmiştir. Her ne kadar Incoterms’in son versiyonu ınc.2010 

olsa da ticareti uygulayan alıcı ve satıcıların sözleşme koşullarında belirtmek şartıyla 

bütün versiyonları kullanılabilmektedir. Oluşturulan bu Incoterms kuralları kanunen 

geçerlilik taşımaktadır. 
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Uluslararası ticarette alıcı ve satıcıların haklarını korumak uluslararası ticari 

arenada birbirlerini tanımadan alışveriş yapan tarafların mağdur olmaması için sözleşme 

şartlarına konulan maddelere uyma zorunluluğu olan kurallar bütününe ıncoterms 

denilebilmektedir. Incoterms altı kez revize edilmiştir. Incoterms’in bütün sürümleri 

alıcı ve satıcılarca kullanılabilir. Yeter ki sözleşme de hangisinin kullanılacağının 

belirtilmiş olsun. Ticarette aracılık yapan kuruluşların (bankalar) birbirleri ile düzenli ve 

uyumlu çalışmalarını sağlayan kurallardır. Asıl amaç, ülkeden ülkeye farklı biçimde 

yorumlanan taşıma terimleri arasındaki farklı yorumları ortadan kaldırmak veya en aza 

indirgemektedir (Vanlı,2017). 

Incoterms kuralları sayesinde; satıcının alıcıya malı nerede hangi masrafları 

ödeyerek teslim edeceği, sorumluluk ve risklerinin neler olduğu belirlenmekte ve 

alıcının malı nerede teslim alacağı, sorumluluk ve risklerinin nerede başladığı ve neler 

olduğu konularına açıklık getirilmiş olup bu kurallar sayesinde alıcı ve satıcı 

uluslararası ticarette önemli ölçüde sorumluluktan kurtulmuştur. Bu kurallar kanun 

yerine geçmemektedir yalnızca iki taraf arasında yapılan ticaretteki anlaşma kurallarını 

ortaya koymakta ve iki tarafında rızasıyla imzalar atılmaktadır. Incoterms’ün 

Uluslararası Ticarette açıklığa kavuşturduğu konuları şu şekilde sıralamamız mümkün 

olabilmektedir: 

1. Alıcıya malların nerede teslim edileceğini açıklığa kavuşturur. 

2. İhracatçının yurt içinde TL olarak sattığı malın yurt dışına satılması halinde hangi 

ilave masrafların ödeneceği hakkında bilgi verir. 

3. Taşıma aracı veya araçlarının kimin tarafından ayarlanacağı, 

4. Taşıma masraflarının kimin tarafından ödeneceği, 

5. Taşıma esnasında kaza veya kayıplara karışan malların taşıma sigortasını kimin 

yaptıracağı, 

6. Malın alıcıya hangi noktada teslim edileceği, 

7. Yükleme ve boşaltma masraflarının kimin üstleneceği, 

8. Malın sahipliğinin nerede alıcıya geçeceği gibi konuları açıklamaktadır (Vanlı, 2017). 
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3.13.1 EXW (Ex Work) 

Bu teslim şekli türü bütün taşıma türlerinde kullanılabilmektedir. Satıcı malları 

öncesinde sözleşmede belirlenen esaslar dâhilinde ve belirlenen tarihte alıcının da 

bilgisi dâhilinde fabrikasında tutar. Alıcı malları malın ihracı için gerekli bütün 

belgeleri hazırlayarak malı fabrikadan teslim alarak gümrük işlemlerini de tamamlamayı 

müteakip ürünlerin ithalini gerçekleştirir. Mallar alıcıya ihraç edildikten sonra ürün 

bazındaki tüm sorumluluk alıcıya geçmektedir. Malları ihraç edenin sorumluluğunun en 

düşük, ithal edenin ise en yüksek olduğu taşıma şeklidir.  

Satıcının sorumluluklarını şu başlıklarla sıralayabiliriz: 

- Satış sözleşmesinde gösterildiği şekilde malın hazırlanmasını sağlamak, 

- Yine sözleşme esaslarına göre kontörlünü yapmak, 

- Malın Ambalajlama ve paketleme işlemlerine tabii tutmak, 

- Sözleşmede belirtilen sigorta ve navlun işlemlerini yapmaktır. 

Alıcının sorumluluklarını ise şu başlıklar altıda sıralayabiliriz: 

- Malın o ülkeden çıkışı için gereken işlemleri yapmak, 

- Malın izin işlemlerini ve gümrük işlemlerini yapmak, 

- Malı taşımak için araca yüklenmesini sağlamak, 

- Sözleşme esaslarına göre navlun ve sigorta işlemlerini yapmak, 

- Malın taşındığı araçtan boşaltılması işlemlerini yapmaktır.  

3.13.2 FCA (Free Carrier) 

Ürünlerin ürünü alacak olanların tanımladığı taşıyıcıya, malı satanların olanların 

ülkesinde verilmesi olduğundan bahsedilebilir. Ex Work gibi bütün taşıma türlerinde 

kullanılmaktadır. Malın teslim edilmesini müteakip bütün masraf ve riskler alıcıya 

geçmiş olmaktadır. Navlun ücreti ve sözleşmede varsa sigorta işlemleri de alıcı 

tarafından ödenmektedir. Free Carrıer ‘de Inc.2000 türünde küçük bir farklılık 

yapılmıştır. Bu farklılığa yani değişikliğe göre malın teslimi ürünü ihraç edenin olduğu 
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mekânda olursa, ihraç eden ürünleri ithal edenin gösterdiği taşıyıcı araca yüklemeden 

sorumlu olacaktır. 

 Eğer malın teslimi satıcıya ait olmayan bir yerde gerçekleşecekse; bu durumda 

satıcı yalnızca malları alıcının gösterdiği yere getirmekten sorumlu olacaktır. Getirdiği 

malların indirilmesinden veya yüklenmesinden sorumlu olmayacaktır. 

Satıcının sorumluluklarını şu başlıklarla sıralayabiliriz: 

- Malla ilgili bütün hasar ve masraflar kendisine ait olmak üzere, gereken tüm izinlerin 

almak, 

- Malların ihraç edilmesi ve ülke dışına çıkarılması için tüm belgeleri düzenlemek ve 

hazırlamak, 

- Malın gümrük işlemlerini tamamlamak, 

- Malları taşıyıcıya sözleşmede belirlenen tarihte ve yerde teslim etmektir. 

Alıcının sorumluluklarını şu başlıklarla sıralayabiliriz: 

- Yapılan sözleşme esaslarına göre malın ücretini ödemek, 

- Sözleşme esaslarınca malın belirtilen yerde ve zamanda malı teslim almak, 

- Malların ithal edilmesiyle ilgili tüm masrafları karşılamak, 

- İthal işlemleriyle ilgili gereken izinleri almaktır. 

3.13.3 CPT (Carriage Paid To) 

Sözleşme esaslarına göre taşıma ücretinin malı satanlarca ödendiği, sigorta ve 

öbür bedellerin malı alan tarafından karşılandığı teslim şeklidir. Bu taşıma türü genelde 

fazla araçla yapılan taşımacılık şekillerinde kullanılmaktadır. İhracatçı sözleşme esasları 

gereğince malın gideceği yere ulaşana kadar olan taşıma bedelini ödemekten 

sorumludur. 

Satıcının sorumluluklarını şu başlıklarla sıralayabiliriz: 

- Sözleşmede belirtilen esaslar dahilinde malı hazırlamak, 

- Alıcının ülkesinde kullanacağı gerekli belgeleri hazırlamak, 
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- Gümrük işlemlerini tamamlamak, 

- Varış limanına kadar olan navlun ücretini ödemektir. 

Alıcının sorumluluklarını şu başlıklarla sıralayabiliriz: 

- Sözleşe esaslarınca gereken mal bedelini ödemek, 

- Malın ithal edilmesi için gereken belgeleri düzenlemek, 

- Gümrükle ilgili vergileri ödemek, 

- Transit taşımadan dolayı doğabilecek tüm masrafları karşılamaktır. 

3.13.4 CIP (Carriage And Insurance Paid To) 

CIP tes. şeklinde satıcı tarafından prim, navlun ve yükleme masrafları ödenerek 

tüm riskler mallar limana gelinceye kadar üstlenilir. Sözleşmede belirtilen esaslar 

neticesinde mallar belirlenen tarih ve yerde yüklemesi yapılır ve bu durum alıcıya 

bildirilir Mal ya da ürünü ihraç eden sigortayla ilgili tutarı ödemeye müteakip 

göndereceği mal ya da ürünle ilgili çerçevesi en küçük taşıma sigortasını yapar. İhraç 

edenin yaptığı sigortanın kapsamının dar olduğunu düşünen ithalatçı ihracatçının 

sigortayı genişletmesini isteyebilir. Bu durumda oluşabilecek ek maliyeti ithalatçının 

karşılaması gerekmektedir (Başlangıç, 2015). 

Satıcıya ait sorumluluklarını şu başlıklarla sıralayabiliriz 

- Sözleşmede belirtilen şartlara göre malı hazırlamak, 

- Malı İthal edenin ülkesindeki vesaikleri hazır etmek, 

- Gümrükle ilgili yapılması gerekenleri yapmak,  

- Gönderilen malın sigortasını yapmaktır (Başlangıç, 2015). 

Alıcının sorumluluklarını şu başlıklarla sıralayabiliriz 

- Sözleşmede belirtilen şartlara göre malın bedelini ödemek, 

- Malın ithali için gereken gümrük belgelerini düzenlemek ve gümrük vergilerini 

ödemek, 
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- Malın varış limanında boşaltılmasını sağlamak, 

- Malın tesliminden itibaren olan navlun ve sigorta haricindeki oluşabilecek tüm 

masrafları karşılamaktır. 

3.13.5 DAT (Delivered At Terminal) 

Satıcının malla ilgili acenteye karar verdiği ve sözleşmeyi yaptığı bu taşıma şekli 

tüm taşıma şekillerinde de kullanılabilir. Satıcı aynı zamanda ücreti öder. Bu teslim 

şekli bu şekilden önceki DEQ şeklinin yerini almıştır (Başlangıç, 2015). 

Satıcının sorumluluklarını şu başlıklarla sıralayabiliriz 

- Sözleşmede belirtilen esaslara göre malı hazırlamak, 

- Malın kontrolünü yapmak, 

- Malı ambalajlamak ve paketlemek, 

- Malın gümrük işlemlerini yapmak ve izinlerini almak, 

- Malın yüklemesini yapmak, 

- Navlun ücretini ödemek, 

- Sigorta ile ilgili işlemleri tamamlamaktır. 

Alıcının sorumluluklarını şu başlıklarla sıralayabiliriz 

- Sözleşmede belirtilen esaslara göre malın varış gümrük işlemlerini yapmak, 

- Malın takibini yapmaktır. 

3.13.6 DAP (Delivered At Place) 

Deliver At Place (DAP) taşıma şekli daha önceki DDU, DAF ve DES taşıma 

şekillerinin yerine kullanılmaya başlanmıştır. Bu taşıma türünde ürünler alıcıya 

belirlenen yerde ve şekilde teslim edilir. DAP taşıma türünde mallar satıcı tarafından 

belirlenen yerde ve şekilde boşaltılmaya hazır bir şekilde taşıma aracının üzerinde 

alıcıya teslim edilmektedir. Bu taşıma türünde bütün maliyetler alıcıya aittir. Bu 

maliyetlerin içerisine gümrük işlemleri, harçlar ve resimler ve gümrük vergileri de 

girmektedir (Başlangıç, 2015).  
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Satıcının sorumluluklarını şu başlıklarla sıralayabiliriz 

- Sözleşmede belirtilen esaslara göre malı hazırlamak, 

- Malın ihracı için gereken izinleri almak, 

- Malın gümrük işlemlerini tamamlamak, 

- Malın tüm masrafları kendisine ait olmak üzere malları belirlenen terminale taşımak 

için sözleşme yapmak, 

- Malları sözleşmede belirtilen tarih ve yerde taşıma aracına yüklemektir. 

Alıcının sorumluluklarını şu başlıklarla sıralayabiliriz: 

- Sözleşmede belirtilen şartlara göre malın bedelini ödemek, 

- Malın ithali için gereken izinleri almak ve gümrük işlemlerini tamamlamaktır. 

3.13.7 DDP (Delivered Duty Paid) 

DDP teslim şekli DDU teslim türüyle aynı özelliklerde olup ve aynı esaslara 

dayanmaktadır. Bu teslim türünde satıcı gümrük vergisini üstlenme şartı vardır 

(Başlangıç, 2015)  

Satıcının sorumluluklarını şu başlıklarla sıralayabiliriz 

- Sözleşemeye göre malı hazırlamak, 

- İhraç ve ithal edeceği ülkedeki kullanacağı gerekli belgeleri hazırlamak, 

- Gümrük ile ilgili yapılması gerekenleri yapmak, 

- Taşıma yapacak aracı tedarikini sağlamak, 

- Navlun maliyetini karşılamak, 

- Malı teslim edinceye dek olacak olan tüm masrafları ve riskleri üstlenmektir. 

Alıcının sorumluluklarını şu başlıklarla sıralayabiliriz: 

- Sözleşmede gösterildiği şekilde malla ilgili ücret ve bedelleri ödemek ve malı 

sözleşmede belirtilen şartlara göre teslim almaktır. 
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  3.13.8 FOB (Free On Board Vassel) 

FOB teslim şekli yalnızca deniz taşımacılığında kullanılan bir teslim şeklidir. 

Yükleme yapılacak olan limanın adıyla birlikte alınır. Örneğin yükleme yapılacak olan 

liman İstanbul ise FOB İstanbul diye adlandırılır. 

Bu teslim şeklinde ihracatçının sorumluluğu malların gemiye teslim edilmesine 

kadar olan kısımdır. Malların gemiye yüklenmesine kadar olan tüm masraf ve riskler 

satıcıya aittir (Başlangıç, 2015). 

FOB teriminin bir önceki terim olan FAS’tan en temel farkı bu terimde satıcının 

malları limana getirip teslim etmesinin haricinde, bizzat gemiye yüklemesi 

zorunluluğudur. FOB taşıma türü yalnızca iki taşımacılıkta kullanılmaktadır. Bu 

taşımacılıklar deniz taşımacılığı ve iç su hyolu taşımacılığıdır. Incoterms 2010 ile FOB 

teslim şeklinde ufak bir değişiklik meydana gelmiştir. Incoterms 2010 öncesinde hasar 

geçişi için malların küpeşteyi aşması beklenirdi, ancak 2010 sonrasında hasar geçişi 

malların küpeşteyi aşması değil direkt gemiye yüklenmesi ile olacağı belirlenmiştir. 

Satıcının sorumluluklarını şu başlıklarla sıralayabiliriz 

- Sözleşme esaslarına göre malı hazırlamak, 

- Sözleşmede belirtilen tarih ve yerde alıcının temin ettiği gemiye yüklemeyi yapmak, 

- Gümrük ile ilgili yapılması gerekenleri yapmak, 

- İthalatçıya yüklemenin yapıldığını bildirmek, 

- Mallar geminin küpeştesine gelene kadar oluşacak olan bütün masraf ve risklerden 

sorumlu olmak, 

- Malın satın alınmasından ihtiyaç duyulan maliyetleri karşılamaktır. 

Alıcının sorumluluklarını şu başlıklarla sıralayabiliriz: 

- Sözleşmede belirtilen şartlara göre malın ücretini karşılamak, 

- Malın alınmasında gerekli gümrük evraklarını düzenlemek ve işlemleri yapmak,  

- Gümrüğe ait vergi yükümlülüğünü yerine getirmek, 

- Navlun bedelini ödemek, 
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- Mallar geminin küpeştesine yüklendikten sonra oluşacak olan tüm sorumlulukları ve 

masrafları karşılamak, 

- Malın ithaliyle ilgili tüm vergileri ve gümrük işlemlerini ödemektir. 

3.13.9 FAS (Free Alongside) 

Bu teslim şekline göre ihracatçı malları malların taşınacağı geminin yanına 

getirmekten sorumludur. Ürünlerin teslimi iki şekilde yapılır. İlki rıhtımdaki ürünlerin 

yükleme noktasına getirilmesi. İkincisi ise ürünlerin mavna yardımıyla açık denizdeki 

demirli gemiye teslim edilmesidir. Malın teslim edilmesinden sonra oluşacak olan 

maliyetler alıcıya aittir. Bu süreden itibaren ki maliyetler ve navlun ücreti de ithalatçı 

tarafından ödenir (Başlangıç, 2015). 

  Satıcının sorumluluklarını şu başlıklarla sıralayabiliriz 

- Sözleşme şartlarına göre malları hazırlamak, 

- İthalatçının ülkesindeki belgelerin hazırlanması ve alınmasına yardımcı olmak, 

- Ürünlerin sözleşme esaslarına göre teslimini sağlamak. 

Alıcının sorumluluklarını şu başlıklarla sıralayabiliriz: 

- Anlaşmaya esas olarak malın masraflarını ödemek, 

- Malın alınması ve satılmasıyla ilgili bütün evrakları hazırlamak, 

- Gümrük masraflarını ödemek, 

- Taşıma firmasıyla anlaşarak ürünleri ne zaman istediğini belirlemek ve bunu 

bildirmek, 

- Malları sözleşmede belirtilen esaslara göre istenilen yer ve zamanda teslim almak, 

- Malların teslim alınmasından itibaren tüm risk ve masrafları üstlenmektir. 

3.13.10 CFR (Cost And Freight) 

CFR Taşıma türünde ihracatçı tüm risklerle birlikte masrafları üstlenir. Ürünleri 

yükleneceği limana ulaştırır. Navlun bedelini ödeyerek malın yüklenmesini sağlar. 

Gümrüğe ait yapılması gerekenler satıcının yani ihracatçının sorumluluğundadır. 
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Ürünlerin yüklenmesinden sonra oluşacak olan tüm sorumluluk ve masraflar ithalatçıya 

geçmektedir. İthalatçı yani alıcı bu saatten sonra mallarla ilgili yükümlü olarak tanınır 

(Başlangıç, 2015). 

Satıcının sorumluluklarını şu başlıklarla sıralayabiliriz 

- Sözleşme şartlarına göre malı hazırlamak, 

- Malı kontrol ederek ambalajlamak ve paketlemek, 

- Malın çıkış işlemlerini yapmak, 

- Malın yüklenmesini sağlamak, 

- Sigortayı yaptırmaktır. 

