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ÖZ 

 

TÜRKİYE-İRAN DIŞ TİCARETİ, LOJİSTİK VE 

İRAN PAZARINA GİRİŞ UYGULAMASI 

 

Meryem Şimşek 
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Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı 

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi HAMİT VANLI 

T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 

 

Özellikle geçtiğimiz son 30 yılda, dünyada ekonomi, ticaret, ulaşım, nakliye vs. 

alanlarında yaşanan sayısız gelişmelere paralel olarak Türkiye’miz içeride ve dışarıda 

birçok alanda önemli değişim yaşadı. Son 30 yılda ülkemizde birçok yeni konuda, 

birçok yeni sektörde sayısız firma çıkmış, bunlar yaptıkları ithalat ve ihracatlarla ticari 

başarılarını çok kısa zamanda sadece Türkiye’de değil, dünya çapında kanıtlamışlardır.  

Türkiye’de bunlar olurken, Tarih boyu devamlı iyi ilişkiler içinde olduğumuz 

İran maalesef yaklaşık 30 yıldır uygulanan ekonomik ambargo nedeniyle birçok konuda 

sıkıntılar yaşamış, bu da ülkenin dış ülkelerle ticari gelişimini büyük ölçüde, olumsuz 

yönde etkilemiştir. Türkiye gelişmesi açısından yapılan ticari anlaşmalarla İran’a sadece 

doğalgaz ve tarım ürünleri kapsamında değil, sanayi, turizm, ekonomi alanlarında da 

büyük destekler vererek, geleceğe yönelik uzun vadeli ve kalıcı ticari ilişkilerini 

sürdürmektedir.  

Bunun sonucu olarak birçok firma İran’da yatırımlar yapmakta, Türkiye’nin 

İran’a ihracatı her geçen gün artmaktadır. Biz de bu perspektifte, tez konumuzu, İran 

pazarına girmek isteyen bir Türk firmasının İran pazarına giriş ve Lojistik uygulamaları 

konusuna odaklandık. 

 

Anahtar Sözcükler: Türkiye-İran, Lojistik, Ekonomi, Ticaret, İran Pazarı, Dış Ticaret 

 

 

 

 



vii 

 

ABSTRACT 
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MARKET 
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Especially in the last 30 years we have passed, the world economy, trade, 

transportation, transportation etc. Inside and outside of Turkey experienced significant 

improvements in many areas. In the last 30 years, many new issues have appeared in 

our country, they proved their commercial success with imports and exports in a very 

short period of time around the world, not just in Turkey 

We are in constant good relations throughout history Iran has suffered from many 

problems due to the economic embargo which has been practiced for about 30 years 

unfortunately, which has greatly affected the country's commercial development of 

foreign countries in the negative direction. Turkey industry with trade agreements with 

Iran, tourism, continues its long-term and lasting business relationships for the future of 

the economy, not only within the scope of natural gas and agricultural products, 

As a result, many firms in investing in Iran, Turkey's exports to Iran are increasing 

everyday. In this perspective, we are focused on the introduction of a Turkish company 

entering the Iranian market and Logistics applications to enter the Iranian market. 

 

Key Words: Turkey-Iran, Economy, Trade, Iran Bazaar, Foreing Trade.  
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GİRİŞ 

 

Türkiye tarım, sanayi ve hizmet sektöründe dünya ekonomisi ile birlikte entegre 

olarak büyük gelişmeler içinde, bölge ülkelerine göre daha büyük adımlarla gelişimini 

sürdürmektedir. Bütün bunlara paralel olarak son yıllarda kargo, taşımacılık ve lojistik 

alanlarında ülkemizde büyük firma ve organizasyonlar ortaya çıkmıştır. Bundan 20 – 30 

yıl öncesinde Amerika’ya bir mektup 15 – 20 günde giderken, bugün bir mailin gitmesi 

saniyelerle ölçümlenmektedir. Bu sürat, globalleşen dünyamızda kargo, taşımacılık ve 

lojistik alanında da sürelerin kısaltılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu perspektifte 

birçok konuda ülkelerarası gümrükler kalkmıştır. Bugün kargo, taşımacılık ve lojistik 

sektörlerinde süratli taşıtlar, yazılım ve otomasyon sistemleri birbirleriyle yarışır 

durumdadırlar.  

Biz de bu globalleşme sonucunda “Türkiye - İran Dış Ticareti, Lojistik ve İran 

Pazarına Giriş Uygulaması” konulu tezi 5 ana bölümde oluşturduk; 

Birinci bölümde; “Uluslararası ticaret” başlığı altında Uluslararası Ticaret, 

İthalat, İhracat, Gümrük, Gümrükleme konuları hakkında detaylı bilgiler verdik. 

İkinci bölümde; Türkiye’nin siyaset, ekonomi, halk, dış ticaret vs. şeklinde ele 

alıp Türkiye’nin dün, bugün ve gelecekte oluşturabilecekleri iş hacminin alt yapısını 

açıkladık. 