Alıcının sorumluluklarını şu başlıklarla sıralayabiliriz: 

- Sözleşme şartlarına göre malı kontrol etmek, 

- Malı boşaltma işlemini yapmak, 

- Malın varış işlemlerini hazırlamaktır. 

3.13.11 CIF (Cost Insurance And Freight) 

CIF taşıma türünde ihracatçı yüklemeden doğacak olan tüm masraf ve riskleri 

yüklenerek malın limana getirilmesini sağlar. Sözleşmede belirtildiği şekilde malları 

belirtilen tarih, zaman ve yerde yüklenmesinin yapıldığını ithalatçıya bildirir. İthalatçı 

sigorta primini ödeyerek yüklediği ürünlerin şekline göre en uygun sigortayı yaptırır. 

Ürünlerin gemiye yüklenmesine müteakip bütün maliyet ve masraf ithalatçının 

sorumluluğundadır. Ancak bu masraflara sigorta ve navlun dahil değildir. Bu ücretler 

ihracatçı tarafından karşılanmaktadır. Sözleşme esaslarına göre ürünlerin boşaltılması 

yapılır (Başlangıç, 2015). 

Satıcının sorumluluklarını şu başlıklarla sıralayabiliriz 

- Sözleşme şartlarına göre malı hazırlamak, 

- Malı kontrol ederek ambalajlamak ve paketlemek, 
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- Malın çıkış işlemlerini yapmak, 

- Malın yüklenmesini sağlamak, 

- Sigortayı yaptırmaktır. 

Alıcının sorumluluklarını şu başlıklarla sıralayabiliriz: 

- Sözleşme şartlarına göre malı kontrol etmek, 

- Söz konusu malın varış gümrük/resmi izinlerinin alınmasından sorumludur. 

3.14 Türkiye-İran İlişkileri 

3.15 Cumhuriyet Öncesi Türkiye- İran İlişkileri 

Türklerle İranlılar arasındaki ilişkiler İslamiyet öncesi yıllara dayanmaktadır. 

İlişkileri İslamiyet öncesine dayanan bu iki büyük devlet birçok medeniyete ev sahipliği 

yapmışlardır. Orta Doğunun iki güçlü ve önemli devleti olan İran ve Türkiye ilişkileri; 

kültürel, tarihi, ekonomik ve jeopolitik olmak üzere birçok alanda çok boyutlu ve 

karmaşık bir yapıdan meydana gelmektedir. Bu ilişkilerin temelinin Hunlar zamanında 

atıldığı tahmin edilmektedir. Türk-İran ilişkileri tarihi olarak incelendiğinde geniş bir 

süreci içerisine almaktadır. Bu sebeple İranlılarla olan ilişkiler Osmanlının kurulduğu 

tarihe kadar inişli, çıkışlı olmuştur. Osmanlının kurulmasıyla iki devlet birbiri 

arasındaki ilişkileri, düzeyli bir seviyede tutma gayesine girmiştir. Ancak ilişkiler 

genellikle Safevilerin yanlış politikası gerekçesiyle iyi seviyede sürdürülememiştir. 

İran, binlerce yıllık tarihi geçmişi ve coğrafi yapısı itibariyle Ortadoğu’da önemli yere 

sahip olan bir medeniyet merkezidir. Tarihi itibariyle bu denli köklü geçmişe sahip olan 

İran ile ilişkiler, iki devletin birbiriyle ticareti ve savaşları da kaçınılmaz olmuştur. 

İki köklü devlet arasında yıllarca inişli çıkışlı ilişkiler olmuştur. Belirli 

dönemlerde savaş hali belirli dönemlerde barış hali şeklinde ilişkiler devam etmiştir. 

Birçok Osmanlı padişahı ve hanedanı Safevilerle ilişkileri olumlu seviyede tutma 

düşüncesinde olmuştur. Ancak her ne kadar ilişkiler olumlu düzeyde tutulmaya çalışılsa 

da istenilen başarı elde edilememiştir. İlişkilerin seyri ilk olarak Kanuni Sultan 

Süleyman döneminde bir antlaşmayla resmi olarak dostluk çemberine alınmıştır. 
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Kanuni Sultan Süleyman döneminde imzalanan Amasya Barış Antlaşmasıyla 

Osmanlılar ile Safevilerin otuz yedi yıldan bu yana aralıksız devam eden savaşına son 

verildi (Yıldırım, 2011). Osmanlı ile Safevi arasında ilk kez yapılan bu antlaşma ile 

birlikte süren dostluk Kanuni Sultan Süleyman’ın vefatından sonra da devam etti. 

1578 yılına kadar süren bu dostluk Bekir Kütükoğlu’nun açıklamasıyla şöyle 

devam etmiştir; Şah İsmail Anadolu halkı ve beyler arasında tahriklerde bulunarak 

Osmanlı sınır güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü ve İran’ın riayet ettiği müddetçe 

geçerli olmak şartıyla imzalanan Amasya Barış Antlaşmasını ihlal edip Osmanlıları 

kendisini müdafaa etmek zorunda bıraktığını, bu nedenle savaşın tekrar başladığını 

söyler (Kütükoğlu, 1993). Bu savaş durumu 1639 yılında iki devlet arasında imzalanan 

Kasr-ı Şirin antlaşması ile sona ermiştir. Sonraki yüzyıllarda da iki devlet arasında 

yapılan sınır antlaşmaları genellikle bu antlaşmaya dayandırılarak imzalanmıştır. 

379 yıldır değişmeyen Türkiye-İran sınır hattı bu anlaşmayla (Kasr-ı Şirin) 

belirlenmiştir. Bu sınır hattının bir diğer özelliği de Ortadoğu coğrafyasında sömürgeci 

devletler tarafından belirlenmeyen ender sınırlardan bir tanesidir. 

Bu bölgede 1900’lü yıllarda başlayan ve artarak devam eden Rus tehdidi, Türk devleti 

ile İran devletinin birbirine yakınlaşmasına neden olmuştur. Bu yakınlaşmanın yanı sıra 

iki devleti birbirine yakınlaştıran bir diğer olay da Napolyon’un Rusya’yı güneyden 

kuşatma arzusu ve yayılmacı politikası olmuştur. İran’da bulunan dini ve siyasi liderler 

Osmanlı’daki Tanzimat dönemimin getirilerini kendilerine rol model olarak 

benimsemişlerdir. 

3.16 Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi Türkiye-İran İlişkileri 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizde cumhuriyeti ilan etmesinden sonra 

hemen hemen dünyanın birçok yerinde Atatürk ile ilgili övgü dolu sözlerle 

bahsedilmeye başlanmıştı. Özellikle temellerini attığı demokratik ve yenidünya 

düzeniyle eşdeğer hatta birçok ülkenin üzerinde olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti 

birçok devlet tarafından örnek alınmaya başlanmıştı. Diğer devletlerin de örnek aldığı 

devletimizin en ustaca özelliği laik, sosyal bir hukuk devleti olmasından 

kaynaklanmaktaydı. Laik bir devlet oluşu ile birlikte din ile devlet işleri birbirinden 

tamamen ayrılmış yerine akılcılık ve bilimsellik getirilmişti. Asırlardır islam 
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medeniyetiyle yoğurulmuş ülkemizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde laik 

bir devlete geçişi birçok islam ülkesince yakinen takip edilmiştir. Milli mücadele 

dönemi ve cumhuriyet Dönemi Türkiye-İran İlişkilerini üç başlık altında ele almak 

istiyorum. Bunlar; 

a. Rıza Şah Dönemi ilişkiler 

b. Muhammed Rıza Şah Dönemi ilişkiler 

c. Humeyni Dönemi İlişkiler 

3.16.1 Rıza Şah Dönemi ilişkiler 

Laik, sosyal hukuk devleti olan ülkemiz İran Devletini de etkisi altına almış ve 

İran’da Cumhuriyet ve Laiklik kelimeleri telaffuz edilmeye başlanmıştır (Gentizon, 

1983). Bu düşünce özellikle İran orduları Komutanı Rıza Han tarafından irdelenmiş ve 

kendi ülkesinde de uygulanmasını istemiştir. Bu düşüncelerle Ahmed Şah’ı devirerek 

ülkenin hâkimiyetini eline almıştır. Rıza Han İran Devletini yönetmeye başlamasıyla 

birlikte ilk kez İranlı birisi devletin başına geçmiştir.( Sasani Devletinden bu yana ) 

Rıza Han İran devletinin başına geçmesiyle birlikte Şahlığını ilan etmiş ve 

İran’da etkili bir siyaset sürdürmeye başlamıştır. Özellikle Rıza Han’ın Şahlığını ilan 

etmesi İranlı Şii Ulema tarafından iyi karşılanmamış ve Şii ulemalar siyasette söz sahibi 

olmak için çaba sarf etmeye başlamışlardır. Birinci Dünya Savaşından sonra İran’da 

İngilizler ve Rusların sayıları gittikçe artmaya başlamış ve ülke içeresinde neredeyse 

söz sahibi olacak seviyelere ulaşmaya çalışmışlardır. Bu da ulemaların tepkisini çekmiş 

ve uzun süredir inzivaya çekilmiş olan ulemalar medreselerinden çıkıp insanlara bunu 

aşılayarak propagandaya başlamışlardır. Bu sayede İran toprakları içerisinde yavaş 

yavaş söz sahibi olmaya başlamışlardır.  

Rıza Şah Mustafa Kemal Atatürk’ü rol model alarak yaptığı inkılapları kendi 

topraklarına uyarlamak için Ahmed Şahı devirerek ülkenin başına geçmesiyle birlikte 

ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti devletinde sağlanan başarıyı sağlayamadı. Laik devlet 

prensibine özellikle Şii Ulema şiddetle karşı çıkmış ve Rıza Şah’a engel olmaya 

çalışmışlardır. Rıza Şah bunun üzerine Ulemanın, yapacağı işlere engel olmamalarını 

sağlamak için ulemaya karşı baskı kullanmaya başlamış ve onları yıldırma çabasına 
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girmiştir. Molla ve ulemelara uyguladığı bu baskı Rıza Şah ile Şii ulemaların arasını 

iyice açmıştır.  

Rıza Şah ülkesinde önceleri orta ve yüksek dereceli okullar açarak ulemanın 

etkisini iyice azaltmayı başarmış, onları inzivaya çekilmeye zorunlu hale getirmiştir. 

Akabinde açtığı hukuk fakültesiyle birlikte islami konularda söz hakkı olan mollaların 

elinde bu yetkiyi aldığını açıklamıştır. Bununla birlikte ulemaların mali yönden etkileri 

de kısıtlanmış olup bu yaptırımlarla yetinmeyen Şah askeri gücünü kullanarak 

medreseleri sürekli kontrol altına almıştır.  

İran da birçok hakları elinden alınan ve üzerlerine baskı uygulanan ulemalar 

Şaha karşı ittifaklar yapmaya başlamıştır. Rıza Şahın molla ve ulemalara karşı ağır 

yaptırımları neticesinde din adamları gizliden toplanmaya ve aralarında toplantılar 

yapmaya başlamışlardır. İlk büyük toplantılarının yapıldığı bilgisini alan Rıza Şah 

emrindeki askerleri oraya göndererek toplantıyı dağıtmıştır. Bu sırada orduya direnen 

din adamları ile ordu arasında çıkan çatışmalarda birçok ulema ölmüştür. Bu da din 

adamları ile Rıza Şah arasındaki kanlı ilk mücadeledir (Saray, 1999). 

Rıza Şah Mustafa Kemal Atatürk’ün yardımına yalnızca yaptığı yenilikleri kendi 

ülkesinde uygulamak isteği için kullanmamış aynı zamanda İran ile komşu ülkeler 

arasındaki münasebetlerin çözülmesinde de ihtiyaç duymuştur. Ve bu ihtiyaca karşılık 

Mustafa Kemal Atatürk zeytin dalı uzatarak Rıza Şah’a yardımcı olmuştur. Öncelikle 

bu konuda ilk adımı İran-Afganistan ve İran-Irak arasındaki sınır problemlerini taraf 

ülkeleri memnun edercesine çözüme kavuşturmuştur. Bununla da yetinmeyen Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk İran ve Afganistan’ı Sovyet genişlemesinden kurtarmak 

maksadıyla Sadabat Paktını kurmuştur (Saray, 1984). Mustafa Kemal Atatürk’ün bu 

dostane duruşu ve uğraşı Afgan-Irak ve İran Başkanlık heyetlerince şükranla 

karşılanmıştı. Rıza Şah özellikle Türkiye’ye bir ziyaret düzenleyerek Mustafa Kemal’i 

bizzat görmeyi hedeflemiş ve bu nihai hedefini yerine getirmişti. Mustafa Kemal 

Atatürk’e ve Türkiye Cumhuriyetine olan saygı, sevgi ve şükranlarını iletmişti 

(Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 1945) . 

Rıza Şah döneminde Türkiye-İran ilişkileri ufak tefek pürüzler haricinde gayet 

dostane geçmişti. Ancak Rıza Şah karşıtı olan Şii Ulemalar ve Mollalar özellikle Rıza 

Şah’ın örnek aldığı Mustafa Kemal Atatürk’e ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı içten içe 
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düşmanlık beslemekteydiler. Bu ulemaların içerisinde laikliğe dolayısıyla Kemal’e karşı 

olanlar arasında Humeyni de vardı.  

Rıza Şah Dönemi Türkiye ile İran arasındaki ilişkilere bakıldığında bu dönemi 

bir pasta grafiği olarak ele alırsak %80’lerin üzerinde dostane ilişkilerde olunduğu 

değerlendirilmektedir. %20’lik az da olsa sıkıntılı denilebilecek dilimi genellikle sınır 

ihtilafları kapsamaktaydı.  

Bakıldığında Türkiye ile İran Birinci dünya Savaşı sonlarındaki en sıkıntılı 

dönemlerinde bile birbirlerine karşı dostane yaklaşmış, ilişkilerde pozitif ivme 

göstermeyi hedeflemişler ve başarmışlardır. Bu dostane ilişkileri sekteye uğratmak 

isteyen emperyalist güçler genellikle başarılı olamasa da özellikle sınır ihtilafları 

konusunda Türkiye ile İran sınırında bulunan Kürt kabileleri destekleyerek iki ülkenin 

arasındaki ilişkileri yıpratma hevesinde olmuşlardır. Bu heveslerinde dönem dönem 

başarılı olmuşlar ve Kürt kabilelerin itaatsiz davranışları ile sınırda kargaşa 

yaratmışlardır. Türkiye tarafında İngilizlerin desteği ile Şeyh Said hareketi meydana 

gelmiş ve sözde şeyhin etrafında toplanan insanlar grubu Türkiye’nin hâkimiyetini 

tanımadıklarını dile getirmişlerdir. 

3.16.2 Muhammed Rıza Şah Dönemi ilişkiler 

1930’lu yılların sonlarına doğru İkinci dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle 

birlikte birçok Dünya ülkesinde karmaşıklık meydana gelmişti. Ülkeler taraf olma 

çabasına girmiş blokların dışında kalmamak için gayret göstermişlerdi. Savaşın 

başlamasına müteakip birçok dünya ülkesi gibi İran’da derin karmaşıklık içerisindeydi. 

Bu yıllarda İran devleti İngilizler ve Sovyet Rusların etkisi altına girmişti. İran böyle bir 

kargaşanın içerisindeyken İran Şahı Rıza Han hastalığını dile getirerek Şahlığı oğlu 

Muhammed’e bıraktığını ilan etmişti.  

Yeni İran Şahı Muhammed Rıza Şah görevine böyle bir karışıklığın içerisinde 

başlamıştı. Rıza Şah’ a göre tecrübesiz ve bir o kadar da genç olan Muhammed Rıza 

Şah yaş ve tecrübesinin çok üzerinde kararlar almıştır. Bu kararları almasında kimin ya 

da kimlerin etkisi olduğu bilinmemekle birlikte henüz vefat etmemiş olan babası Rıza 

Şah’ın da etkisi olduğu değerlendirilmektedir.  
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Genç lider Muhammed Rıza Şah babasının aksine Şii Ulemalar ile arayı biraz daha 

güzel tutmaya gayret göstermiş bununla ilgili bir takım düzenlemeler yapmıştır. 

Özellikle ramazan ayında tüm İran’ın islami kurallara göre hareket etmesini istemiş ve 

bu da alimler tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın sona 

ermesine müteakip İngiliz, Rus ve Amerikan güçleri ülkeden ayrılmıştır. Her ne kadar 

ulemalar üzerinden baskıyı hafifletse de babasının yolundan ilerlediğini düşünen bazı 

din adamları ve özellikle Humeyni tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştır. 

Ayetullah Humeyni özellikle babası Şah Rızayı hedef alan eserler yayınlamış ve ağır bir 

dille eleştirmiştir. Ancak babasına yapılan bu ağır eleştirilere Muhammed Rıza Şah 

sessiz kalmış sessiz kalması da Şii ulemanın harekete geçmesine neden olmuştur.  

Şii ulemalar kadınların çarşıya pazara çıkmamaları gerektiğini bildiren bir fetva 

yayımlamışlardır. Çarşı pazara çıkılması zorunlu olduğunda ise peçe takarak gezilmesi 

gerektiğini bildirmişlerdir. Aksi halde ağır yaptırımlar uygulayacaklarını ve kadınların 

ağır muamelelerle karşı karşıya olacaklarını dile getirmişlerdir. Şii Ulemaların yaptığı 

bu davranış bir bakıma Muhammed Rıza Şah ve hükumetine başkaldırı niteliği 

taşımaktaydı. Muhammed Rıza Şah bu konuda Şii Ulemalarla bir toplantı yaparak 

aldıkları bu karardan vazgeçmelerini istemiştir. Yayınladıkları bu fetvayı geri 

çekmelerini söylese de kendilerinin dikkate alınmasıyla güçlü olduklarını zanneden din 

adamları iyice cesaretlenmişlerdir. Muhammed Rıza Şah’ın Tahran Üniversitesini 

ziyaret edeceği haberini alan din adamları toplanarak Şah’a karşı grup oluşturarak ağır 

hakaretlerde bulunmuşlardır. Şahı protesto etmişlerdir. Bu olaydan sonra babasına göre 

din adamlarına daha ılımlı yaklaşan Muhammed Rıza Şah Şii Ulemalara karşı ılımlı 

yaklaşımını bırakarak daha sert bir tavur göstermiştir. Bu kararıyla birlikte babasının Şii 

Ulemalara ve din adamlarına karşı aldığı kararların İran için ne denli doğru olduğu 

ispatlanmıştır (Saray, 1999). 

Muhammed Rıza Şah’ın din adamlarına karşı aldığı bu ağır tedbirler neticesinde 

din adamları yönetime karşı direnç göstermeye başlamışlardır. Özellikle Humeyni 

etrafında toplanarak Şaha karşı ayaklanma telaşında olmuşlardır. Bu hal üzerine Şah 

Humeyniyi Türkiye’ye (Bursa) sürgüne yollamıştır.  

Muhammed Rıza Şah zamanında Türkiye-İran ilişkileri babası Rıza Şah’ın 

döneminde olduğu kadar dostane geçmemiştir. Bunun yerine birçok sıkıntılı süreçlerden 
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geçilmiştir. Şah ve hükumetinin yanlış politikaları bu dostane ilişkilerin bozulmasında 

büyük pay sahibi olmuştur. Şah ve hükumeti din adamlarına karşı daha fazla 

direnemeyerek tahtı bırakmak zorunda kalmıştır. 

3.16.3 Humeyni Dönemi ilişkiler 

Rıza Şah ve oğlu Muhammed Rıza Şah’a karşı dikkatli ve etkili bir politika 

izleyerek onların yaptıkları hataları dile getirmesi neticesinde adından sıklıkla söz 

ettiren Ayetullah Humeyni Muhammed Rıza Şah’tan sonra İran’ın kontrolünü eline 

geçirmiştir. Özellikle önceki Şahların hatalarını yerinde tespit ederek hap şekilde 

insanlara ağır tenkitlerle ulaştıran Humeyni İran halkı tarafından kurtarıcı gibi 

gözükmüş ve bu ününe kavuşmuştur.  

Humeyni’nin diğer Şahlardan farkı onun aslında bir din adamı olması idi. Bu 

yönüyle İran’da ilk olarak Rıza Şah zamanında sıklıkla sözü geçen laiklik reformu 

pelesenk olmuş dillerden arındırılmaya başlanmıştı.  

Humeyni başa geçmesine müteakip yaptığı ilk faaliyet Devrim Mahkemelerini 

kurmak oldu. Bu mahkemeler sayesinde Rıza Şah ve oğlu Muhammed Rıza Şah 

dönemlerinde kendi düşüncelerine (Şii Ulema) karşı olanları sorgusuz sualsiz idama 

sevk ettirmek oldu. Aynı zamanda davalarda sanıkları savunan avukat bulunmasına da 

şiddetle karşı çıkan Humeyni, bu tür alışkanlıkların diğer ülkelerden bulaştığı fikrini 

savunmuştur. Daha sanıkların davaları görülmeden peşin hükümler vermiş ve sanık 

koltuğunda oturan herkesin mutlaka idam edileceğini emretmiştir. Bu mahkemelere 

insanları çıkarmak için adını Devrim Muhafızları koyduğu bir silahlı güç yaratmıştır. 

Bu Devrim Muhafızları adlı silahlı güç Humeyni tarafından emredilen işlerin 

yapılmasında çok etkili olmuştu.  

Başa gelmesinden itibaren birçok faaliyeti yerine getiren Humeyni Ayetullah 

siyasi anlamda yeterli güce ulaştığını düşünmeye başlamış ve ülkesinde yeni bir 

anayasanın yapılması gerektiğini belirtmiştir. Bu yeni düşüncesini İran’da yeni 

Anayasayı oluşturarak realiteye geçirmiştir. Yapılan yeni Anayasaya göre ülkede 

siyasal islam düşüncesi hakim olacak ve Ülkenin İran İslam Cumhuriyeti olarak 

nitelendirilmesinin temelleri atılmış olacaktır. İran’da siyasal arenada din adamlarının 
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da sözü geçer olmaya başlamıştır. Din adamları birçok önemli kararda piramidin en üst 

tabakasında söz söyleyebilen bir konuma yerleşmiştir (Saray, 1999). 

Ayetullah Humeyni liderliğindeki İran’ın söz sahibi kesimleri Laik Türkiye 

Cumhuriyetine ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı birçok defa 

seviyesizce davranışlar sergilemişlerdir. Humeyni Türkiye Cumhuriyeti devletini ve 

halkını Osmanlı Devletinin düşünce yapısından ayrılmakla eleştirmiş ve M. Kemal’i 

İslam birliğine engel olmakla suçlamak kadar düşmüştür.  

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemize getirdiği Laik, Sosyal Hukuk devleti 

anlayışıyla birlikte aklın ve bilimin ışığında ilerlemenin mümkün olduğunu; din ile 

devlet işlerinin birbirinden ayrılmasının gerektiğini ancak bu zaman da gerçek 

ilerlemenin sağlanacağını aşılamıştır. İnsanların dinini zorbalıkla yaşamak yerine kendi 

hür vicdanlarıyla birlikte özgürce yaşamaları gerektiğinin altını çizmiştir. Bu düşünce 

de Humeyni ve taraftarları tarafından yanlış algılanmış islam dininin sekteye 

uğratıldığını düşünmüşlerdir. 

 Bu düşüncelerle birlikte dillere pelesenk olmuş “Yurtta barış, dünyada barış” 

sözünü gittiği her yerde korkmadan ve yüksek sesle ifade eden Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk İran için de birçok defa dostane tavır sergilemesine rağmen hiçte hak etmediği 

bir eleştiriye maruz kalmıştır. Oysaki Gazi’nin kurduğu yeni rejimde (Cumhuriyet) 

Türkiye özellikle komşularıyla iyi ilişkiler içerisinde olmayı kendine ilke edinmiştir. 

3.16.4 Haşimi Rafsancani Dönemi 

Humeyninin ölümüyle birlikte yerine Haşimi Rafsancani geçmiştir. Haşimi 

Humeyniye göre daha ılımlı bir siyasetçiydi. Humeyni diğer emsal devlet başkanlarına 

nazaran sert ve katı bir liderdi. Bu sert ve katılığını dış siyasete de yansıtmış ve diğer 

ülkelerle özellikle Irak ile derin münakaşa halinde olmuştu. Türkiye ile de iyi ilişkiler 

kuramamış dolayısıyla dış siyasette sert bir dil kullanmıştı. Bu sebeplerden ötürü de İran 

ile ırak arasında süren sekiz yıl savaşlarının da başlamasına sebep olarak Humeyni 

gösterilmektedir. Rafsancani döneminde daha ılımlı bir siyaset işlenmiş özellikle ülkede 

yeni reformlardan bahsedilmeye başlanmıştır. 

Rafsancani ile birlikte özellikle dış siyasette İran’ın dışlanmışlığı sona 

erdirilmek istenmiş ve bu düşüncenin hayata geçirilmesi çabası sürdürülmüştür. İran 
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öncelikli olarak dış siyasetteki yalnızlaşmasını Körfez ülkelerine yakınlaşarak 

gidermeyi hedefleyerek geçiştirmiştir. 1990’lı yıllarda Haşimi döneminde Türkiye ile 

İran arasındaki en gergin denilebilecek dönemin 1993 lü yıllarda meydana geldiğinden 

bahsedilebilir. O dönemlerde Hint asıılı yazar Salman Rüşdi’nin yazmış olduğu 

“Şeytanın Ayetleri” adlı kitabı Aziz Nesin’in Türkçeye çevirmesine, Türkiye 

Cumhuriyeti Devletinin ses çıkarmadığını dile getiren İran Türkiye’ye karşı cephe almış 

durumdaydı. Bu olaylar vuku bulurken 1993 yılı Temmuzunda Sivas Madımak Otelde 

4.Pir Sultan Abdal anma törenleri için toplanan çoğu Alevi asıllı yazar ve şairler bir 

grup dinci kesim tarafından yakılarak öldürülmek istenmiştir. Bu olayda İran’ın da 

parmağı olduğu bazı kesimlerce düşünülmektedir. Bu tarihten itibaren Türkiye ile İran 

arasında ilişkilerin durağanlaşması kararı dönemin siyasilerince alınmıştır.  

3.16.5 Muhammed Hatemi Dönemi 

1997 yılında Muhammed Hatemi yapılan seçimde oyların büyük çoğunluğunu 

alarak İran’ın yeni Cumhurbaşkanı olmuştur. İran’da Cumhurbaşkanlığını Hatemi’nin 

kazandığı dönemde Türkiye cumhuriyeti koalisyon dönemine denk gelmiştir. Bu 

yüzden Türkiye Cumhuriyeti devleti iç siyaset meseleleri yüzünden dış siyasete pek 

önem verememekteydi.  

Muhammed Hatemi İranlı diğer Devlet Başkanlarına nazaran daha reformcu bir 

cumhurbaşkanıydı. İranlı yeni devlet başkanının bu reform dolu bakışı diğer dünya 

ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’nin de dikkatini çekmişti. İran’ın bu tutumuna Türkiye 

olumlu yaklaşmış ve uzun zamandır çalkantılı devam eden ikili ülke ilişkileri normal bir 

seyre girmişti. Bu normalleşme neticesinde İran ile ilişkiler büyükelçi seviyesine 

yükseltilmiştir. Bu sayede İran ile Türkiye arasında iki ülkeyi de ekonomik anlamda 

etkileyen bir grup toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılar neticesinde ikili ilişkilerde 

Muhammed Hatemi döneminde güzel bir seyirde ilerlemiştir.  

3.16.6 Mahmut Ahmedinejad Dönemi 

Mahmut Ahmedinejad Tahran belediye başkanlığından İran 

Cumhurbaşkanlığına yükselmiş İslam düşüncesini benimsemiş bir devlet başkanıydı. 

Muhammed Hatemi ile birlikte başlayan Avrupa ile normalleşme süreci Mahmut 

Ahmedinejad’ın başa geçmesiyle sekteye uğramaya başlamıştı. Mahmut 
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Ahmedinejad’ın düşünceleri biraz daha Hatemi dönemini hatırlatmaktaydı. 

Ahmedinejad’ın kafasında planladığı fikirlerden bir tanesi İsrail idi. İsrail devletine 

karşı katı düşünceler beslemekteydi.  

Türkiye ile İran ilişkileri bu dönemde çalkantılı ilerlemekteydi. Ancak Türkiye 

ile İran arasındaki ilişkilerin en sıkıntılı olduğu zamanlarda bile iki ülke ticareti devam 

ettirmiştir. Bu dönemde de iki ülke arasında büyük ticari adımlar atılmıştır.  

İran daha çok petrol ve doğal gaz ihracatı ile geçinen bir ülke konumundadır. 

Türkiye’nin de özellikle doğal gazı ithal eden bir ülke konumunda olması ve coğrafik 

olarak iki ülkenin komşu ülkeler olması ticareti kaçınılmaz hale getirmiştir. Türkiye 

doğal gazı tek bir ülkeden ithal edip o ülkeye el bağlamış durumda olmak 

istemediğinden birçok ülke ile doğal gaz anlaşmaları yapmıştır. Aynı zamanda iki 

ülkenin ortak duruş sergilediği ABD ambargosunun karşıtlığı düşüncesi de ülkeleri 

birbirlerine yakınlaştırmak zorunda bırakmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nin de 

desteklediği iki ülke sınırlarındaki Kürt meselesi Türkiye ile İran’ın ortak bir çözüm 

arayışında olmasını da gerekli hale getirmiştir. Aynı zamanda İran için Türkiye 

Avrupa’ya geçişte bir köprü vazifesi olmaktadır. Bu açıdan Türkiye ile ilişkileri düzeyli 

bir seviyede tutma gayesinde olmuşlardır. Türkiye için ise sınır komşusu olması ve bir 

takım ortak hedeflerin İran ile birleşmesi ikili ilişkileri güzel seviyede tutma 

derecesinde zorunlu bırakmıştır (Rıdda H.R., 2014). 

Ahmedinejad İran’ın başına 2005 yılında gelmiş ve sekiz yıl gibi uzun bir süre 

İran’da Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuştur. Özellikle Ahmedinejad döneminde 

Nükleer Programların neticesinde AB ile İran arasında bir takım sıkıntılar baş 

göstermiştir. Bu sıkıntıların çözülmesi için Türkiye AB ile İran arasında bir köprü 

vazifesi olma adımını atmış ve krizin diplomatik yollarla çözülmesi için çaba sarf 

etmiştir. Türkiye kendine bu vazifeyi almasının sebeplerinden bir tanesi Amerika’nın 

İran devletine karşı Nükleer program sebebiyle askeri müdahale riskinin olmasından 

olduğu değerlendirilmektedir (Sinkaya, 2010). Türkiye arabuluculuğa soyunmasında 

ABD yönetiminin başına daha ılımlı siyasetçi olan Barack Obama’nın geçmesi de etkili 

rol oynamıştır.  
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3.16.7 Günümüz Türkiye-İran ilişkileri ( Hasan Ruhani Dönemi)  

2013 seçimleriyle birlikte İran Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Hasan 

Ruhani selefi Ahmedinejad’a göre daha ılımlı bir siyasetçi olacağının sinyallerini 

vermişti. Özellikle İran ile Batı ülkeleri ve ABD arasındaki en büyük problem sahası 

olan Nükleer Programa yönelik çözüm sağlayacağını bildirmiştir. İran’ın diğer ülkeler 

nazarında güvenilir ve emin bir ortak olduğunun altını çizmiştir. Hasan Ruhani aynı 

siyaseti Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı da takınmış olup Ahmedinejad döneminde 

gerilen ipleri gevşetmek için bir takım adımlar atmıştır. İran Hükumetinin yeni 

cumhurbaşkanının takındığı bu ılımlı tavır Türkiye’ye de yansımış ve 

cumhurbaşkanımız Tahran’a yaptığı ziyaretten gayet memnun bir şekilde ayrılmıştır. 

Türkiye’nin bu ziyaretine karşılık Ruhani kalabalık bir heyetle Ankara’yı ziyaret etmiş 

ve ikili ilişkilerin olumlu düzeyde bir ivme yakalayarak seyredeceğinin sinyallerini 

vermiştir. Hasan Ruhani ve Heyetinin Ankara ziyaretinde bir takım anlaşmalar 

imzalanmıştır. Bu anlaşmalar neticesinde yaklaşık 30 milyar dolarlık bir ticari hedef 

belirlenmiştir (BBC News, 2014). 

Türkiye ile İran arasında Hasan Ruhani’ni Cumhurbaşkanı olmasıyla ilişkiler 

normal düzeyde devam etmekteydi ancak Suriye’de iç savaş ve karışıklığın 

başlamasıyla birlikte İran’ın takındığı tavır Türkiye’yi de rahatsız etmiş ve bu 

rahatsızlığı dile getirmişti. Bu olay neticesinde iki ülke arasında ipler tekrardan gerilmiş 

ve bu olay iki ülkenin ticari hacimlerini olumsuz anlamda etkilemişti. Bir süre gergin 

giden iki ülke siyaseti 2018 yılında Tahran’da gerçekleşen ev sahipliğini İran’ın yaptığı 

“İdlib Zirvesi” ile tekrardan düzeylil bir seviyey getirilmiştir. Bu zirveye İran, Rusya ve 

Türkiye üçlüsü katılmıştır. Bu zirvede özetleyecek olursak Türkiye tarafı İdlib’e 

yapılacak olan askeri operasyonun felaket olacağını vurgularken; Rusya ve İran 

tarafının ise İdlib’in teröristlerden temizlenmesi gerektiği başlıkları vurgulanmıştır.  

İlişkiler günümüzde de aynı düzeyde devam etmektedir.  
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3.17 Türkiye-İran Uluslararası Ticaret 

Türkiye coğrafi yapısı ve konumu itibariyle birçok ülkenin ticari yollarını bir 

birine bağlayan köprü konumunda olmuştur. Bu konumu neticesinde birçok ülkeyle 

ticari, kültürel, dini, sosyal ve siyasal olarak etkileşim halinde olması kaçınılmaz 

olmuştur. Aynı zamanda ülkenin coğrafi yapısı itibariyle dört mevsimin aynı anda 

yaşanabilmesi hadisesi turistik olarak da ülke ekonomisine can vermiştir. Yine dört 

mevsimin aynı anda yaşanabilmesi tarım ve hayvancılığı pozitif anlamda etkilemiş olup 

tarımsal ürünlerin uluslararası arenaya ithali ülkenin ticaret kapasitesinin artmasını 

etkilemiştir. Bu ticari alış veriş özellikle komşu ülkelerle daha yakından olmuştur.  

İran, ülkemize toprak bağı olan ve birçok alanda ticari, siyasi, kültürel ve 

ekonomik alanda ortak iş yaptığımız sınır komşumuzdur. İran ile yapılan uluslararası 

ticarete bakıldığında mazisi çok eskiye dayanmaktadır. Her ne kadar son on yılı baz 

aldığımızda İran ile bir takım ekonomik ambargo uygulamasına gidilse de özellikle 

ülkemiz adına en büyük doğal gaz sağlayıcı ülkelerden biri İran olmuştur.  

Ülkemiz ticari yatırımlarını ve ekonomik entegrasyon planlarını uzun yıllar 

Avrupa ülkeleri üzerine kurmuş olmasına rağmen son yirmi yıl baz alındığında 

ekonomik olarak yatırımların ve ortaklıkların Asya, Arap Ülkeleri ve Orta Doğuya 

entegre olduğunu görmekteyiz.  

3.18 Türkiye- İran Ekonomik ve Ticari İlişkiler 

İran’ın ticari getirilerine baktığımızda göze ilk çarpan petrol ve doğalgaz 

olmaktadır. İthal ettiği ürünlerin yüzdelik diliminde en büyük pay sahibi olan bu iki 

kalem ülke gelirine büyük etkiler yaratmakta ve ülkenin ithalat çıtasını yükseltmektedir. 

İran’da özellikle kamu ön plandayken son yıllara bakıldığında özel sektörün de işin 

içerisine dahil edildiğini görmekteyiz. Bu sayede ticaret bir adım daha genişletilmiştir.  

İran iklim farklılıkları açısından en az Türkiye kadar şanslı toprak parçasıdır. Bu 

sayede tarımın da ön planda olduğu göz ardı edilmemelidir. İran’da üretilen tarım 

ürünlerine bakıldığında; arpa, mısır, buğday, pirinç, pamuk, çeşitli meyveler ve patates, 

soğanın başta olduğu görülmektedir. Hazar Denizi gibi bir denize kıyılarının olması ve 

bu denizden elde edilen deniz ürünleri ile uluslararası ticari arenada söz sahibi 

ülkelerden biri konumundadırlar. Özellikle havyar üretimini baz alırsak.  
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Yine sanayisine bakıldığında fazla gelişmese de petrol ve doğal gaz üretiminde 

endüstriye duyulan ihtiyaç dolayısıyla sanayinin ülke ticaretinde pay sahibi olduğu 

değerlendirilmektedir. Yine dillerde dolaşılan meşhur “İran Halısı” ülkenin önemli 

ihracatında başrol oynayan kalemlerden yalnızca bir tanesidir.  