Üçüncü bölümde, İran’ın Türkiye ile dün, bugün ve gelecekte oluşturabilecekleri 

iş hacminin alt yapısını açıkladık.  

Tezimizin dördüncü bölümünde; “Türkiye-İran lojistik uygulamaları” başlığı 

altında, iki ülke arasında yapılacak ithalat ve ihracatta, hangi yol ve yöntemlerin daha 

hızlı ve ekonomik bir şekilde olabileceği yol ve rotaları üzerinde odaklandık. 

Tezimizin son bölümü ise; “İran’da Yeni Bir Pazara Giriş Örneği” bir marketler 

zincirinin İran pazarına nasıl gireceği; bu konuda yapılacak ithalat, ihracat ve Lojistik 

çalışmaları ve bu işlerde görev alacak arkadaşların izleyecekleri yol ve yöntemler ile püf 

noktaları üzerinde durduk.   
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1. BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARET 

 

1.1 İthalat ve İhracat  

 

1.1.1 İthalat ve İhracat Nedir 

 

Dünyada sadece insanların refah düzeylerinin gittikçe yükselmesine paralel olarak artan 

tüketim malları değil, hayatın devam etmesine yönelik temel ihtiyaç maddeleri ile ilgili 

olarak bile her ülke mutlaka başka ülkelerden kendinde olmayan bazı şeyleri satın 

almak zorunda. Ve dünya geneline baktığımızda başka ülkelerden hiçbir şey almadan 

yaşayabilecek hemen hiçbir ülke yok gibi. Bu alış ve veriş şöyle tanımlanıyor; 

 

İthalat; başka bir ülkede üretilmiş bir ürünün satın alınarak, karada, deniz, hava veya 

deniz yolu ile kendi ülkemize nakil edilerek ve her iki ülkenin gümrüklerden geçirilerek 

kendi ülkemize getirilme işlemidir.  

 

İthalat; kendi ülkemizde üretilmiş bir ürünün yabancı bir ülkeden gelen bir firmanın 

satın alarak, karada, deniz, hava veya deniz yolu ile kendi ülkesine nakil edilerek ve her 

iki ülkenin gümrüklerden geçirilerek yabancı bir ülkeye gönderilme, satın alma 

işlemidir.  

 

Dünya geneline baktığımızda, her ülkenin yaşamında mutlaka ithalat ve ihracat olmak 

zorunda. Yani hayatın gereği, her ülkede yaşayan insanların yaşamlarını devam 

ettirebilmeleri, iyi yaşamaları için ülkede olmayan mal ve hizmetlerin ülke dışından 

başka ülkelerden alınması, ülke içinde olup, başka ülkelerde olmayan mal ve 

hizmetlerin de başka ülkelere satılması kaçınılmaz. Dünya var olduğundan beri böyle. 

İnsanlar hep bir şeyler alıyor ve satıyor. Burada en can alıcı püf nokta; ülkeler bu alım -  

satımları yaparken aldıklarının daha az, sattıklarının daha fazla olmasına dikkat etmeleri 

gerekliliği. Çünkü ülkelerin ithal ettikleri (satın aldıkları) mal ve hizmetler ihraç 

ettiklerinden fazla ise ekonomileri olumsuz yönde etkilenmekte, fakirleşmekte, sattıkları 

mal ve hizmetler, aldıklarından fazla ise ekonomileri güçlenmektedir.  Bu nedenle 
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ülkeler bu dış ticaret hareketlerini devamlı ve çok ciddi olarak kontrol altında tutmak 

zorunda kalmaktadırlar. 

 

İlk kez ithalat veya ihracat yapacak firmaların Gümrük İdaresi’ne kayıt olmaları ve tüzel 

kişiler için; imza sirküleri, imza beyannamesi, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, 

vergi mükellefiyet yazısı, nüfus cüzdanı ve temsil edilecek biri olacaksa vekaletname 

gibi belgelere sahip olmaları gerekmektedir. 

 

1.1.2 İthalat İçin Püf Noktaları 

 

Hangi konuda ne yapılırsa yapılsın, ticarette; “Ölçmediğin bir şeyi yönetemezsin” diye 

bir kural vardır. Yani ticarette hesapsız yapılan her şey mutlaka zarar olarak geri 

dönmektedir. Bu nedenle ister yurtiçi olsun, ister yurtdışı; birçok şeyi iyi analiz etmeli, 

ölçmeli, biçmeli, birçok şeye dikkat etmelisiniz. İşte yurtdışı ticarette bazı dikkat 

etmeniz gereken konular;  

 

1.1.2.1 Pazar Analizi  

 

Ülkemize ithalat yapmak isteyen kişiler önce yerli pazarı, rakip malların pazardaki 

yerini, kalitesini, fiyatlarını, ambalajlarını incelemesi, mevcut alıcılar ve rakipler 

hakkında çeşitli bilgileri toplaması gerekir. Bu araştırmadan sonra ithal edilecek malın 

ülkeye getirilmesi ile ilgili maliyet iyice hesaplanmaya çalışılmalıdır. Burada hedef; en 

düşük maliyetle, en yüksek kalitedeki bir malın ülkeye nasıl ithal edileceği şeklinde 

olması gerekir.  

 

1.1.2.2 Mal Satabilmek 

 

İthalatçının en fazla dikkat etmesi gereken konuların başında, doğal olarak ithal ettiği 

malı ülke içinde kimlere, nasıl satacağı ile ilgili olmalıdır.  İthalatçı firmalar genel 

olarak alıcısı hazır malları ithal ederler ama mal ülke için yeni, görülmemiş, 

denenmemiş ise, bu şekilde malları pazarlamanın en iyi yollarından biri fuarlardır.  
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1.1.2.3 İyi Bir Çevre  

 

Ticaret hayatında en iyi şekilde var olmanın en temel alt yapısını, bulunulan sektörde 

yıllar içinde biriktirilen çevre ve tecrübe oluşturur. Bunun dışında günümüzde internet 

bu alt yapıyı genişletmede, özellikle yeni bir ürünün pazara sunulması konusunda çok 

büyük, etkili ve ucuz yarar sağlar. Ancak bu konuda en fazla dikkat edilmesi gereken 

konu; yeni iletişim kurulan, tanınan, iş yapılacak kişi ve firmalara karşı aşırı dikkatli 

olunmasıdır. Artık yüzde, binde değil, neredeyse on bin kişiden 1 kişini güvenilir, 

düzgün olabileceği unutulmamalıdır. 

 

1.1.2.4 İthalatı Yapılacak Malın Belirlenmesi 

 

İyi bir yurtiçi ve yurtdışı analizden sonra ithal edilecek malın üretici firmasının 

bulunması, ithal edilecek malın ismi ve özelliklerinin belirlenmesi çok önemlidir ve 

gereklidir. Bu önemli ilk adım, kalan iş süreçlerinin aksamadan ve hızla ilerlemesini 

sağlar.   

 

                1.1.2.5 Yasaklar, Kontroller ve İzinler 

 

Yapacağınız yurtiçi ve yurtdışı analizlerde ithal edeceğiniz malın her ülke gümrüğünde 

giriş ve çıkışları sırasında ve sonrasında uygulanabilecek yasaklar, kontroller, 

kısıtlamalar vs. konularını da ön planda tutmanız gerekir. Bu önemli konu asla şansa 

bırakılmamalıdır. 

 

1.1.2.6 Gümrük Vergisi 

 

Ön araştırmalarınız sırasında ithal edeceğiniz mala ödeyeceğiniz vergileri internet 

ortamından rahatça öğrenilebilirsiniz. 
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                1.1.2.7 Nakliye, Ambalaj, Etiketleme 

 

İthal edeceğiniz her değişik malın niteliğine göre en doğru, hızlı, güvenilir, ekonomik 

nakliye yolunu seçilmeli, yurtiçi dağıtım zincirinizde malınız için en güvenli, anlaşılır, 

etkili olabilecek ambalajı ve etiketleme sistemini kullanmalısınız. Yapılan her hatanın 

karşılığının zarar olacağını unutmayın. 

 

1.1.3 İhracat İçin Püf Noktaları 

 

Her ihracatçının bilmesi gereken önemli noktaları inceleyelim; 

 

1.1.3.1 İhracat İş Planı 

 

İhracatın da ithalattan büyük bir farkı yoktur ama siz burada satıcı durumunda 

olduğunuzdan her konuda riskiniz daha azdır. Her işin temeli iyi araştırma ve 

planlamadır. İyi bir ihracat süreci için de iyi bir iş planına gerek vardır. Ödeme, tahsilat, 

nakliye şekli, gümrük firmanızın seçimi bu planın daima en önemli parçalarıdır. 

 

1.1.3.2 Hedef Pazar Seçimi 

 

Özellikle ilk kez ihracat yapılacak ülkeler için iyi bir ülke, bölge, şehir, hedef pazar, 

halkın sosyal, ekonomik ve politik yapıları, coğrafi konumları, sektörün endüstriyel 

yapısı ve teknolojik gelişmelerle ilgili analiziniz hata yapma, zarar etme riskinizi azaltır. 

Bu ön araştırmalarda internetten yararlanmak, zaman ve masraf açısından büyük yarar 

sağlar. 

 

1.1.3.3 Hedef Ürünün Belirlenmesi  

 

İhraç edilecek ürünler hem bu ön analizler, hem de ihracat yapılacak ülkelerdeki 

ithalatçıdan gelen talepler ve tercihler sonucunda en iyi bir şekilde belirlenir. 
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1.1.3.4 Müşterilerin Bulunması ve Tanıtım 

 

İş hayatında artık hiçbir şey kolay değildir. İhracat yapılacak ürün için yurtdışında 

potansiyel müşterileri bulmak da çok kolay değildir. Bu çok uzun zaman ve iş süreçleri 

gerektirir. Bu konuda fuarlar yanında internetin iyi bir şekilde kullanılması, etkili broşür 

ve kataloglar tanıtım ve pazarlama konusunda büyük yararlar sağlar.  