İran’ın konumu, petrol gibi silahı ve doğal gaz gibi mücevheri sayesinde İran ile 

Türkiye arasında ticari etkileşim kaçınılmaz olmuştur.  

3.18.1 Türkiye’nin İran’a İhracatı 

Türkiye dünya ülkeleri arasında coğrafik konumu ve dört mevsimin aynı anda 

yaşandığı bir ülke olması sebebiyle ticari sahada ihracat hacmi büyük olan ülkeler 

arasında bulunduğu düşünülmektedir. Bu coğrafyanın getirdiği tarımsal ürünlerin yanı 

sıra son teknolojik hareketlere ve gelişen sanayiye ayak uydurması sayesinde ekonomik 

olarak ihraç eden ülke konumundadır.  

İhracatımızın İran için olan bölümünü ele alacak olursak Türkiye İstatistik 

Kurumu verilerine dayanarak son beş yıllık ihracat rakamlarımız Tablo 4’te 

gösterilmiştir. 

Tablo 4 Türkiye’den İran’a Aylara Göre Yapılan 2014-2018 yılları Arası İhracat 

Rakamları.(Değer: ABD Bin $ / Value: Thousand US $)/Bin 

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara 

2018 

2
6
2
,0

 

2
6
2
,8

 

2
3
5
,0

 

1
8
4
,6

 

1
9
5
,4

 

1
7
2
,5

 

1
9
1
,2

 

1
6
4
,7

 

1
5
6
,0

 

1
9
8
,4

 

1
8
7
,0

 

1
8
3
,6

 

2017 

2
7
4
,4

 

2
8
7
,7

 

 2
4
0
,0

 

 

   2
5
1
,0

 

 2
3
3
,1

 

 2
5
0
,0

 

 2
7
4
,9

 

 2
8
5
,7

 

 2
1
7
,3

 

 2
8
7
,3

 

 2
7
9
,4

 

 3
7
7
,9

 

 

2016 

    2
6
3
,3

 

 

    2
9
6
,8

 

 

    3
1
4
,9

 

 

    5
5
9
,8

 

 

    6
7
2
,3

 

 

    4
8
9
,0

 

 

    2
9
9
,7

 

 

    4
6
2
,0

 

 

    4
5
6
,2

 

 

    4
9
7
,8

 

 

    3
2
0
,2

 

 

    3
3
3
,5

 

 

2015 

    4
1
1
,6

 

 

    2
5
6
,2

 

 

    2
0
3
,2

 

 

    2
7
4
,8

 

 

    4
0
9

,8
 

 

    3
3
6

,9
 

 

    2
8
1
,8

 

 

    2
7
2
,6

 

 

    2
1
9
,4

 

 

    3
1
8
,5

 

 

    3
0
6
,0

 

 

    3
7
2
,5

 

 

2014 

    2
4
4
,1

 

 

    2
2
3
,1

 

 

    1
9
2
,8

 

 

    2
1
1
,0

 

 

    3
0
2
,2

 

 

    2
7
8
,4

 

 

    3
3
0
,4

 

 

    2
9
5
,1

 

 

    4
5
8
,8

 

 

    3
3
9
,1

 

 

    5
3
4
,7

 

 

    4
7
5
,8
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 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Verileri, 2018. 

   Tablo 5 Türkiye’den Dünya Ülkelerine ve İran’a 2014-2018 yılları Arası Yapılan 

Toplam   İhracat Rakamları.(Değer: ABD Bin $ / Value: Thousand US $) 

Yıl Toplam İhracat/1 000 000 İran’a Yapılan İhracat/1 000 000 

2018 168,0 2,3 

2017 156,9 3,2 

2016 142,5 4,9 

2015 143,8 3,6 

2014 157,6 3,8 

 

 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu Verileri, 2018. 

Tablo 5’teki Türkiye’den İran’a yapılan ihracat rakamlarına bakıldığında dünya 

ihracatının belirli bir bölümünü kapsadığını görüyoruz. Türkiye İstatistik Kurumunun 

2018 yılı verilerine göre İran ile ticari ilişkilerimizin ne denli olduğu açıkça 

görülmektedir. İran’ın sınır komşumuz olmasının yanında siyasi ve ekonomik iş birliği 

içerisinde olmamızın kaçınılmazlığı neticesinde bu ilişkiler ortaya çıkmıştır. Yine 

Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlere baktığımızda; ağaç veya odunsu maddelerden, motor 

ve yedek parçalara, bebek bezinden, bakıra kadar çok kapsamlı bir ürün sarmalı 

olduğunu görürüz.  

İran ile aramızdaki ticari ilişkiler yalnızca tarımsal, otomotiv veya sanayi 

ürünlerini kapsamamaktadır. Bu gibi ticari evrelerin yanında turizm gibi hacmi geniş bir 

alanda da ikili ülke işbirliği içerisindedir. Turizm gibi kültürel etkinlikleri artık yalnızca 

gelişmiş ülkelerde görmüyoruz, bunun yanı sıra az gelişmiş ya da gelişmekte olan 

ülkelerinde bu tür kültürel faaliyetlere katıldığından bahsedebiliriz. 

 İran dini ritüellerine bağlı, geleneksel toplum örneklerinden yalnızca bir 

tanesidir. Ülkede din fazlasıyla ön planda tutulmakta, din adamlarının sözü 

benimsenmektedir. Bu da ülkenin kültürel ve turistik aktivitelere katılım oranını 

düşürürken son yıllarda özellikle İranlı turistlerin de Antalya, Muğla, Bodrum gibi sahil 

ve plajlarıyla ünlü merkezlere akın ettiğini görmekteyiz. Turizminde aslında bir nevi 

ihracat kalemi olduğunu düşünürsek İranlı turistlerin ülkemize akın etmesi ihracat 
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hacmimizi genişletmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine bakıldığından 

İranlı turistlerin her geçen yıl artarak ülkemize geldiğini görmekteyiz. Bu verilere 

dayanarak ülkemize en çok Rus Turistleri giriş yaparken 2018 yılın ilk dört ayında bu 

tabuyu İranlı turistler yıkarak Rusların önüne geçmişlerdir.   

Türkiye’den İran’a yapılan ihracat ile İran’dan yapılan İthalat rakamlarına 

bakıldığında dengesizliğin olduğu görülmektedir. İthalatın önde olduğu ihracatın 

gerilerde olduğu TÜİK verilerinde sabit bir şekilde görülmektedir.  

3.18.2 İran’ın Türkiye’ye İhracatı 

İran ve Türkiye coğrafi ve demografik yapılarındaki benzerlikler itibariyle 

ilişkileri de birbirlerine yakın olmuş iki ülkedir. Bu coğrafi yakınlık neticesinde 

Türkiye’de İran dilini kullanan, İran’da da Türkçeyi kullanan fazlasıyla insan 

bulunmaktadır. Aynı zamanda İran’ın Avrupa’ya açılan kapısı konumunda olan Türkiye 

ile ilişkiler gerekli hale gelmiştir.  

Türkiye ile İran arasındaki ticari bağ her alanda çok kuvvetlidir. Dönem dönem 

siyasi bir takım gerginlikler ve istikrarsızlıklar olsa da ticari alışveriş hep devam 

etmiştir. Ticari alışverişin devamı belirli zamanlarda çeşitli sebeplerle sınırlandırılmış, 

belirli zamanlarda ambargolar ve kimi zaman da çeşitli ithalat ihracat yasakları 

uygulanmış ancak her zaman az ya da çok seviyede bir takım ilişkiler olmuştur. En son 

İran tarafından 02 Temmuz 2018 tarihinde resmi bir dille 1339 kalem ürünün ithalatında 

gümrük zammına gitmiş bazılarının da ithalatını yasaklamıştır (Türkiye İhracatçılar 

Meclisi, 2018) . 

İran’ın Türkiye için en çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında dokuzuncu 

sırada olduğu bilinmektedir  (TÜİK, 2019). 

Aşağıdaki tabloda son beş yılda Türkiye-İran arasındaki ihracat, ithalat, hacim 

ve dengeyi görerek iki ülke arasındaki ticari ilişkiler tablosunu analiz edelim. 
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Tablo 6 İran-Türkiye Uluslararası Ticari Değerler (Bin Dolar) 

Yıllar 
İhracat 

1/1000000 

İthalat 

1/1000000 

Hacim  

1/1000000 

Denge 

1/1000000 

2014 3,8 9,8 13,7 -5,9 

2015 3,6 6,0 9,7 -2,4 

2016 4,9 4,6 9,6 0.2,6 

2017 3,2 7,4 10,7 -2,7 

2018 1,5 4,5 6,0 -3,0 

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018. 

İran ile Türkiye arasındaki Dış ticaret hacmine baktığımızda son beş yılda 

yalnızca 2016 yılında pozitif değerler elde ettiğimizi görmekteyiz. Türkiye İstatistik 

Kurumu verilerindeki aynı tabloya İran’ın penceresinden baktığımızda GSMH 

düzeyinde pozitif alanda olduklarını görmekteyiz. Bu tablodan edinilen bilgiler ışığında 

İran’dan ithal ettiğimiz ürünler ile İran’a ihraç ettiğimiz ürünleri kıyasladığımızda 

ortaya büyük dengesizlikler çıkmaktadır.  

İran’dan ithal ettiğimiz ürünlere göz atıldığında, işlenmemiş çinkodan 

alüminyumlara; kabuklu meyvelerden, bakır ve döküntü hurdalara kadar bir ticari 

hacmin olduğu görülmektedir. Günümüzde İran’da sayıları yüzlerin üzerinde Türk iş 

adamı ve şirketi bulunmaktadır. Bu sayılarında önümüzdeki yıllarda artarak devam 

edeceği değerlendirilmektedir. Varoluştan günümüze kadar devam eden ticaret ve 

uluslararası ilişkiler, dünya var olmaya devam ettiği müddetçe de olacaktır. Bu ticari ve 

birçok alandaki uluslararası çarkın içerisinde Türkiye ve İran gibi devletler de var 

olduğu için ikili ilişkiler, İhracat, İthalat ve diğer kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari 

ilişkilerinde devam edeceği değerlendirilmektedir. 

3.19 Türkiye-İran Uluslararası Ticaret Anlaşmaları 

a. 1980 yılında imzalanan “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması”.  

b. 1984 yılında imzalanan “Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Karma 

Komisyonu İkinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı”. 
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c. 1996 yılında imzalanan “Ticaret Anlaşması”. 

d. 1996 yılında imzalanan “Deniz Ticaret Seyrüsefer Anlaşması”. 

e. 2000 yılında imzalanan “Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım 

Anlaşması”. 

f. 1996 yılında imzalanan “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 

(YKTK) Anlaşması”. 

g. 2002 yılında imzalanan “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”. 

h. 2008 yılında imzalanan “Sınır Ticareti Ortak Komitesi 5. Dönem Topl. 

Mutabakat Zaptı”. 

i. 2010 yılında imzalanan “Çevre Alanında Mutabakat Zaptı”. 

j. 2010 yılında imzalanan “Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Metroloji, 

Akreditasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında İşbirliğine Dair 

Mutabakat Zaptı”. 

k. 2014 yılında imzalanan “Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı 

Protokolü”. 

l. 2014 yılında imzalanan “Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA)”. 

m. 2014 yılında imzalanan “Türkiye-İran 24. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat 

Zaptı”. 

n. 2014 yılında imzalanan “Türkiye-İran 5. Dönem Ortak Ticaret Komitesi 

Mutabakat Zaptı”. 

o. 2016 yılında imzalanan “Hayvan Sağlığı ve Veterinerlik Alanında İşbirliği 

Mutabakat Zaptı”. 

3.19.1Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) 

2015 yılının Ocak ayının ilk gününde yürürlüğe girmiştir. Bu Ticaret Anlaşması 

için iki taraf ülke yıllardır ikili karşılıklı görüşmeleri sürdürmüşlerdir. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve İran Cumhurbaşkanı Sayın 

Hasan RUHANİ önderliğinde yıllardır müzakereleri devam eden Tercihli Ticaret 

Anlaşmasına son noktayı koymuşlardır. Tercihli Ticaret Anlaşmasıyla birlikte Ülkemiz 

İran’a 140 tarım ürününde tercih uygulamıştır. Aynı şekilde İran Devletinden 125 ürün 

için de taviz almıştır. Taviz alınan bu ürünlerin sanayi ürünleri olduğu bilinmektedir. Bu 

anlaşma ile birlikte iki ülke arasında ticaretin zenginleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi 
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hedeflenmiştir. Aynı zamanda taraf ülkeler arası tarifelerde indirime gidilmesi ilgili 

maddeler arasındadır.  Bu sayede iki ülke için ticaretin teşvik edilmesi öngörülmektedir. 

Bu teşvikle birlikte rekabet şartlarının eşitlenmesinin ve dengelenmesinin de söz konusu 

olacağı değerlendirilmiştir.  

Tercihli Ticaret Anlaşmasıyla birlikte 265 ürün revize edilmiştir. Bu sayının 

ilerleyen yıllarda 300lü rakamlara çıkacağı değerlendirilmiştir. Bu anlaşma kapsamında 

İran Devleti tarafından revize edilen ve bu anlaşma ile indirim sağlanacak ürünlere 

bakıldığında; temizlik malzemelerinden sağlık malzemelerine, tekstil ürünlerinden 

mobilyaya kadar birçok ürünü kapsamaktadır. Anlaşma kapsamındaki ürünlere 

bakıldığında Türkiye’nin ihracatında büyük pay sahibi ürünlerden olduğu 

görülmektedir.  

Aynı şekilde diğer anlaşmalarında ikili ülkenin çıkarları doğrultusunda olduğu 

değerlendirilmektedir. Türkiye ilen İran arasındaki ticari ve ekonomik arenada ki 

gelişmelerin devamı için bu tür anlaşma ve mutabakatların iki ülkenin de çıkarları 

doğrultusunda yapılması gerektiği bilinmektedir. İki komşu ülke de toprak verimliliği 

ve kültürel benzerlikleri ile geçmişte olduğu gibi gelecek yıllarda da ticari ilişkilerin 

kaçınılmaz olduğu öngörülmektedir. Bu kapsamda bu anlaşmalar ile birlikte iki ülkenin 

de birbirlerine kolaylık sağlamalarının önemli olduğu değerlendirilmektedir.  

3.20 Türkiye- İran Yatırım İlişkileri 

Türkiye’nin uluslararası iktisadi politikalarına bakıldığında özellikle komşu 

ülkelerle ticari ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde adımlar atıldığı görülmektedir. İki 

ülke de iç siyasetten gereğinden fazla etkilenmektedir. Bu durum da iki ülke arasındaki 

ekonomik ve ticari ilişkilerin siyasal ilişkilere bağlı kılmaktadır. Bu ilişkilere bağlı 

kalan ekonomi olası siyasi krizden çabuk etkilenmekte ve uluslararası ekonomik alanda 

iki ülke kasasını da etkilemektedir. İki ülke arası yatırım ve ortaklıkların siyasi ilişkilere 

bağlı olmasından kurtulmaması durumunda ekonomik hayat negatif seviyedeki 

gerilemesini sürdürmeye mecburdur. Dolayısıyla özellikle İran ve Türk iş adamları ve 

yatırımcılarının ekonomik ilişkileri siyasi ilişkilerin üzerinde tutması için çaba sarf 

etmesi gerektiği düşünülmektedir. İslami ritüellere bağlılık esaslarıyla iki ülke birbirine 

fazlasıyla benzemektedir. Bu da iki ülke halkının etkileşimini kolay kılmakta ve 

yatırımcıların işini kolaylaştırmaktadır. Yine iki ülkenin tarihsel gelişimlerine 
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baktığımızda mücadeleleri ve savaşları ve birtakım entrikaları görmekteyiz. Yine ne 

acıdır ki bu savaş ve mücadele ortamı her zaman iki ülkenin ticari ve ekonomik 

işbirliğinin önüne geçmiştir. Sayısı bir hayli fazla olan ambargolar, ticari yasaklar ve 

gümrük tarifelerindeki artışlar sürekli var olmuştur.  Oysaki Avrupa ülkelerine 

bakıldığında; birbirleriyle kıyasıya mücadele halinde olan ve birbirleriyle geçmişlerinde 

kıyasıya savaşmış toplumlar ve ülkeler bu durumu ekonomik ve ticari ilişkilerine 

yansıtmamışlardır. Örneğin Almanya, İngiltere, Fransa ABD, Hollanda vb. gibi ülkeler 

geçmişte birbirleriyle kıyasıya savaş halinde olmalarına rağmen belki de günümüzde 

birbirlerinin en önemli ticari iş ortakları konumundadırlar.  

İran Devleti ekonomik ilişki ve yatırım geleceğinin planlamasında genel olarak 

ithal ikameci bir tavır sergilemiştir. Bu tavır ile birlikte İran Türkiye arasındaki ticari 

gelişmelerin seyri incelendiğinde İran’ın avantajlı durumda olduğu açıkça 

görülmektedir. İki ülkenin birbirlerine karşı yatırımları, ihracat oranları ve ithalat 

oranları yıldan yıla artan bir ivme göstermiştir. Özellikle yatırım oranlarındaki artışı 

gelişen teknoloji ve sanayinin etkilediği değerlendirilmektedir.  