 

1.1.3.5 Dış Pazara Giriş Yöntemi 

 

Bu konuyu tezimizin 4. bölümünde tüm detaylarıyla yazmaya çalıştık ama burada 

kısaca belirtmek gerekirse, ihracat yapmak isteyen bir firmanın bünyesinde iyi bir 

ihracat bölümü kurması, bu bölüm elemanlarının öncelikle iyi İngilizce bilemesi 

(hedeflenen ülkenin dilini bilmek tercih sebebidir) ihracat yapılacak ülkelerde her türlü 

aracı, toptancı, komisyoncu, acente ve dış ticaret şirketleri ile gerekli bağlantıların 

yapılması açısından son derece önemli ve yararlı olacaktır. 

 

1.1.3.6 Dağıtım Kanalları, Fiyat, Karlılık 

 

İhracat yapılan ülkede dağıtım kanallarının seçimi, fiyatlandırma, karlılık üzerinde iyi 

çalışılması gereken konulardır.   

 

1.1.3.7 Yasaklar, Kontroller ve İzinler 

 

İhracat yaptığınız ülkede ihraç ettiğiniz ürünlere karşı uygulanan bazı yasaklar, 

kontroller, hatta teşvikler olabilir. Bu konular çok iyi bilinmeli, önemsenmelidir.
1
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 https://www.makaleler.com/ithalat-ve-ihracat-nedir (07.04.2018) 

 

https://www.makaleler.com/ithalat-ve-ihracat-nedir


7 

 

1.1.4 İhracat Hazırlığı 

 

İhracat işlemleri başlangıcında bu işlemin bazı cepheleri vardır. Bu cephelerin 

tamamının birbirleri ve yapacakları iş ve işlemlerle ilgili bazı bilgilere ihtiyaç 

gösterirler. Bunlar aşağıdaki şekilde düzenlenebilir; 

 

 Bilgi Formu  

 

Malı üreten firma; 

Firma bilgileri: 

Ürün bilgileri: 

Dikkat edilecek konular, önemli notlar 

 

Malı alacak firma; 

Firma bilgileri: 

Ürün bilgileri: 

Dikkat edilecek konular, önemli notlar: 

 

Malın Türkiye Tarafında Gümrük İşlemlerini Yapacak Gümrük Müşavirliği 

Şirketi; 

 

Malın İran Tarafında Gümrük İşlemlerini Yapacak Gümrük Müşavirliği Şirketi; 

 

Bunlar baştan yapılmadığında büyük bir zaman ve para kaybı olur. Aşağıda bu bilgilerin 

girileceği formlardan sadece bir tanesi örnek olarak sunulmaktadır; 

 

 İhracat / Mal Sipariş Formu 

Tarih   :  

Formu dolduran :  

SVF (Siparişi veren firma) bilgileri 

Firma adı  : 

Adres   :  
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Tel   :  

Web   :  

Firma iş konusu : 

Firma hakkında bilgi: 

Firma yetkilisi : 

Firma telefon  : 

FY telefon (GSM) : 

İthal edilmek istenen ürün bilgileri;  

 Ürünler   Adet Cins Açıklama 

 ------------------------------ ------- ------ --------------------- 

 1 

 2 

 3 

İYÜF (İhracatı yapacak üretici firma) için önemli konular 

SVF daha önce bu ürünlerden ithalat yapmış mı? Hangileri? 

SVF’nin bu ürünleri ithal etme izni var mı? 

 

 

SVF’nin bu ürünleri ithal etme izin belgeleri: 

   1 

   2 

   3 

 

 

Üretici firmadan istenen, beklenen, dikkat edilmesi gereken özel konular: 

   1 

   2 

   3 

İhraç edilen malın ödeme şekli; 

 Nakit, elden,  

 Banka yolu ile (hangi, banka?) 

 Kapalıçarşı / Sarraflar aracılığıyla 
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İhracatı Yapacak Gümrük Firması İçin Önemli Konular; 

 

Malın İran’da Teslim Edileceği Gümrük Adresi; 

  Gümrüğün adı: 

  Gümrüğün adresi: 

  Gümrüğün telefonları: 

 

Malın İran’da Gideceği Son Adres (SVF’nin deposu, işyeri, vs) 

  Adres: 

  Telefon: 

  Yetkili kişi: 

 

Malın Gönderiliş Stili (havadan, denizden, karadan, soğutmalı araç, konteynır, vs.) 

 

Malın İran’da Teslim Edileceği Gümrük Adresi; 

 

Gümrük ve nakliye sisteminin neleri kapsayacağı (ücreti SVF’ye ait olanlar); 

 Türkiye’de gümrük firmasına ödenecek ücret 

  Üretici firmanın adresinden (kapıdan / depodan) malın araca yüklenmesi,  

    taşınması (hamallık) 

  Üretici firmanın adresinden yüklenen malın malın gümrüğe nakli (araç  

    ücreti) 

  Gümrük işlemleri 

  Türkiye’den İran’a nakil aracı (uçak, tır, gemi, tren, vs.): 

  Türkiye’den İran’a ürünün nakil şekli (konteynır, soğutmalı TIR, vs.) 

  Malın İran’da gümrüğe gelmesi 

  İran’da gümrük işlemlerinin yapılması 

 Malın İran’da gümrükten araca yüklenmesi, taşınması (hamallık) 

 Malın İran’da ithalatı yapan firmanın belirttiği adrese kadar nakli (araç  

    ücreti) 

 Malın İran’da ithalatı yapan firmanın belirttiği adreste araçtan depoya 

    taşınması  
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İYÜF’nin banka ve hesap numaraları (SVF tarafından ödemelerin yapılacağı); 

 Banka, şube: 

 Hesap no: 

 

SVF tarafından İYÜF’ten istenen, beklenen, dikkat edilmesi gereken önemli ve özel 

konular; 

 

SVF tarafından gümrük firmasından istenen, beklenen, dikkat edilmesi gereken önemli 

ve özel konular 

 

1.1.5 Gümrük Sistemleri 

 

Gümrük; “Bir ülkeye ithal ya da ihraç edilen malların, her iki ülkenin anlaşmaları, 

yasaları ve Gümrük Kanunları doğrultusunda her çeşit kontrol, vergilendirme, izinler, 

vs. gibi resmi işlemlerle birlikte indirme, yükleme ve nakliye işlemlerinin yapıldığı yer 

ve bölgeler” olarak tanımlanabilir. 

 

1.1.6 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

 

Ülkemizde gümrükler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda çalışan bir 

kurumdur. Bu kurumun görevlerini inceleyecek olursak; 

 Ürünlerin çeşitlerine, üretildikleri ülkelere, ülkelerin gümrük rejim ve 

formalitelerine göre yapılan anlaşmalar ve uluslararası uygulamalarına uygun 

olarak gümrük vergilerini belirler, gümrüklerde uygulanacak sistemleri düzenler, 

uygulanmalarını sağlar. 

 Basitleştirilmiş usul uygulamalarına yönelik düzenlemeleri ve işlemleri yapar. 

 Tercihli menşe ve tavizli vergi uygulamalarına ait işlemleri yapar. 

 Gümrük vergileri, malî yük ve fonları tahakkuk ve tahsil eder, 

 Serbest dolaşım, ihracat, ithalat, gümrükte imha edilecek veya gümrüğe terk 

edilecek mallarla ilgili işlemleri, lojistik, serbest bölge, dış ticaret merkez ve 

bölgelerindeki işlemleri düzenler, yapar, yürütür. 
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 Gümrüksüz satış mağazalarında yapılan alışveriş ve faturalandırmalarla ilgili 

işlemleri yapar. 

 Geri gelen mallarla ilgili ihracat rejimi kararlarını uygular, çift kullanımlı eşya ve 

ihracat kontrollerini yapar. 

 Dış ticaret kanun ve mevzuatlarına uygun usul ve esasları düzenler ve belirler, 

uygulamalarını takip eder. 

 Sınırlar ve kıyılardaki ticaret merkezlerinden yapılan ticaretle ilgili gümrük 

işlemlerini yapar. 

 Yolcu beraberi, posta, kargo, e-ticaret, vs. ile gelen ve giden malların gümrük 

işlemlerini yapar. 

 Gümrük muafiyet işlemlerini yapar. 

 Konteynırlarla yapılan nakliyelerin işlemlerini yapar. 

 Transit rejimi ile ilgili işlemleri düzenler, uygulamayı kontrol eder, yürütülmesini 

sağlar. 

 Teşvik mevzuatına göre gümrük işlemlerini yürütür. 

 Gümrükte laboratuarlar kurar, tahlil metotları hazırlar, bunula ilgili yapılacak 

çalışmalarını düzenler, yapar. 

 Gümrük vergileri ve bazı fonlarla ilgili usul ve esasları belirler, uygulamaları 

düzenler ve yapar.  