İranlı iş adamları Türkiye’de sanayi de yatırımlar düşünmekte olduğu 

bilinmektedir. Aynı zamanda sanayinin yanın sıra tarım ülkesi olan ülkemizde tarımsal 

alanlarda da yatırımlar planlanmakta ve hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. Belki de en 

ilginç olanı İranlı iş adamları ülkemizde ki yatırımlarının bir kısmını turizme ayırmaları 

olmuştur. Dört mevsimin bir arada yaşandığı ülkemizde yalnızca yaz ayında değil yılın 

her mevsimin de büyük turist çekmektedir. Bu turistlerin birçoğu Rusya ve Avrupa 

ülkelerinden olmasının yanında İranlı turistlerin de son zamanlarda ülkemiz turizm 

sektörüne can verdikleri göz ardı edilmemelidir. İranlı iş adamlarının da dikkatini 

çekmiş olan bu durum neticesinde Türkiye Devletine olan yatırımlar artarak devam 

etmektedir.  
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Şekil 4 Doğal Gaz Boru Hatları ve Projeleri 

Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı 

1996 yılının Ağustos ayında İran ile Türkiye Doğal Gaz anlaşması 

imzalanmıştır. Bu anlaşma kapsamında senelik on milyar metreküp doğal gazın 

İran’dan Türkiye’ye akışı sağlanacaktır. Boru hattı vasıtasıyla yapılacak olan bu doğal 

gaz akışı iki taraf ülkenin ticari ilişkilerine katkı sağlamış bir anlaşmadır. Bu anlaşma 

maddeleriyle imzalanan proje yaklaşık 1500 kilometre uzunluğundadır. Anlaşma 

esaslarına göre proje kapsamında boru hattı vasıtasıyla Ağrı Doğubayazıt-Erzurum-

Sivas-Kayseri-Ankara güzergâhı ve Doğubayazıt-Erzurum-Sivas-Kayseri-Konya-

Seydişehir şekil 5’te gösterilen güzergâhı ile birlikte ulaşım sağlanacaktır.  

Bu anlaşma kapsamında yapımı ve güzergâhı tamamlanan proje 2001 yılında 

kullanılabilirliği sağlanmış ve doğal gaz alımı bu tarihten itibaren başlamıştır. Doğu 

Anadolu Doğal Gaz İletim Hattı projesi birçok doğal gaz projelerinden bir tanesidir. 

Ülkemizin yalnızca bir ülkeye bağlı kalmaksızın birkaç ülkeyle birlikte doğal gaz 

anlaşmaları yapmakta ve ticari ilişkilerini bu minvalde sürdürmektedir. İran haricindeki 

ülkelerle imzaladığımız anlaşmalara bakıldığında; 



 

69 

 

 Rusya ile Doğal Gaz Boru Hattı Anlaşması 1984 yılında imzalanmış ve 

ülkemizin Batı bölgesinin doğal gaz akışının buradan faydalanması sağlanmıştır. 

 Mavi Akım Gaz Boru Hattı Anlaşması yine Rusya ile 1997 yılında imzalanmış 

ve ülkemizin Karadeniz bölgesi ve Samsun üzerinden Ankara geçişli doğal gaz 

akışı sağlanmıştır. 

 Bakü-Tiflis-Erzurum Boru Hattı projesi ve anlaşması Azerbaycan ile 2001 

yılında imzalamış ve ülkemize doğudan doğal gaz akışı sağlanmıştır. Aynı 

anlama esaslarınca aynı hattın Gürcistan ve Azerbaycan taraflarındaki kısmının 

ikinci hattı olan Şah Deniz projesi sahası genişlenmiş ve 2018 yılında Trans A. 

Doğal Gaz Boru Hattı sistemine ilk gaz akışı sağlanmıştır. Aynı projenin 2022 

yılına kadar çalışmaları devam edecektir. 

 Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Anlaşması kapsamında Avrupa’ya gaz akışı 

planının öncelikle Türkiye’den direkt veya Türkiye aracılığı ile Yunanistan’a 

akış sağlanması hedeflenmiş ve bu hedef doğrultusunda 2003 yılında Türkiye-

Yunanistan arasında anlaşma imzalanmıştır.   

 Trans-Anadolu D.Gaz Boru Hattı Anlaşması Türkiye-Azerbaycan arasında 2011 

yılında imzalanan bir anlaşmadır.  

 Türk Akım Gaz B.Hattı Projesi kapsamında anlaşma Rusya ile 2016 yılında 

imzalanmıştır. Bu anlaşma ile doğal gaz Rusya’dan Türkiye topraklarına ve 

ülkemizin önderliğinde Avrupa’ya gönderilmesi planlanmaktadır (T.C.  Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,2019). 

3.20.1 Türkiye’nin İran’daki Yatırımları 

Türkiye ve Türk iş adamları İran’a olan yatırımlarını hemen hemen bütün 

sektörlerde yapmışlardır. Sınır komşumuz olmasının yanı sıra Avrupa’dan Asya 

Devletlerine açılan bir kapı konumunda olan Türkiye birçok Avrupa Devleti gibi İran’a 

özel ilgi göstermekte ve yatırımlarını bu değerde ele almaktadır. İran Devletine yapılan 

yatırımlara baktığımızda otomotivden yedek parçaya, kozmetikten inşaata kadar çok 

kapsamlı yatırımlar yapılmıştır. Yapılan yatırımlarla da yetinilmemiş devamı niteliğinde 

yine birçok iş kolunda yatırımlar devam etmektedir ve bunun artarak gideceği 

değerlendirilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükumeti de İran’a karşı 

yapılan bu yatırımları desteklemekte ve iş adamlarına ve yatırımcılara bu güveni ve 



 

70 

 

temini sağlamaktadırlar. Devletinin desteğini de arkasına alan yatırımcılar İran gibi bir 

pazarda pay sahibi olabilmek adına birçok iş kolunda bu tür yatırımları yapmaktadırlar. 

Türkiye’den İran’a yapılan yatırımları sektör sektör ayırarak biraz incelemekte ve 

örneklendirmekte fayda olduğu değerlendirilerek aşağıda açıklamaları yapılmıştır.  

İnşaat Alanında 

Uluslararası arenada ülkemizin inşaat alanındaki tecrübesi bilinmektedir. Bu 

namımız ile birlikte birçok dünya ülkesinde inşaat alanında yatırım yapan ülkemiz 

İran’da da bu yatırımları uzun yıllar yapmıştır. İran’daki inşaat yatırımlarına ve işlerine 

bakıldığında limanlardan, konut ve emlak işlerine kadar birçok alanda inşaat işine el 

atmış olan ülkemiz iş adamları ve yatırımcıları bu sorumluluktan alınlarının teriyle 

kurtulmayı bilmişlerdir. Yakın tarihimizde 2011 yılında yaklaşık 60 bin konutluk 

devasa bir proje anlaşması yapan bir Türk firması belki de İran2daki inşaat alanındaki 

yatırımlara verilebilecek en güzel örneklerden bir tanesidir (Kuzey Grup İnşaat). Her ne 

kadar bu ülkeye yapılması olası olan birçok yatırımcı olsa da bölgenin tam anlamıyla 

bilinmemesi ve tanıtılmamasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle yapacakları 

yardımda çekimser davrandıkları bilinmektedir.  

Kozmetik Alanında 

İran ile ilgili olarak İslam düşüncesiyle yoğurulmuş kapalı bir toplum olduğu 

tüm dünya tarafından bilinmektedir.  Yine şeriatın bir takım kurallarını kendilerine 

düstur edindikleri ve bundan ödün vermedikleri bilinmektedir. Kapalı bir toplum olması 

insanlarda yanlış algılara sebebiyet vermektedir. Örneğin İranlı kadınların makyaj 

malzemeleriyle hiç alakalarının olmadığı algısı tamamen yanlış bir algıdır. İranlı 

kadınların kozmetik ürünlerine olan ilgi ve alakaları birçok dünya ülkesindeki 

kadınlardan daha fazla olduğu bilinmektedir. Özellikle biraz daha ılımlı düşüncede 

Devlet Başkanlarının başa gelmesiyle birlikte kozmetik ürünlerinin kullanım alanlarının 

daha da artacağı bilinmekte olup bu doğrultuda kozmetik ürünlerinde İran’da yüksek 

hareketler görülmektedir. 
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Elektronik Alanda 

İran’da özellikle elektronik alanda ürünlerin bir hayli pahalı olduğu 

değerlendirilmektedir. Elektronik ürün pazarlarında pahalı olmasına karşın birçok ülke 

nazarında hareketli bir pazara sahiptir.  

Tekstil Alanında 

Tekstil pazarında İran Kozmetik ürünlerde olduğu gibi bir yoğunluğa sahiptir. 

Türkiye ile İran bu alanda birçok kez ikili görüşmeler yapmış olup Türk yatırımcılar 

İran pazarına uzun yıllar öncesinde bu alanda giriş yapmışlardır. Sayısı fazla Türk 

firmaları İran’da şuanda tekstil alanında hareketli pazarda pay sahibi durumdadırlar.  

Özellikle İran ile yapılan tercihli Ticaret Anlaşması pazarı bu alanda 

hareketlendirmiştir. Bu anlaşma usullerine göre hazır giyimde ve bu alandaki bazı 

ürünlerde yapılan gümrük indirimleri iki tarafı da ve yatırımcıları da mutlu etmiştir. Bu 

sayede tekstil pazarında canlılık oluşmuştur.  

Temizlik ve Hijyen Maddeleri 

İran ile bu alanda büyük ortaklıklara sahibiz. Türkiye olarak petrol ve türevleri 

gibi kimyasallardan üretilen hijyen maddelerinin hammaddesini İran’dan ithal 

etmekteyiz. İthal ettiğimiz bu hammaddeleri kimyasal tepkimelere sokarak mamul 

haline getirmeye müteakip birçok ülkeye ihraç ettiğimiz gibi İran’a da ithal etmekteyiz. 

Bu alan Türkiye ve yatırımcıları için büyük olanaklara sahiptir.  

Diğer Alanlar 

İran pazarı birçok dünya yatırımcılarının dikkatini çekmektedir. Birçok dünya 

ülkesi gibi ülkemizde bu pazardan yararlanmak için yatırımlar yapmaktadır. Bu 

yatırımların alanlarının genişleyeceği de bilinmektedir. İran ile hemen komşu ülke 

olmamız aramızdaki toprak bağı ortak kültüre de yansımıştır. Kültürlerimizin, 

yaşantımızın belirli bölümlerinin ve sosyal alanlarımızdaki bir takım benzerlikler 

neticesinde yatırımcılar İran pazarında zorluk çekmemektedirler.  İran aynı zamanda 

birçok sektöre aç bir pazara sahiptir. Yönetimsel alanı ve siyasi sebepler dolayısıyla 

ticareti kendi içerisinde yaşamış bir ülke konumundadır uzun yıllarca. Ancak gelişen ve 

değişen dünya düzenine ayak uydurma çabasına girmek zorunda olan İran pazarları da 
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dünya düzeyine uydurmak için çaba sarf etmektedir. Bu da yeni sektörlere aç bir Pazar 

anlamına gelmektedir. Bu durum sayesinde yeni yatırımcılar ve yeni sektörlerin gözü 

İran üzerinde olmaktadır.  

3.20.2 İran İçin Türkiye Yatırımları 

Türkiye dünya pazarında hemen hemen bütün ülkelerin ve yatırımcılarının 

ilgisini çeken nadir ülkelerden ve pazarlardan bir tanesidir. Coğrafik konumu büyük 

avantaj sağlarken dört mevsimin aynı anda yaşaması ve ekonomisinin güçlü olması bu 

seçimlerde ön plana alınmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti mazisinden günümüze kadar 

ticaretle iç içe olmuş bir tarım ülkesidir. Tarım ülkesi olması sanayideki ilerlemesine 

engel oluşturmamış tam aksine endüstriyi ticari pazara yansıtmış ülkelerden bir 

tanesidir. Yönetim anlayışı, siyasi istikrarı, güçlü ekonomisi, gelişmekte olan ülke 

olması, teknolojiyi sanayide ve ticarette kullanması ve en önemlisi uluslararası hukuk 

normlarına olan saygısından ve hukuk sisteminden ötürü dünya pazarında ilgi çekici 

konumdadır. Asya gibi büyük bir Kıtayı Avrupa’ya bağlayan köprü konumunda olması 

ve yine Asya’nın Avrupa’ya açılan kapısı olması veya tam tersi olması ülkemizi 

ticaretle iç içe sokmuştur. Bu sayede yeni kültürlerle, yeni pazarlarla ve yeni 

toplumlarla tanışma onları tanıma fırsatı kendiliğinden doğmuştur. Yine Avrupa’ya 

açılan kapı konumda olması ve dünya pazarlarıyla iç içe olması son model 

teknolojilerden anında haberdar olmasını ve bunu kendi iç pazarında kullanmasını 

sağlamıştır. 

İran Devleti Türkiye gibi devasa bir pazara duyarsız kalamamış bu pazara dâhil 

olmak için geçmişten günümüze ikili ilişkileri pozitif yönde sürdürme gayretinde 

olmuştur. Avrupa’ya gidişince geçiş durağı olan Türkiye Cumhuriyeti ile ticari alanda 

birçok kez işbirliği içerisinde olmuştur ve olmaya devam edecektir. İran ile Türkiye 

Cumhuriyeti’nin sınır komşusu olması, benzer kültürlere sahip olması ve İran’da Türkçe 

konuşan; Türkiye’de Farsça konuşan birçok insan olması sebebiyle iç içe ortak pazarda 

bulunma ve iki ülkenin birbirine yatırım yapmasının olağan olduğu gibi aslında bir 

zorunluluk olduğundan bahsedilebilir.  

İranlı yatırımcıların ülkemizde birçok alanda yatırım yaptığı bilinmektedir. 

Özellikle ülkemizden konut satın alan İranlıların sayılarının bir hayli fazla olduğu 

bilinmektedir. Öncelik olarak İstanbul, İzmir gibi iller başta olmak üzere ülkemizin dört 
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bir tarafından konut ve emlak sektöründe yatırım yapan İranlıların çeşitli sektörlerde de 

yatırım yaptığı ve ilerleyen dönemlerde yapacağı bilinmektedir.  

Türkiye Cumhuriyeti yine coğrafi konumu ve mevsimsel farklılıkları itibariyle 

yılın hemen her ayında turist çeken bir ülke konumunda olmasına İran sessiz 

kalmamıştır. Türkiye için mücevher değerinde olan turizm sektöründe İran da yatırım 

yapma gayretine girmiştir. Ülkemize her ülkenin vatandaşları geldiği gibi İran’dan da 

akın akın turist gelmektedir. İran ve diğer ülke vatandaşlarının ülkemize turizm alanında 

yaptıkları yatırım ve gelen turistlerin ülkemiz pazarında iç pazara verdikleri katkı çok 

fazladır. Bu sayede ülke ekonomimizin daha da büyümesi gerçekleşmektedir. Aşağıda 

turizmden elden edilen ülke gelirlerinin yüzdeleri yıllara göre verilmiştir. Bu grafiğe 

bakıldığında son beş yılın değerlendirilmesi esas alınınca turizmin ülkemiz mirasında 

büyük katkısı olduğu değerlendirilmektedir. Turizm her ülke için önemliyken jeopolitik 

konum itibariyle ülkemiz için olan değeri daha da yukarılara çıkmaktadır. Tarım ülkesi 

olan ülkemizin gelişen sanayisi, ayak uydurulan en yeni teknolojileri, değişen 

endüstrisinin yanında turizmi birçok ülke tarafından yakinen takip edilmektedir.  

Her yeni bir yılda yeni teknolojinin hayata girmesi ve bu teknolojiye ve 

yeniliklere ayak uydurabilen ülkelerin ayakta kalabildiği bu dönemde turizm ülkemiz 

için büyük bir nimettir. Çünkü turizm sayesinde kültürel alışverişlerde bulunulmakta ve 

değişen dünya düzeni bu kültürel etkileşim neticesinde kolaylıkla yakalanabilmektedir. 
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Grafik 1  2015-2018 Yılları Arası Turizm Geliri Yüzdeleri 

 

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018. 

Her bir yılı bir çeyrek olarak değerlendirdiğimizde Türkiye İstatistik Kurumu 

verilerine dayanarak 1’nci Çeyrek 2018, 2’nci Çeyrek 2017, 3’üncü Çeyrek 2016 ve 

4’üncü Çeyrek 2015 yıllarını temsil etmektedir. Tabloda da görüldüğü üzere ülke 

ekonomisine yapılan katkı endeksinde turizmin payı bir hayli fazladır. İran vatandaşları 

da turizm sektöründeki bu pasta diliminde büyük pay sahibidir.  

3.21 Türkiye-İran Taşımacılık 

Türkiye ile İran arasındaki taşımacılık ağı geçmişten günümüze kadar gelmiş ve 

gelecekte de var olmaya devam edecektir. Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı ülkelerden 

bir tanesi olan İran ile ürünlerin ulaşımının temini taşımacılıktan geçmektedir. İki ülke 

arasındaki ticari lojistik faaliyetler her geçen gün genişleyerek büyümektedir. Bu 

büyüme neticesinde iki ülkenin ticari alışveriş ağı da genişlemektedir. Bu sayede 

taşımacılık sektörü de gelişen ticaret hacmi neticesinde pozitif yönde ilerleme 

kaydetmektedir. İran ile aramızda demiryolu, boru hattı, havayolu ve karayolu ile 

ulaşım sağlanmaktadır. Bu taşımacılık modelleriyle birlikte ürünler Türkiye’den İran’a, 

İran’dan Türkiye’ye kolaylıkla taşınmaktadır.  
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3.21.1 Kara Yolu Taşımacılığı 

Uluslararası arenada Türkiye Cumhuriyeti Karayolu Taşımacılığında güçlü ve 

geniş kapasiteli bir taşıma ağına sahip bir ülke konumundadır. Kara taşımacılığı ağını en 

geniş alanlarda ve coğrafyalarda kullanan ender ülkelerden bir tanesidir. Özellikle kara 

bağlantımız olan sınır komşularımız ile yapılan ihracat ve ithalatlarda karayolu 

taşımacılığı modeli sıklıkla kullanılmaktadır. Ticari alışveriş yaptığımız sınır 

komşularımızdan bir tanesi ve belki de en geniş kapsamlı ticari ilişkilerimizin olduğu 

İran ile yapılan ithalat ve ihracat kapsamında da karayolu taşımacılığı ön plana çıkmış 

taşımacılık modlardan bir tanesidir. 

Ülkemizde birçok lojistik firması İran’a seferler düzenlemekte ve taşımacılık 

sağlamaktadır. Karayolu taşımacılığının diğer taşımacılık türlerine göre daha kapsamlı, 

daha uygun fiyatlarda olması sebebiyle yapılan ithalat ve ihracatlar da sıklıkla 

kullanıldığı bilinmektedir. İran’ın ihraç ettiği ürünlere bakıldığında petrol ve benzeri 

türevlerin başta geldiği bilinmektedir. Petrol ve türevlerinin taşınmasının da karayolu 

bağlantısı olan ülkeler arasında karayolu taşımacılığıyla yapıldığı değerlendirilmektedir. 

Bu kapsamda biz de petrol ve türevlerini ithal eden bir ülke konumunda olmamız ve 

İran ile yapılan anlaşmalar gereği petrol ve doğal gaz gibi ürünlerin taşımacılığı 

yapılmakta ve bu taşımacılıkta karayolu taşımacılığı ön planda tutulmaktadır.  

İran İslam Cumhuriyeti jeopolitik konumu itibariyle Türkiye’nin sınır komşuları 

içerisinde en geniş yüzölçümüne sahip ülke konumundadır. Aynı zamanda üç kıtanın 

birleşiminde yer almaktadır. Bu jeopolitik konum ve iki ülkenin ticari anlaşmaları, 

kültürel alışverişleri, siyasi müzakereleri ve sosyal ilişkileri neticesinde kaçınılmaz olan 

ticaret ve ticaretin sağlanması için gerekli olan taşımacılık türlerinden karayolu 

taşımacılığı ile iki ülke birbirine ticari zincirde bağlanan birer halka konumundadır. Bu 

zincirin belki de en sağlam halkası olan karayolu taşımacılığı, İran ile Türkiye arasında 

yapılan en güvenilir ve hızlı taşıma modu olduğu değerlendirilmektedir.   

Ülkemizden İran İslam Cumhuriyeti’ne Parsiyel taşımacılık, Grupaj Taşımacılık 

ve Komple Taşımacılık yapılmaktadır. Yapılan bu taşımacılık İran’ın belirli 

merkezlerine olduğu gibi direkt ürünün ulaşılması istenen adreslere kadar 

yapılabilmektedir. Lojistik Firmalarımız kendilerini bu konuda yeterince geliştirmiş 

değişen dünya düzenine kolaylıkla ayak uydurmuşlardır.  
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3.21.2 Denizyolu Taşımacılığı 

Deniz yolu taşımacılığında konteyner taşımacılık ön plana çıkmaktadır. Asrın 

icadı diye adlandırılan Konteyner ürünlerin ihracat ve ithalatında sıklıkla başvurulan 

taşıma araçlarının başında gelmektedir. Taşımadaki güvenilirliği bir seferde birçok 

ürünün aynı anda taşınabilmesi ve güvenilir olması neticesinde Denizyolu 

Taşımacılığında en fazla kullanılan taşıma kaplarının başında geldiği bilinmektedir. 

Uluslararası alanda taşımacılıkta Konteyner taşımacılığı ile İran’a sefer düzenleyen 

firmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.  

Birçok Türk firmaları da İran Bandar Abbas limanına seferler düzenlemekte ve 

taşımacılığı gerçekleştirmektedir. İran’a Denizyolu ile Konteyner Taşımacılık yapan 

firmalar kıyasıya yarış içerisinde olmasına rağmen uluslararası ticari taşımacılık 

anlaşmaları kapsamı dışına çıkamamaktadır. Bu da ihracat ve ithalat yapan firmalara 

pozitif destek sağlamaktadır.  

Bu taşımacılık modunu kullanan firmalar en yeniş sistem teknolojiyi 

kullanmakta, yeni bilgisayara entegre işletim sistemleriyle çalışmakta, standart ve 

standart olmayan yükler için çeşitli taşıma ve yükleme seçenekleri sunmakta, etkili ve 

hızlı evrak işlemlerinde kolaylık sağlamaktadırlar.  

3.21.3 Demiryolu Taşımacılığı 

Demiryolu insanları, kültürleri, ekonomileri ve sosyal etkinlikleri birbirine 

bağlayan insanların ve toplumların kaynaşmasını, ticaret yapmasını sağlayan ulaşım 

modlarından yalnızca bir tanesidir. Çeşitli ulaşım türleri olmasına rağmen devletlerin 

bekası için demiryolu hep ön planda tutulmuştur. Bu tutum özellikle 1900lü yıllarda 

karşımıza çıkmaktadır. Demiryollarının devletin siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal güç 

temsili sayıldığı bu yüzyılda demiryoluna fazlasıyla önem verilmekteydi.  

Ulusların birbirine bağlanmasında ve yine uluslararası ticarette, ihracat ve 

ithalatlarda sıklıkla kullanılan demiryolu taşımacılığı güvenilir ve ucuzluğuyla ön plana 

çıkmaktadır. Demiryolu taşımacılığı birçok ülke tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. 

Demiryolu taşımacılığını diğer taşımacılık türlerine oranla yüzdelik dilimde faydaları 

daha büyük dilimleri kapsamaktadır. Bu avantajlardan en önemlisi de hiçbir hava ve 

doğa olaylarından etkilenmemesi olduğu değerlendirilmektedir. Aynı zamanda 
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ürünlerin güvenilir şekilde teslim edilmesi de ön planda olmaktadır. Yine avantajlarına 

bakıldığında diğer taşımacılık türlerindeki gümrük işlemelerinin bu taşımacılıkta engel 

oluşturmaması görülmektedir. Demiryolu Taşımacılığının dezavantajlarına bakıldığında 

yavaş olması belki de ilk göze çarpanlardan bir tanesi olduğu bilinmektedir.  

Türkiye ile İran arasında eskiden bugüne kadar yapılan ticari ilişkiler neticesinde 

demiryolu taşımacılığı kullanılmaktadır. Ülkemizden Bağımsız Devletler Topluluğuna 

üye ülkelere demiryolu taşımacılığında trenlerimizin ebatlarının farklı olması sebebiyle 

belirli bir takım problemler yaşanmaktadır. Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin 

tren ebatları bize göre daha büyük olduğundan oradan bize gelen ürünler Van garına 

kadar gelebilmektedir veya İran sınırında ki Gardan teker bobinlerindeki değişiklik 

yapıldıktan sonra istenilen yere ulaşması mümkündür (TCDD, 2019).  

 2016 yılında Tahran’da bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantının katılımcıları 

İran-Türkiye-Kazakistan-Türkmenistan ve Tacikistan olmuştur. Bu toplantı neticesinde 

dile getirilen konuların bir kısmını şöyle sıralayabilir, 

 Türkiye İran arasındaki taşıma hacminin bir milyon tona çıkmasının 

hedeflendiği 

 Tahran ile Van arasındaki ulaşımda aksama olmaması için çalışmaların 

yapılacağı 

 Karayolundaki yük ağırlığının demiryoluna aktarılmasının planlandığı ve İran 

ile özellikle bu anlamda ticari anlaşmaların yapılacağı 

 İran ile Avrupa ülkeleri arasında yapılan ticaretin demiryolu ile yapılması 

çalışmalarının yapıldığı 

 Türkiye ile İran arasındaki demiryolu bağlantısını kritik olduğu 

Toplantı neticesinde dile getirilen konu başlıklarına bakıldığında ikili ilişkilerde 

demiryolunun ne denli kritik olduğuna değinildiği görülmektedir.  

3.21.4 Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi 

Tarihi ipek yolunu demir ağlarla örerek ticaretin zenginleştirilmesini ve ticarete 

farklı bir boyut kazandırılması için yapılan proje kapsamında Demir İpek yolu olarak 

nitelendirilen bir proje olduğu bilinmektedir. Bu proje Türkiye’den Kars, Gürcistan’dan 

Tiflis ve Azerbaycan’dan Bakü hattı kapsamında çizilen güzergâhla amaçlanan asıl 
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hedef bu ülkeleri birbirine demir hatlarla bağlayarak ticaretin hacmini genişletmek 

olduğu değerlendirilmektedir. Bu proje sayesinde Asya’ya demir hatlarla bir kapının 

açılması sağlanmaktadır. Bu sayede çeşitli kültürlerin birleşmesi ortamı doğacak ve 

ticaret hacmi genişleyecektir. Uluslararası ticari arenada hareketlilik getireceği bilinen 

proje 1900lü yıllarda ilk olarak gündeme gelmesine karşın bu konuda herhangi bir adım 

atılmamıştır. Akabinde 2006 yılında bu proje kapsamında çeşitli protokoller 

imzalanmıştır.  

Gürcistan tarafındaki temel 2007, Türkiye kısmındaki temel 2008 yılında 

atılmıştır. Azerbaycan DDY verilerine dayanarak toplam uzunluğunun 838 km olduğu 

bilinmektedir. Türkiye tarafında kalan mesafe 76 km iken Gürcistan tarafında 259 

km’lik mesafe ile Azerbaycan’da 503 km olmak üzere inşa edilmesi planlanmaktadır. 

Yapılan çalışmalara neticesinde hat boyunca yaklaşık bir milyon yolcu ve altı buçuk 

milyon ton yük taşınması planlanmıştır. Bu potansiyelin elli milyon tona çıkması 

öngörülmektedir.  

Demir İpek Yolu projesi kapsamındaki Kars-Tiflis-Bakü hattı dünya ticaretine 

de büyük ölçüde katkı sağlayacak bir projedir. Avrupa Asya arasındaki ticareti 

hareketlendiren bu hat ile birlikte dünya ekonomisi yeni bir ivme kazanacağı 

değerlendirilmektedir. Bu proje kapsamında Bakü-Tiflis-Kars hattı İstanbul’dan 

Marmara Hattı ile birleştirilmesi düşünülmektedir. Bu sayede Avrupa’ya geçiş 

sağlayarak Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir güzergâh oluşturulacağı 

değerlendirilmektedir. Bu sayede Avrupa’dan Çin’e yapılacak olan ticaret hacminin 

genişlemesi mümkün olacaktır. Bunun neticesinde Çin ile Avrupa arasında yapılacak 

olan tüm ticaret demiryoluna bağlanması mümkün kılınmıştır.  

Demir İpekyolu projesi ile birlikte Çin’den Avrupa’ya gemi taşımacılığı ile 

yapılan taşımalar üçte bir oranında zaman tasarrufu sağlanacağı değerlendirilmektedir. 

Bu projenin tamamlanması ve hayata geçirilmesi durumunda Bakü’den İstanbul’a 

karayolu ve havayolu ile ulaşımı sağlanan ticari ürünlerin maliyetinin düşürülmesi 

planlanmaktadır. Bu proje ile Orta Asya Hazar Denizi ile Türkiye’ye ve Marmaray 

projesi ile Avrupa’ya bağlanması öngörülmektedir. Bu sayede Orta Asya-Türkiye-

Avrupa sarmalında ticaretin gelişmesi ve zenginleşmesi öngörülmektedir. Kültürel 

etkileşimin artacağı sosyal birlikteliklerin yaşanacağı değerlendirilmektedir. 
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Demir İpek yolu projesi İran’ın da ekonomik anlamda işine yarayacağı 

bilinmektedir. Hazar Denizi ile ve demiryolu vasıtasıyla İpek demir Yolu Projesine 

dahil olacak olan İran ürünlerinin güvenilir ve risksiz bir şekilde Türkiye’ye oradan da 

Avrupa’ya geçişi sağlanacaktır. Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerindeki bobin 

farklılıklarından ötürü Türkiye ile bu devletlerarasında bobin değişimi İran Garında 

veya Van garında sağlanacaktır. Ayrıca Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden 

Türkiye’ye veya Türkiye’den BDT ülkelerine yük taşımacılığı yapılabilmesi için gerekli 

olan tarife birlikteliği bulunmamaktadır. Bu sorunun aşılması için ihracatçılar Romanya 

veya İran devletlerinde acente sayesinde iş yapabileceklerdir (TCDD, 2019). 

 

Şekil 5 Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı. 

3.21.4.1 BTK Demiryolu Projesi’nin SWOT Analizi 

Güçlü Yönler 

 Orta Asya ve Avrupa birbirine Türkiye’nin geçiş noktası olduğu hat ile 

bağlanacaktır, bu da ülkemizin ekonomisine can verecektir. 

 Var olan İran doğu batı demiryolu hattına ikinci bir alternatif durumunda olması 

göndericiler için ve alıcılar için pozitif olanaklar sunacaktır. 

 Bu hat ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti bölgede güçlü bir duruma gelecektir. 

 Bu hat ile birlikte Poti Limanı aktif olarak kullanılmaya başlanacaktır. 

 Orta Asya – Anadolu ve Avrupa kültürleri arası kaynaşma olacaktır. 

 Türkiye Cumhuriyeti Jeostratejik açıdan önemli konuma gelecektir. 

 Ülkemiz transit ağ ve hatlar üzerinde yer alacaktır. 
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Zayıf Yönler 

 Bölgenin çetin ve engebeli arazisi nedeniyle lokomotifler etkilenebilecektir. 

 Bu projenin hayata geçirilmesi yüksek maliyetler getirecektir. 

 Altyapıda yeterli imkânın bulunması zorlaşacaktır. 

 Uzman çalışan sayısının bulunmasındaki zorluklar baş gösterecektir. 

 Bağımsız Devletler Topluluğu ile tren bobinlerinin uymaması ve ebatlardaki 

değişiklik zaman kaybına neden olacaktır. 

 

Fırsatlar 

 Demiryolu taşımacılığı yeşil lojistiğe daha elverişli ve uygundur. 

 Trenin yüksek hızlı olması zaman açısından tasarruf sağlayacaktır. 

 Hattın geçtiği ülke ekonomilerinde yüksek tutarda artışlar meydana gelecektir. 

 Bu projenin hayata geçirilmesi için iş olanağı oluşacaktır ve istihdam 

sağlanacaktır. 

 Birbirleriyle ticari, kültürel ve sosyal bir bağ kurmamış topluluklar ve pazarlara 

erişim kolaylaşacak ve mümkün hale gelecektir. 

 Ülkemiz Orta Asya – Avrupa arasında geçiş rolü üstlenmiş olacaktır. 

Tehditler 

 Hattın geçtiği yerlerin dağlık alan olması güvenlik açısında problem 

oluşturacaktır. 

 Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri başta olmak üzere ülkeler arasında ray 

uyumsuzluğu olabilecektir.  

 Bu projenin hayata geçmesi durumunda Rusya üzerinden yapılan Çin-Avrupa 

ticari taşıması bir nevi engellenmiş olacak bu durumda siyasi sorunların baş 

göstermesine sebebiyet verebilecektir.  

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin uluslararası ticareti olumlu anlamda 

etkileyeceği bilinmektedir. Karayolu taşımacılığında karşımıza çıkan bir takım 

problemlerin çözüme kavuşturulacağı ve daha kolaylıkla çözülebileceği 

değerlendirilmektedir. Özellikle gümrüklerdeki işlemler dolayısıyla oluşan gereksiz 

bekleme ve zaman kayıplarının önüne geçileceği ve ticareti bu anlamda olumlu 

etkileyeceği değerlendirilmektedir. 
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Tarihi İpek yolunun yeniden canlandırılması anlamında karşımıza çıkan Bakü-

Tiflis-Kars demiryolu projesi ile çevre kirliliğinin azalacağı bilinmektedir. Demiryolu 

taşımacılığının çevre dostu olduğu ve yeşil lojistiğin bu taşımacılık modunda etkin 

kullanıldığı düşünülmektedir. Gaz emisyonlarının önüne geçerek dünya ticaretinde çığır 

açacağı değerlendirilen demiryolu projesi ile birlikte uluslararası ticaretin olumsuz 

etkilenmesine sebep olan petrol fiyatlarının da etkilenmesine katkı sağlayacaktır.  

3.21.5 Havayolu Taşımacılığı 

Türkiye ile İran arasında Havayolu taşımacılığı sıklıkla kullanılan taşıma 

modlarından bir tanesidir. Hızlı ve güvenilir olması bu modun pozitif tarafı iken 

maliyetinin yüksek olması negatif yanlarından bir tanesidir. Ülkemiz ve İran arasında 

yalnızca yük ve kargo taşımada değil insan taşımada da önemli bir görev üstlenen 

Havayolu Taşımacılığı kritik değere sahiptir. İran ile aramızdaki havayolu 

taşımacılığında firmalar gönderilecek ürün ya da malın değerine göre bu modu tercih 

etmektedirler. Bunun haricinde zaman tasarrufu yapılması gereken ürünlerde de bu mod 

sıklıkla tercih edilmektedir.   

Türkiye ile İran arasındaki havayolu taşımacılığı Tahran, Tebriz ve Şiraz 

arasında yoğun olarak yapılmaktadır. Ülkemizden birçok firma havayolu taşımacılığı 

sektörünü kullanmaktadır. Bunlara örnek verecek olursak; THY Kargo, Atlas Kargo, 

MNG Kargo bunlardan yalnızca birkaç tanesidir.  

3.21.6 Boru Hattı Taşımacılığı 

Türkiye ile İran arasında özellikle doğal gaz petrol ve diğer kimyevi 

maddelerinin akışının sağlanmasında kullanılan taşımacılık türüdür. Türkiye ile İran 

arasında özellikle ticari anlamda en önemli taşımacılık modu olduğu 

değerlendirilmektedir. Doğal gaz akışının Türkiye’ye oradan da Avrupa’ya açılması için 

gerekli taşımacılık türü olduğu değerlendirilmektedir.  

3.22 Türkiye-İran İlişkilerinin Geleceği 

Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler geçmişten günümüze kadar belirli bir 

düzeyde gelmiştir. Birbirine sınır iki komşu toprakların bağları da zaman zaman iki 

ülkenin siyasi çıkarları doğrultusunda değişse de birbirinden kopma noktasına hiç 
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gelmemiştir. İran halkı ve Türk halkı birbirine benzer özellikler gösteren toplumlardan 

birer tanesidir. Bu benzerlik özellikle sınır yerleşim yerlerinde aynı dilin konuşulması 

boyutuna kadar taşınmıştır. İki ülkenin Osmanlı Döneminden bu yana ticari ilişkileri, 

sosyal birleşimleri, ekonomik yatırımları ve kültürel bağları hiç kopmamıştır. İki 

devletin de resmi dininin İslam olması ve ülkelerde dini ritüellerin sıklıkla kullanılması 

ve ülkelerdeki kutsal değerlere verilen önemlerin eş değer olması bu iki ülkeyi birbirine 

yakınlaştırmıştır. İran’ın ülkemize bakışı zaman zaman değişse de hep olumlu yönde 

olmuştur. Özellikle Mustafa Kemal ATATÜRK döneminde birbirlerine yakın ilişkiler 

sergilenmiştir. Osmanlının dağılmasıyla birlikte ülkenin başındaki lideriyle birlikte yeni 

rejime girme hareketi İran tarafından yakinen takip edilmiştir. Cumhuriyetin ilan 

edilmesi ile birlikte ülkemizde hukuki temellerin sağlam yapılara oturtulması, eğitimin 

gerçek esaslarının belirlenmesi, sosyal ve sağlık yönünden olumlu adımların atılması, 

kültürel değişim ve en önemlisi de belirli hakların gelmesiyle birlikte özgürlükçü 

düşüncenin oluşması İran’ın gözünden kaçmamıştır. Her alanda belirli değişiklikler 

yapılması Avrupa ile aramızdaki ölçütlerin kaldırılması, askeri, siyasi, ekonomik alanda 

büyük ve köklü değişimler ülkeye olumlu yansımış ve İran tarafından da aynı görüşlerle 

değerlendirilmiştir. Ülkemizde Kadınlara verilen değerin artması onlara seçme seçilme 

özgürlüğünün tanınması da bunlardan bir tanesidir. Dönemin Askeri yapısındaki Rıza 

Şahın başa geçmesiyle Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek alması ve Türkiye’deki yapılan 

reformların kendi ülkesinde de yapılabileceği düşüncesiyle hareket etmesi bunun açık 

bir delilidir.  