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen görevleri yapar.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 https://webnak.com.tr/blog/gumrukleme-hizmeti/  (08.04.2018) 
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2. İKİNCİ BÖLÜM: TÜRKİYE’YE GENEL BAKIŞ 

 

2.1 Türkiye Tarihi 

 

Türkiye uzun yıllara dayanan tarihi ve geçmişi olan bir ülkedir. Türkiye’nin büyük 

bölümü Anadolu, tarih boyunca çeşitli göç ve istilalara uğramış, doğudan batıya, 

Asya’dan Avrupa’ya bu kıtlardaki birçok kavim, devlet, kültür ve medeniyeti 

bünyesinde barındırmıştır. Hattiler M.Ö. 2500-2000 yılları arasında Anadolu'da 

Mezopotomya etkisindeki medeniyeti temsil etmişler, M.Ö. 2000 yıllarında Anadolu'da 

Hititler, Trakya'da Traklar Hititler, Orta Anadolu'da M.Ö. 1850'de devlet kurarak 

genişlemişledir. Özellikle Alacahöyük ve Boğazköy'de yapılan çeşitli arkeolojik kazılar, 

bu dönemlerde önemli kültür ve medeniyetlerin yaşandığını gösterir.  

 

M.Ö. 1000 yılında Anadolu, Geç Hititler, Asurlular, Urartular, Frigyalılar, Lidyalılar, 

Medler ve Perslerin hakimiyetine girmiş, Romalıların M.S. 395 yılında ikiye 

ayrılmasıyla Türkiye toprakları “Doğu Roma” olarak bilinen Bizanslıların payına 

düşmüş, Bizanslılar, Türkiye'ye kısmen hakim olmuşlardır. Bizanslılar 395-1453 yılları 

arasında Trakya; Avrupa Hunları, Avarlar, Bulgar Türkleri, Peçenekler, Haçlılar ve 

Slavların taarruzuna uğrarken Anadolu; Partlar, Sasaniler, Haçlılar ve Moğolların 

taarruz ve istilasına uğramış, Dört Halife Dönemi’nde Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, 

Atabekler, Memlukler, Anadolu Beylikleri, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve en 

sonunda Osmanlılar tarafından fethedilmiştir.  

 

Anadolu ve Trakya 13. ve 15. yüzyıllar arasında tamamen Osmanlı hakimiyetine girmiş, 

Osmanlı Devleti’nin son zamanlarına kadar Türkiye önemli bir taarruz veya istilaya 

uğramamıştır. Osmanlı Devleti’ne 19. yüzyılda çeşitli uluslararası yıkıcı ve bölücü fikir 

akınları ile bazı politikaların gizli ve açık taarruzlarına uğramış, 20. yüzyılda Birinci 

Dünya Savaşı’na sokularak güçsüz duruma düşürülmüş, İngiltere, Yunanistan, Fransa, 

İtalya kuvvetlerince işgal edilmiştir. Türk milleti işgalcilere karşı büyük bir bağımsızlık 

mücadelesi vermiş, sonunda “Milli Mücadele”yi kazanmıştır.  
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Cumhuriyet dönemimizde bazı önemli olayları incelersek; 

 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM ve başkanı Mustafa Kemal Türkiye'de köklü 

değişiklikler, reformlar yapmış, 

 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılmış, halifelik sona erdirilmiş,  

 1923-1927 yılları arasında uzun görüşmeler ve çetin müzakereler sonucunda 

bugünkü sınırlarımızı, bazı hukuk kuralları ve siyasetimizi düzenleyen Lozan 

Antlaşması imzalanmış, 

 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiş,  

 Mart 1924'te Tevhidi Tedrisat Kanunları kabul edilmiş, Şer'iye ve Evkaf Vekaleti 

kaldırılmış, buraya bağlı bütün okul ve medreseler kapatılmış,  

 20 Nisan 1924'te devlete yeni bir düzen veren Anayasa, TBMM tarafından kabul 

edilmiş, 

 25 Kasım 1925'te Şapka Kanunu ile fes kaldırılmış, 

 30 Kasım 1925'te yayımlanan kanunla tekke, zaviye ve türbeler kapatılmış, 

 25 Aralık 1925'te Hicri takvim yerine Miladi Takvim, alafranga saat sistemi kabul 

edilmiş, 

 17 Şubat 1926'da Medeni Kanun kabul edilerek, ülkemizde kadınların hukuki 

durumu yeniden düzenlenmiş, 

 10 Nisan 1926'da Türkçe resmi dil olarak kabul edilmiş, 

 9 Nisan 1928'de kurumlar laikleştirilmiş, 

 24 Mayıs 1928’de Latin Alfabesi kabul edilmiş, 

 14 Temmuz 1930'da kadınların belediye seçimlerine katılma, 

 23 Aralık 1930'da seçilme hakkı verilmiş, 

 31 Mayıs 1933'te Üniversite Islahatı Kanunu çıkarılmış,  

 Aralık 1934'te kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiş, 

 Atatürk'ten sonra Cumhurbaşkanlığına İsmet İnönü getirilmiş,  

 1950 seçimlerinde iktidar Cumhuriyet Halk Partisi’nden Demokrat Parti’ye 

geçince İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığını Celal Bayar'a devretmiş, 

 Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığı, Adnan Menderes'in Başbakanlığı, Demokrat 

Partinin iktidarda kaldığı 1960 yılına kadar sürmüş, 

 1950-1960 yılları Türkiye'nin hareketli bir iç ve dış politika yaşamış, 
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 Türkiye, dünya barışı için Birleşmiş Milletlerin çağrısı üzerine bir Türk tugayını 