Mustafa Kemal Atatürk sonrası ilişkiler de her dönem belirli düzeydeki sıkıntılar 

haricinde olumlu olmuş ve iki ülkenin bağı hiç kopmamıştır. Günümüze gelene kadar 

birçok konuda iki ülke anlaşmalar sağlamış, ortak toplantılara katılmış, ortak kararlar 

almış ve birlikle ticari ve siyasi işbirliği içerisinde olmuştur. Günümüzde en son Soçi 

Zirvesinde Rusya-Türkiye-İran ile birlikte ortak karar alma amacıyla bir araya gelindiği 

bile iki komşu ülkenin bağlarının hiç koparılmadığına büyük bir işarettir.  

3.22.1 Türkiye-İran Siyasi Geleceği 

Geçmişinden günümüze kadar tarih sayfalarında birçok siyasi hareketin 

içerisinde kalmış olan İran ticari yolların ortak payelerinden biri olmasıyla merkez ülke 

haline gelmiştir. İran, tarihten buyana uluslararası emperyalist güçlerin odak noktasında 



 

83 

 

olmuştur. Özellikle 2000li yıllarda petrol kaynaklarının kullanımı konusunda genişlik 

yaşamasıyla birlikte hedef haline gelmiştir. Kendi içerisinde de birçok alanda fikir 

ayrılıkları yaşamıştır. Bir takım kişilerce batılı olma gayreti sürerken bir tarafta 

gelenekçi yapıdan ayrılmama çabasında olmuştur.  

 

Şekil 6 Ortadoğu Sarmalında İran’ın Yeri. 

Türkiye ile sınır komşusu olması, jeopolitik konumu ve dini birliktelikleri 

vasıtasıyla etkileşim içerisinde olmuşlardır. Siyasi alanda çoğu konuda ortak kararlar 

almışlardır. Bu arenada birçok kez karşı karşıya gelmek zorunda da olmuşlardır. 

Ortadoğu sarmalında kalan iki ülkenin siyasi alanda sürtüşme konuları terör ve ABD 

ilişkileri noktasında birleşmektedir. Tarihten günümüze gelinceye kadar sınırlarımızdaki 

sorunlar neticesinde siyasi sürtüşmeler meydana gelmiştir.  

ABD ile İran geçmişte olduğu gibi günümüzde de bir takım sürtüşmeler 

yaşamaktadır. Bu konu tüm dünya ülkelerini etkilediği gibi Türkiye ile İran ilişkilerini 

de etkilemektedir. ABD’nin İran İslam Cumhuriyetini bölgedeki en tehlikeli devlet 

olarak görmesi, İran’ın Nükleer programı ve uygulamaya koyması, İran’ın İsrail 

hakkında takındığı tavrı ve terör örgütlerine gizliden veya açık olarak verdiği destek 

dolayısıyla ikili ülke arasında siyasi kargaşalar meydana gelmektedir. Bu siyasi 

kargaşalardan tüm dünya siyaseti etkilenmektedir.  
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Her ne kadar ABD ile İran arasındaki gerilimlerden Türkiye İran ilişkileri de 

etkilense de iki ülke son senelerde çeşitli etkinliklerde etkileşim içerisinde olmuştur. 

İran İslam Cumhuriyeti, yaklaşık beş asırdır 600 kilometreye yakın sınır alanımızın 

değişmediği sınır komşumuzdur. İran’da dört adet Konsolosluğumuz bulunmaktadır. 

Bunlar Tahran, Tebriz, Urumiye ve Meşhed’dir. İran’ın da ülkemizde dört 

Konsolosluğu bulunmaktadır. Ankara, İstanbul, Erzurum ve Trabzon Başkolonsulukları. 

Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti birbirlerinin iç işlerine karışmamak 

üzere ilerleyen ve ilişkilere devam eden iki ülke konumundadır. Karşılıklı güven esas 

sevgi ve saygı çemberinin genişletilmesi amaçlanmış sınır komşularımızdan birisidir. 

Bu karşılıklı sevgi ve saygı kültürüne verilen değer iki ülkenin üst düzey seviyelerde 

ziyaretlerinin gerçekleştirilmesinden anlaşılmaktadır. Özellikle son birkaç yılı temel 

alırsak ikili ilişkilerimizin değerlendirmesini yaptığımızda; 

 Dönemin Başbakanı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 

girişimleriyle 2014 yılında İran ile Yüksek İşbirliği Konseyinin kurulmasına 

karar kılınmıştır. Bu Konseyin ilk toplantısı 2014 yılında Ankara’da, ikincisi 

2015’te Tahran’da, Üçüncüsü 2016’da Ankara’da, dördüncüsü 2017 yılında ve 

sonuncusu 2018 yılı Aralık ayında Ankara’da düzenlenmiştir (TC Dışişleri 

Bakanlığı, 2019). 

 İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ruhani 2017 yılında Kudüs konusunda 

İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılım sağlamış ve 

Cumhurbaşkanımız ile görüşme gerçekleştirmiştir. 

 İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri 2017 yılında 

D-8 zirvesine gelmiştir. 

 Rusya-İran-Türkiye üçlüsünün Suriye konusunda 2017-18 yılında bir araya 

geldikleri ve ismine Soçi Zirvesi denilen zirvede İran, Rusya ve Türkiye’nin en 

yetkili isimleri bir araya gelmişlerdir. 

İran İslam Cumhuriyeti ile ülkemiz arasında geçmişten günümüze olan ilişkilere ve 

özellikle son yıllardaki üst düzey görüşmelere bakıldığında siyasi geleceğimizde çeşitli 

ve önemli kararlar alınacağı değerlendirilmektedir. Özellikle son yıllarda Suriye 

konusundaki görüşmeler ve sınır durumlarımızın görüşülmesi konularında iki ülkenin 

bir araya sıklıkla geleceği tahmin edilmektedir. Sınır konularının dışında Türkiye ve 
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İran’ın son yıllarda özellikle turist çekmesi de bu iki ülkenin ilerleyen dönemlerde 

etkileşim içerisinde olacağı tahmin edilmektedir. 

İran ile ilişkilerin geleceği değerIendirildiğinde finansal ve ekonomik geleceğin 

önemli ölçek olduğu değerlendirilmektedir. En iyi ve en mantıklı uluslararası ticaret 

sınır komşusuyla yapılan ticaret olduğu mantığıyla hareket edilirse İran ülkemiz için en 

makul ticari sınırdaşımızdır.  

3.23 Türkiye ve İran’ın Ortak Üye Olduğu Uluslararası Kuruluş ve Teşkilatlar 

3.23.1 Birleşmiş Milletler 

Uluslararası arenada barışı ve güvenliği temin etmek amacıyla ve dünyada 

ekonomiyi, iktisadı, işbirliğini ve toplumsal birlikteliği temin etmek amacıyla 

kurulmuştur. Bu kuruluş 24 Ekim 1945 yılında kurulmuştur. Birleşmiş Milletler genel 

merkezi New York’tadır. Kurulduğu günden bu yana İran ve Türkiye Birleşmiş 

Milletlere üye ülkelerdendir.  

3.23.2 İslam İşbirliği Teşkilatı 

İslam dünyasının haklarının korunması ve uluslararası etkileşim sağlamak 

amacıyla 25 Eylül 1969 yılında Suudi Arabistan’da kurulmuştur. Teşkilata üye 57 ülke 

bulunmaktadır. Türkiye kuruluşundan bu yana üyesidir. Türkiye gibi İran da bu 

kuruluşun üyesidir.  

3.23.3 Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) 

Ekonomik İşbirliği Örgütü İran, Türkiye ve Pakistan tarafından kurulan bir 

teşkilattır. Kuruluş amacı ülkelerin ekonomik, ticari ve kültürel alanda etkileşim 

içerisinde olmalarını sağlamaktır. Örgüt 1985 tarihinde kurulmuştur. Ülkemiz ve İran 

teşkilatın kurulmasından bu yana kurucu üye sıfatını taşımaktadır. Örgüte dahil on ülke 

bulunmaktadır. Bunlar Türkiye-İran-Pakistan-Afganistan—Azerbaycan-Kazakistan-

Kırgızistan-Özbekistan-Tacikistan ve Türkmenistan’dır. Merkezi Tahran’dadır. Örgütün 

amaçları arasında üye ülkeler arasındaki ticaretin zenginleşmesi, bölgesel kalkınmaların 

sağlanması, kültürel etkileşim içerisinde olunması, sosyal koşulların sağlanması, 
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bölgelere ait kaynakların kullanımının sağlanması, üye ülkelerin dünya pazarlarından 

söz sahibi olmalarının gerçekleşmesidir.  

3.23.4 D-8 (Developing Eight)  

Gelişmekte olan sekiz ülke anlamına da gelen D-8 düşüncesi Prof. Dr. 

Necmettin Erbakan tarafından ortaya atılmıştır. Türkiye, İran, Bangladeş, Pakistan, 

Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’yı kapsamaktadır. Bu ülkeler İslam İşbirliği 

örgütünün de üyesi konumundadırlar. Örgütün kurulumunda olan ülkelere bakıldığında 

nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeleri kapsadığı görülmektedir.  

D-8 Gelişmekte Olan Ülkeler örgütü 1997 yılında kurulmuştur. Necmettin Erbakan’ın 

tabiriyle “ 20’nci yüzyıldan 21’inci yüzyıla bırakılan en büüyk değerlerden bir 

tanesidir.” D-8 kurulma amaçlarına bakıldığında örgüte üye ülkelerin ticari hacimlerinin 

genişlemesine yardımcı olmak, uluslararası arenada İslam ülkelinin de söz sahibi 

olmasını sağlamak, kültürel etkileşim yaratmak, yeni projeler sunarak dünya 

ekonomisine can vermektir.  

3.23.5 Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 

Üye ülkeler arasında çeşitli konularda etkileşimi sağlamak ve birbirlerinin siyasi 

alanda destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. Barış, güven ve istikrarın sağlanması 

temel şartlarındandır. 2001 yılında kurulmuştur. Merkezi Pekin’dir. Üye ülkeler Rusya, 

Çin, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Hindistan ve Pakistan’dır. İran 

gözlemci ülke sıfatıyla Şanghay da varlığını sürdürürken; Türkiye’de Diyalog Ortağı 

Ülkelerde arenasında yerini almıştır. 

3.23.6 Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW)  

1997 yılında yürürlüğe girmiştir. Genel merkezi Hollanda Lahey’dir. 

Uluslararası dünya ülkelerinde silahsızlanmanın sağlanmasını temel almış bir örgüttür. 

Kimyasal silahın kasıtlı olarak büyük gruplar halinde insanların öldürülmesi amacıyla 

üretildiği bilinmektedir. Bu örgüt de bu tür silahların imha edilmesine yönelik 

çalışmalar yapmaktadır. Türkiye ve İran bu örgüte üye ülkelerdendir. 
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3.23.7 Soçi Zirvesi 

Suriye sınırımızda yaşanan olaylarla özellikle son yıllardaki gerilim ülkemizi de 

içerisine çeken bir kargaşa ortamında dönüşmüştür. Suriye Devletinin ’de meydana 

gelen karmaşıklık ve dünya devletlerinin bu kargaşadan faydalanma arzusu ve 

sınırımıza müdahalede bulunma emelleri nedeniyle sıkıntılı süreçlerden geçilmektedir. 

Bu süreçlerde Türkiye tarı olarak bölgemizde güçlü konumda durma çabasını 

sürdürmekte olduğumuz görülmektedir. Özellikle sınırlarımızdaki teröristlerin 

temizlenmesi konusunda tüm dünya kamuoyuna bilgi verilmiş ve bu neticede temizleme 

çalışmalarında başarıya ulaşılmıştır. Bölgedeki karmaşıklıktan dolayı bölgede bulunan 

veya etkileşim içerisinde olan ülkelerle bir takım çalışmalar birlikte yürütülmüştür. Bu 

ülkelerden İran, Rusya ve Türkiye üçlüsü özellikle İdlib sınırıyla ilgili bir takım kararlar 

almak üzere Soçi’de bir araya gelmişlerdir. İdlib’de bölgesel ateşkesin sürdürülmesi 

konusunda Soçi zirvesinde bir takım kararların alındığı bilinmektedir. Bu kararlara 

baktığımızda Türkiye gözlem noktalarına ağırlık vereceği, yaklaşık 20 km’lik alan 

silahsızlandırılacağı ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının sağlanması gibi 

konular değerlendirilmiştir. Soçi adı altında yapılan üçlü görüşmeler ilerleyen yıllarda 

da devam edeceği değerlendirilmektedir. 

 

Şekil 7 Soçi Üçlüsü, 2019. 
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3.24 Türkiye-İran Güvenlik İşbirliği ve Geleceği 

İran ve Türkiye arasındaki güvenlik ilişkileri ülkelerin başındaki hükumetler 

tarafından etkilenmektedir. Tarihimizden bu yana İran ile dostane ilişkiler kurulması 

amaçlanmıştır. İran tarafından da bu dostane tavır zaman zaman sekteye uğrasa da 

korunmaya çalışılmıştır. Birbirine komşu iki ülkenin güvenlik açısından ilişkilerinde 

bölgedeki Kürt halkı büyük rol oynamaktadır. Bunun yanında Türkiye’nin ABD 

müttefiki olması İran açısından tehdit olarak algılanmaktadır. Türkiye ABD ile 

müttefik, İran ile toprak bağı olan sınır komşusu ülke konumundadır. Bu konumu 

itibariyle zaman zaman arada kalma pozisyonuna düşmektedir. 

İki komşu ülke ilişkilerin en derin olduğu dönemlerde dahi birbirlerine karşı 

şüpheci bakışı hiç eksilmemiştir. Özellikle Türkiye’nin gözünden İran’a bakıldığında 

İran’ın terörizmi destekleyici ülke konumunda olduğu görülmektedir. İran’ın PKK’yı 

1980 ve 90’lı yıllarda açıkça destek sağladığı bilinmektedir. Bu desteğini yalnızca 

PKK’ya değil aynı zamanda Türkiye’deki bölücü faaliyet gösteren dini örgütlere karşı 

da sergilemiştir (Özcan,1999).  İran’ın terör örgütlerini desteklediği bilinmekte ve 

ilerleyen yıllarda da başı sıkışınca bu kozu kullanacağı değerlendirilmektedir.  

İran’ın ülkemiz ile ilgili güvenlik açısından en büyük sorununun terör örgütlerini 

destekleme, onlara maddi ve silah gücü olarak yardımda bulunma potansiyellerinin 

varlığı olduğu düşünülmektedir. Terör örgütlerinin faaliyetlerinde bölgesel Kürt 

hareketlerine olan katkısını deva etme riski her daim bulunmaktadır. PKK gibi etnik 

kökene dayalı terörizme destek sağlayabileceği değerlendirildiği gibi dini kökenli terör 

örgütlerine yapabilecekleri destek de göz ardı edilmemelidir. İran, ABD ile müttefik 

olan ülkemize karşı ABD karşıtı propaganda yürüterek dini radikal teröristlerin 

ülkemizi çember içerisinde alabilecek bir risk oluşmasının temellerini atabilecek 

durumdadır.  

Bölgesel etnik ve dini radikal örgütlere destek verebileceği her daim 

değerlendirilen İran’ın güvenlik açısından riskli görülen bir diğer sermayesinin de 

Nükleer silah kapasitesine sahip olması olduğu bilinmektedir. Nükleer silahlara ve 

bunlara kullanabilme özelliğine sahip olan İran tüm dünya ülkeleri olduğu gibi bizim 

ülkemizi de etkisi altına alabilecek bir risk kavramını oluşturmaktadır. İran tarafından 

olası gönderilebilecek bir nükleer füzenin karşılanabilmesi Türk Silahlı Kuvvetleri ve 
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Türkiye adına büyük maddi yatırımların ve alt yapının oluşmasına bağlıdır. Olası 

tehlikenin önlenebilmesi için çeşitli savunma silahlarının alınması ya da üretilmesi ve 

yeterli alt yapının oluşması gerekmektedir.  

İran ile Türkiye arasındaki güvenlik çemberinde oluşabilecek problem 

sahalarından bir tanesi de kaçakçılık ve sınır güvenliği konusudur. İran İslam 

Cumhuriyeti ile olası gerginlik durumunda ellerinde kullanabilecekleri kaçakçılık ve 

sınır aşımı kozu ülkemizi ciddi risk altında bırakmaktadır. Kaçakçılık yoluyla milli 

gelire destek sağlamayacak şekilde ve vergiden muafmışçasına malzeme girişi 

ülkemizde kara borsanın artışına neden olacak dolayısıyla iç ticaret hacminin 

daralmasına sebep olacaktır.  

Yine sınırımızdaki komşumuz tarafından bize tehdit olabilecek diğer bir konu 

günümüzde Suriye ile aramızda yaşandığı gibi kitlesel göçlerin sınırlarımız içerisine 

akın etmesidir. Olası karışıklık durumunda İran’dan ülkemize sayıları milyonları bulan 

göç dalgalarının gelebileceği değerlendirilmektedir.  

İran ile ülkemiz arasında güvenlik açısından birçok sorunun oluşabileceği ve bu 

sorunlara biran evvel çözümlerin sunulması gerektiği bilinmektedir. Sınır 

komşularımızda olan olası bir kargaşanın ülkemize ne gibi riskler oluşturacağı 

bilinmektedir. Irak yaşanan krizin etkilerini yıllardır çeken ülkemiz günümüzde benzer 

sorunlarla Suriye’nin karışmasıyla yaşamaktadır. Aynı durumun yarın İran için 

olmayacağının bir garantisi yoktur. Dolayısıyla ülkemizin olası riskler oluşmadan tedbir 

alması gerektiği bilinmektedir. İran devleti ile ikili ilişkilerin iyi olarak 

yapılandırılmasının sağlanması gerekmekte ve ticari, ekonomik, askeri, siyasi ve 

kültürel bağlamda sağlam temellere dayatılmış güçlü ilişkilerin oluşması gerekmektedir.  

3.25 Türkiye-İran Ekonomik İşbirliği ve Geleceği 

Türkiye ile İran arasında birçok alanda ekonomiyi kapsayan ilişkiler mevcuttur. 

İki ülke arasındaki ticaret, politika, kültürel alışveriş ve turizm alanında ortaklıklar 

olmakla birlikte anlaşmalar bulunmaktadır. İki ülkenin birlikte katılım sağladıkları 

uluslararası kuruluşlar da ekonominin pozitif anlamda etkilenmesine vesile olmuştur. 

ECO, D-8, BM ve diğer kuruluşlar iki ülkenin ticari anlamda ilişkilerinde etkili 

olmuştur. 
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Ekonomik arenada Tahran yönetimi ile Ankara arasında birçok ticari mal ya da 

ürünün ithalat ve ihracatı gerçekleşmektedir. Özellikle Tahran yönetimiyle enerji 

alanında ilişkilerimiz diğer ürün ya da hizmetlere göre bir üst kademede seyir 

etmektedir. Enerji alanındaki işbirliğimizin çizgisini petrol, doğalgaz ve elektrik 

belirlemiştir. Tahran yönetiminin gözünde petrol ve doğal gaz ihracında büyük pay 

sahibi olan ülkemiz özellikle 2000li yıllarda İran doğalgazının ülkemiz topraklarında 

işlenip Avrupa’ya açılması konusunda birçok kez anlaşma sağlamış olmasa da bunu 

realiteye dökememiştir. Ham petrolün ve doğal gazın ithalatçısı durumunda olan 

ülkemiz bu ürünlerin dünya üzerinde en büyük ihracatçılarından biri olan sınır 

komşumuz İran’la alışverişte bulunması ve enerji alanında anlaşmalar yapması 

kaçınılmazdır.  

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda hızlı bir yükselişe geçtiği 

değerlendirilmektedir. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için İran ile dış ticaret hacmini 100 

milyar doların üzerine çıkılması gerektiği bilinmektedir. Diğer sınır komşularıyla ve 

dünya ülkeleriyle de çeşitli hedeflerin ve ticari hacimlerin genişlemesi gerekirken İran 

İslam Cumhuriyeti enerji alanında özellikle muhatap olmamız gereken 

komşularımızdan bir tanesidir.  

İran’ın petrol ve doğal gaz başta olmak üzere ithalci konumda olan bir ülke 

olmasının pazarda söz sahibi olması gibi bir takım olumsuz yanları da mevcuttur. Söz 

sahibi konumda istediği gibi fiyat belirleyebilmesi ülkemiz adına büyük risk 

taşımaktadır. Bu kapsamda İran enerji kaynaklarının yanı sıra diğer ülkelerinde enerji 

kaynaklarına yönelmenin ülkemize büyük katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.   

Dünyanın ilk on ekonomisi arasına girme düşüncesinde olan ülke olarak enerji 

kaynaklarımızın daha kullanılabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Ticari alanda 

ihracatımızın ithalatın önüne geçmesini sağlamalı ve Gayri Safi Milli Hasılamızın 

pozitif değerlerde olması için gayret göstermeliyiz. 

Komşularımızdan olan Tahran yönetimiyle genel verilere baktığımızda 

ekonomik anlamda olumlu bir ivme yakaladığımız değerlendirilmektedir. Birçok alanda 

temel ortaklıklarımızın olduğu İran yönetimi ile dış ticaretimizin önümüzdeki yıllarda 

daha yukarılara çıkacağı düşünülmektedir. Özellikli turizm alanında attığımız büyük 

adımların İran yönetimince takip edilmesi ekonomimize büyük olanaklar sağlamaktadır. 
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Bu olanakların ve İranlı turistlerin ilerleyen yıllarda sayılarının artarak devam edeceği 

düşünülmektedir.  
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BÖLÜM 4. SONUÇ 

Türkiye ile İran ilişkilerinde geçmişe baktığımızda iki ülkenin de bölgede hakim 

güç olma çabasında olduğu görülmektedir. Bu kapsamda iki ülke tarih boyunca birçok 

kez karşı karşıya gelmişlerdir. Bölgede egemen güç olma gayesinde olan iki devletin 

yanı sıra mezhep farklılıklarından ötürü de bir takım sürtüşmeler yaşadıkları 

bilinmektedir. Yaşanan tüm sorunlara rağmen yaklaşık 400 yıldır İran İslam 

Cumhuriyeti ile Türkiye sınırında herhangi bir değişiklik olmadığı da bilinmektedir. Her 

dönem belirli aralıklar ve belirli nedenlerle karşılıklı gerilimler yaşanmış olup özellikle 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti ilanından sonra tüm dünya ile barışçıl yol 

izleme politikası ile iki ülke birbirlerine yakınlaşmıştır. Komşu ülkelerden başlayarak 

tüm Avrupa, Afrika, Asya ve diğer kıtalardaki ülke ve milletlerle sorunların barışçıl 

yollarla hallolabileceği siyaseti; ülkemize olduğu gibi tüm dünya ülkelerine yol 

göstermiştir. 

 1945 ile 1980 yılları arasında Türkiye ile İran arasında esen soğuk rüzgârlar 

90’lı yıllarda yerini çeşitli konularda yakınlaşmaya bırakmıştır. Özelikle terör 

konusunda ortak payeleri olan iki ülke birbirine yakınlaşmış ve çeşitli siyasi ilişiler 

kurmuştur. Günümüz 2000’li yıllarda İran ile ilişkiler normal seviyede gibi 

gözükmesine karşın gerilim bir hayli ileri seviyede olmuştur. Arap baharı ve Suriye 

bilmecesi iki ülkenin ilişkilerinde çatlaklar yaratmıştır.  

Siyasi arenada oluşan problem sahaları çeşitli adımlarla giderilmiş en son Soçi 

zirvesiyle birtakım ortak kararların dahi alınması sağlanmıştır. Mezhep farklılıklarının 

olduğu iki ülke konumunda olan Türkiye ve İran geçmişten bu güne kadar çeşitli 

alanlarda karşı karşıya gelmelerine karşın ekonomik, kültürel ve ticari alışverişi hiç 

bırakmamışlardır. Özellikle ticari anlamda ithalat ve ihracat rakamlarının diğer ülkelere 

göre üst sıralarda olduğu ilişkiler yaşanmıştır. 

2018 yılı verilerine göre İran ile Dış Ticaret Hacmimizin yaklaşık olarak 6 

milyon civarında olduğu bilinmektedir. Bu hacmin ilerleyen yıllarda daha yukarılara 

çıkarılacağı tahmin edilmektedir. Özellikle ülkemizin 2023 hedeflerinden bir tanesi olan 

“İlk On Ekonomi Arasına Girme” planının uygulanması doğrultusunda İran ile 

ilişkilerimizin siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda hızla ilerlemesinin önünde 

bir engel olmadığı bilinmektedir. 
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Yaklaşık 560 km uzunluğundaki mesafe ile Suriye’den sonra en uzun sınır 

komşumuz olan İran ile ticareti ilişkilerimizin çok önemli olduğu değerlendirilmektedir. 

İran’ın Avrupa’ya açılan kapısı konumunda olmamız İran ile ticari bağımızı 

kuvvetlendirmektedir. İki komşu ülke ve birçok alanda ortak payelerinin olduğu İran ve 

Türkiye’nin ticari hacmini daha da genişletmesi gerektiği düşünülmektedir. Sınır 

komşumuz olması ve kara bağlantımızın var oluşu ticaretin bölümlerinden olan lojistik 

alanını kolaylaştırmaktadır. Geçmişten günümüze ticari alışverişlerimizin yoğun olarak 

yapıldığı İran ile günümüzde de ihracat ve ithalat alanında çeşitli birliktelikler 

yaşanılmaktadır.  

 İran ve Türkiye halkının dini, kültürel ve sosyal anlamda birbirine yakın olması 

iki ülke ticaretinde etkileşimin daha kolay yapılmasını sağlamaktadır. İran, Türkiye 

açısından sınır ticaretimizin yapıldığı ülkelerden bir tanesi konumundadır. Ağrı, Van, 

Hakkâri ve Şırnak illerinden, İran ile; belirlenen limitler çerçevesinde direkt olarak 

ithalat ve ihracat yapılabildiği gibi sınır ticaret merkezinden mağaza kiralamak suretiyle 

de söz konusu sınır ticareti yapılabilmektedir. Bu sayede sınır halkı ile İran halkının 

kültürel etkileşimi sağlanmaktadır. Aynı zamanda sınırımızdaki illerin ekonomik ve 

ticari anlamda zenginleşmesine katkı sağlatılmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak da 

dış ticaret altyapısında gelişim sağlanmaktadır. Sınır ticareti ile birlikte İran ve Türkiye 

arasındaki dış ticaret zenginleşmektedir. Sınır ticaretinin devlet kontrolünde 

yaygınlaşmasının ve ürün çeşitliliğinin artırılarak kotanın genişlemesinin ülkemize katkı 

sağlayacağı değerlendirilmektedir.  

Sınır ticaretinde komşularımız ile sınır illerimiz arasında yapılan dış ticarette 

ülkemiz dış ülkelere kolaylıklar sağlamakta ve uygun vergi sistemini koymakta iken 

aynı durum İran hükumeti tarafından yapılmamaktadır. Bu konunun taraflarca çözüme 

kavuşturulmasının dış ticarette yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Toprak bağımızın 

olduğu İran ile özellikle sınır ticareti yapmamız dış ticarette avantajlı alışveriş imkanı 

sunmaktadır. İran nüfusunun kalabalık oluşu da ülkemize dış ticarette avantaj sağlayan 

bir diğer unsurlardandır. 

İran için Avrupa’ya açılan kapı konumunda olmamız iki ülkenin transit 

taşımacılık alanında etkileşimini kaçınılmaz kılmıştır. İran’ın da içerisinde olduğu 

Güney Koridorundan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçiş sağlanmakta 

olduğu gibi Hazar Transit Koridoru diye de adlandırılan Orta Koridordan da Avrupa’ya 
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geçiş sağlanmaktadır. Orta Koridor ve Güney Koridorun birleştiği de bilinmektedir. İki 

transit geçişin de Türkiye topraklarından Avrupa’ya geçmesi ülkemize çeşitli olanaklar 

sağlamaktadır. Bilindiği şekliyle ülkemiz üzerinden Transit Taşıma Ortadoğu 

ülkelerinin dış ticarete açılması amacıyla yapılmaktadır. Ülkemizde Transit 

Taşımacılıkta birçok liman kullanılmaktadır. Mersin, İskenderun, Samsun ve Trabzon 

bunlardandır. Özellikle Trabzon limanı Tuna yoluyla İran’a ve Doğuya bağlanmaktadır. 

Son yıllarda dünya genelinde yaşanan bir takım sıkıntılar olduğu bilinmektedir. 

Ortadoğu çemberinde yaşanılan karışıklıklar ve bu karışıklıkların sınır komşularımıza 

kadar sıçraması ülkemizi birçok alanda etkilemesine karşın turizm alanında pek 

etkilememiştir. Dört mevsimin aynı anda yaşanabildiği ve iki kıtanın birbirine 

bağlandığı ülkemizde her yıl milyonlarca turist ülkemizi ziyaret etmektedirler. Özellikle 

sınır komşularımızdan İran halkının coğrafyamıza olumlu bakışı bilinmektedir. Bu 

olumlu bakış sayesinde İran tarafından ülkemiz topraklarına son yıllardaki iş 

birlikteliklerimizin de katkısıyla binlerce turist gelmektedir. İranlı turistler ülkemizde 

İstanbul başta olmak üzere; Ankara, Antalya, Trabzon ve Rize gibi illere turistik amaçlı 

geldikleri bilinmektedir. Akdeniz bölgesindeki illerimiz birçok ülke halkı tarafından en 

üst sıralarda tercih edilirken İran tarafından ilk sırada olmamasının sebebinin İran’dan 

bu bölgeye direkt uçuşun olmaması olduğu düşünülmektedir. Karayolu ile güney 

illerimize gelmek de bir hayli yorucu olduğundan İranlı turistlerin ziyareti bu 

bölgemizde diğer illere oranla az olmaktadır. Direkt uçuş yasağının kaldırılmasının 

Türkiye için önemli olduğu ve biran evvel bu konuyla ilgili çalışmaların yapılması 

gerektiği değerlendirilmektedir.  

Ekonomisinin büyük kısmı petrole dayalı olan İran çeşitli ambargolar nedeniyle 

uzun yıllar endüstri yatırımlarında ilerleme kaydedememiştir. 1979 yılındaki İran İslam 

Devriminden sonra 1980 yılından itibaren inişli çıkışlıda olsa çeşitli ambargolar 

uygulanmıştır. Devrim sonrası 1980 yılında bazı İranlı öğrenciler tarafından Tahran’da 

bulunan ABD Büyükelçiliği basılmış ve diplomatlar rehin alınmıştır. Bu olay İran’a 

karşı uygulanacak olan ambargoların başlangıcı niteliğini taşımaktadır. Akabinde İran-

Irak Savaşı yıllarında yine ABD tarafından İran’a silah satışının durdurulması 

konusunda bir ambargo uygulanmıştır. 2004 yılı itibariyle Ahmedinejad döneminde 

İran’da nükleer faaliyetler hız kazanmaya başlaması uluslararası arenada İran’ın 

Nükleer Silah üretme çabası olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Birleşmiş 
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Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ve Almanya tarafından İran’a yaptırım 

konusunda uzlaşma sağlandı. Yine 2008 yılında nükleer silah bahanesiyle İran Hava ve 

Nakliye taşımacılığına ambargo uygulandı. Çeşitli yıllarda ve sebeplerde ortaya çıkan 

ambargolar günümüzde de devam etmektedir. 

Türkiye petrol ve doğal gaz başta olmak üzere İran’ın en büyük ithalatçılarından 

biri olması ve altın, çelik, krom, otomotiv yan sanayisi gibi alanlarda da ihracatçı 

konumda olması neticesinde İran’a karşı uygulanan bu tür ambargolardan derinlemesine 

etkilenmektedir.   

Uluslararası arenada ülkelerin ayakta kalabilmelerinin en temel dayanağı olan 

ekonomi alanında birçok uzun vadeli anlaşmalarımızın olduğu bilinmektedir. Bu 

anlaşmalardaki ortaklarımızdan bir tanesi de İran’dır. Türkiye’nin sınır komşularımız ile 

sıfır sıkıntı politikası ve ticari ilişkilerin, kültürel alışverişlerin ve çeşitli enerji ve doğal 

gaz anlaşmalarının taraflarından bir tanesi olan İran ile ilişkilerimizin geçmişten 

günümüze kadar belirli seyirde geldiği ve ilerleyen yıllarda her alanda bu ilişkilerin 

seviyelerinin artacağı değerlendirilmektedir.  
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Özet 

 Uluslararası Ticaret, Türkiye İran İlişkileri ve Taşımacılık konulu çalışmamızda 

Uluslararası Ticarete, Taşımacılığa, Dünya üzerinde kullanılan tarihi ticaret yolları, 

ticaret teorileri, İki Ülke arasındaki siyasi, kültürel ve sosyal ilişkilere ve iki ülkenin 

birlikte üye oldukları uluslararası kuruluşlar ve Türkiye İran arasındaki ilişkilerin 

geleceği konuları üzerinde çalışma yapılmıştır. 

Yargı 

 Çalışmada İran Devletinde yatırım yapacak olan Türk firma ve yatırımcılara yön 

verilmiştir. Uluslararası arenada iki ülke ilişkilerine el atılmış bu konu derinlemesine 

incelenmiştir. İki ülkenin ortak iş birliktelikleri araştırılmıştır. Gelecek ilişkileri 

değerlendirilmiş ve bu sayede iki ülke ilişkilerinin her boyutuyla ilişkileri ele alınmıştır. 

Öneriler 

 Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki öneriler getirilebilir: 

1. İran ve Türkiye ülkeleri arasında ticaretin devamlılığını ve kolaylığını sağlamak 

için yapılması gereken en önemli çalışma, iki ülke arasındaki demiryolu hattının 

kullanıma sunulmasıdır. Ticaret yapan firmaların bu konuda büyük sıkıntılar 

yaşadıklarını görmekteyiz. Ne kadar komşu ülkeler olsalar da kara yolu ile ticaret dış 

ticareti aksatmaktadır. Ülkeler arasında liman yetersizliğinden dolayı bazen ticarete 

konu olan ürünlerin yetiştirilmesi uzun zaman alabilmektedir. Demiryolunun etkin 

olarak kullanılamaması veya bekleme ve bir takım aksaklıkların oluşması nedeniyle 

firmalar, yüksek ulaşım maliyetleri, işçilik maliyetleri ve öz kaynak sıkıntısı 

çekmektedirler. 

2. İran Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerden farklı bir ülke olduğu için, firmaların 

gümrüklerde bazı sıkıntılarla karşılaştıkları sık sık dile getirilmektedir. Özellikle İran 

tarafında bu sıkıntılar daha çok yaşanmaktadır. Bazen gümrüklenme firmaları ile 

yaşanan sıkıntılar, gümrüklerde çıkan olaylar ticareti olumsuz yönde etkilemektedir.  

3. İran’a ithal edilen mallara uygulanan vergi oranları da ticarete olumsuz yönde 

etki etmektedir. Yapılan vergi uygulamaları iki ülke arasında ticareti büyük ölçüde 

kısıtlamaktadır. Bu vergi oranları yeniden gözden geçirilmeli, ve ticaret için kolaylıklar 

sağlanmalıdır. 
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4. Çalışmada iki ülke ilişkilerinin siyasi, kültürel, sosyal ve ticari ilişkilerine 

değinilmiştir. Bu ilişkiler daha da geliştirilebilir. 

5. Araştırmada internet ve kitap başta olmak üzere belirli literatürlerden 

faydalanılmıştır. Bu literatürün daha da genişletilmesi için farklı kaynaklar dahil 

edilebilir. 

6. İki ülke arasındaki uluslararası anlaşmalar konusuna değinilmesine rağmen bu 

konunun iki ülke açısından öneminden de bahsedilebilir. 
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