Kore'ye göndermiş, tugayımız Kore'de büyük başarılar kazanmış, bu başarı Türk 

Silahlı Kuvvetleri’nin Türkiye'de ve dünyada itibarını arttırmış, 

  Türkiye İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyet yayılmasına karşı kurulan Kuzey 

Atlantik Antlaşması Teşkilat NATO'ya kabul edilmiş, 

 Türkiye 28 Şubat 1953'te Balkan Paktı’na,  

 24 Şubat 1958'de “Bağdat Paktı” da denilen CENTO'ya girmiş, 

 Demokrat Parti (1950-1960) zamanında dış ilişkilerin gelişmesi yanında yurt 

içinde de büyük gelişmeler olmuş, Türkiye kalkınma yolunda büyük ilerlemeler 

kaydetmiş, Cumhuriyet devrinde kurulan devlet teşekküllerinin faaliyetleri 

arttırılmış, 

 27 Mayıs 1960'ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin müdahalesiyle Demokrat Parti 

iktidarı son bulup, Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı olmuş,  

 1961'de yeni Anayasa ile seçimler yapılmış, 

 Yaşanan hükümet krizi Adalet Partisi’nin iktidara gelip, Süleyman Demirel'in 

Başbakan olmasıyla sona ermiş, 

 Cemal Gürsel'in 1966'da ölmesiyle Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı olmuş, 

 Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanlığı zamanında (1966-1973) yoğun öğrenci 

olayları üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Mart 1971'de hükümete muhtıra 

vermiş, Süleyman Demirel hükümeti iktidardan çekilmiş, başka partilerin 

katılımıyla yeni bir hükümet kurulmuş, 

 1973'te Fahri Korutürk Cumhurbaşkanı seçilmiş, 

 Fahri Korutürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde (1973-1980) çok sık hükümet 

krizleri görülmüş, hiçbir parti çoğunlukta olamadığı için bazı koalisyon 

hükümetleri kurulmuştur. 

 12 Eylül 1980'de ülke çapında devam eden çeşitli anarşik olaylar ve sosyal 

krizlerin önüne geçmek için Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koymuş, 

anarşik olaylar durdurularak, devlet yıkımdan kurtarılmış, ülkede tekrar huzur ve 

güven ortamı sağlanmış, 

 Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, Devlet Başkanı iken yeni bir Anayasa 

hazırlanmış, 7 Kasım 1982'de halk oylamasına sunularak, % 91.4 oranla kabul 

edilmiştir. 
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 1982 Anayasası’yla Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı milletçe kabul edilmiş,  

 1983'te seçimler yapılarak, yeniden demokrasiye geçilmiş,  

 Seçimde Anavatan Partisi kazanarak, Turgut Özal Başbakan olmuş, 

 1987'de yapılan seçimleri büyük çoğunlukla yine Anavatan Partisi kazanmış, 

 Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in görev süresinin dolması ile 1989'da Turgut Özal 

Cumhurbaşkanı seçilmiş, başbakanlığa Meclis Başkanı Yıldırım Akbulut atanmış,  

 16 Haziran 1991'de yapılan kongrede Anavatan Partisi Genel Başkanlığı’na Mesut 

Yılmaz seçilmiş, 

 Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığı 20 Ekim 1991 seçimlerine kadar sürmüş, 

 20 Ekim 1991 seçimlerinde hiçbir parti tek başına seçimleri kazanamamış, 

Demirel başkanlığında bir koalisyon hükümeti kurulmuş, 

 Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 1993'te vefatı üzerine DYP Genel Başkanı 

Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olmuş, yeni DYP Genel Başkanlığına seçilen 

Tansu Çiller'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirmiş, 

 Tansu Çiller, Demirel zamanındaki koalisyon hükümetine bazı bakanları 

değiştirerek devam etmiştir.
3
 

 

2.2 Halk, Nüfus 

 

Ülkelerde nüfus özellikleri incelenirken, nüfusun sadece miktarı değil, nüfusun yapısal 

özellikleri de ele alınır. Ülkelerin kalkınmasında, askeri, siyasi ve ekonomi alanlarda 

nüfus potansiyel bir güç olarak çok önemli bir faktörü teşkil eder. 

 

2.2.1 Türkiye’de Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

 

Ülkelerde nüfusun yaş gruplarına göre oranı, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösterir. 

Genellikle gelişmiş ülkelerde yeni doğanların oranı düşük, ortalama yaşam süreleri 

uzundur. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde çocuk ve genç nüfus oranı az, yaşlı nüfus oranı 

fazla olur. Birleşmiş Milletler değerlerine göre yaş grupları; 

0-14 yaş, genç, çocuk nüfus, 

15-64 yaş, olgun, aktif nüfus, 

                                                 
3
 https://www.turkcebilgi.com/t%C3%BCrkiye_tarihi (24.04.2018) 
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65- ve daha yukarı yaş, yaşlı nüfus olarak sayılır.  

 

 “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” sonuçlarına göre 2017 yılında Türkiye nüfusu 

80.810.525 kişi olup, çocuk nüfusun genel nüfusa oranı fazla; doğan ve ölen nüfus 

arasındaki fark fazla, yaşlı nüfus oranı azdır. 

Tablo 1: Türkiye’de Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 
4
 

Türkiye’de Nüfusun Yaş Gruplarına Göre 

Dağılım 

0-14 %23,6 

15-64 yaş %67,9 

65+ %8,5 

 

2.2.2 Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı  

 

Nüfusun kadın ve erkek oranı “Nüfusun Cinsiyet Yapısı” olarak tanımlanır. Dünya 

genelinde kadın - erkek nüfusu neredeyse dengelidir. Ancak çeşitli savaşlar ve göçler 

sonucunda bu denge bozulabilir. Örneğin göçler nedeniyle İstanbul’da erkek, Rize’de 

kadın nüfusu fazladır. Ülkemizde 65 yaş üstü grupta kadın sayısı da fazladır. Bu, 

kadınların ortalama yaşam süresinin biraz daha uzun olmasından kaynaklanır. Bazı 

meslekler de yaşam süresini etkileyebilir; örneğin, maden ve inşaat işlerinde çalışan 

erkeklerin ortalama yaşam süreleri biraz daha kısa olabilir. 

 

Tablo 2: Türkiye’de Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı 
5
 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-

ipfs.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ya%C5%9Fayan_etnik_gruplar.html (12.02.2018) 

 
5
 https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-

ipfs.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ya%C5%9Fayan_etnik_gruplar.html (12.02.2018) 

Türkiye’de Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı 

Kadın %49,8 

Erkek %50,2 

https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ya%C5%9Fayan_etnik_gruplar.html
https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ya%C5%9Fayan_etnik_gruplar.html
https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ya%C5%9Fayan_etnik_gruplar.html
https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ya%C5%9Fayan_etnik_gruplar.html
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Tablo 3: 1927-2017 Yılları Arasında Türkiye’de Erkek ve Kadın Nüfusu (TÜİK) 
6
 

 

1927-2017 Yılları Arasında Türkiye’de 

Erkek ve Kadın Nüfusu (TÜİK) 

Yıllar Kadın (milyon) Erkek (milyon) 

2017 39 40 

2010 36 37 

2000 33 34 

1990 27 28 

1980 22 22 

1970 17 18 

1960 13 14 

1950 10 10 

1940 8 8 

1927 7 6 

 

2.2.3 Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı 

 

Ülkelerde genellikle 15 - 64 yaş arası; “Çalışan, etkin, aktif nüfus” olarak tanımlanır. 

Türkiye’de aktif nüfus, çalışma çağındaki nüfusun yaklaşık yarısı olup, 1950’den sonra 

aktif nüfus oranında azalma, çalışmayan nüfus oranında ise artma gözlenir. 

 

Tablo 4: Çalışan Nüfusun İş Kollarına Göre Dağılımı 
7
 

Çalışan Nüfusun İş Kollarına Göre Dağılımı 

Hizmet %54,3 

Tarım %18,7 

Sanayi %27 

 

2.2.4 Nüfusun Eğitim Durumu 

 

Ülkelerin kalkınmasında eğitimin önemi çok büyüktür. Yani nüfusun ne kadar olduğu 

kadar, nasıl olduğu da önemlidir. İnsanların eğitim ve kültür özellikleri bir ülkenin 

nüfusunun niteliğini yansıtır. Gelişmiş ülkelerde okuryazar nüfusu genellikle fazla, 

gelişmemiş ülkelerde az olmaktadır. Dolayısıyla gelişmemiş ülkelerde kişi başına düşen 

gazete, dergi, kitap sayısı da azdır.  

                                                 
6
 https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-

ipfs.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ya%C5%9Fayan_etnik_gruplar.html (12.02.2018) 
7
 https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-

ipfs.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ya%C5%9Fayan_etnik_gruplar.html (12.02.2018) 

https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ya%C5%9Fayan_etnik_gruplar.html
https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ya%C5%9Fayan_etnik_gruplar.html
https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ya%C5%9Fayan_etnik_gruplar.html
https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ya%C5%9Fayan_etnik_gruplar.html
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Tablo 5: 6 Yaş ve Üstü Nüfusun Okuryazarlık Oranı. TÜİK (%) 
8
 

6 Yaş ve Üstü Nüfusun Okuryazarlık Oranı. TÜİK (%) 

Yıllar Okuma - Yazma Bilen Okuma Bilmeyen 

2016 %96,3 %3,7 

2010 %93 %7 

2000 %86,4 %13,6 

1990 %80,4 %19,6 

1980 %67,6 %32,4 

1970 %57 %43 

1960 %39,8 %60,2 

1950 %32,5 %67,5 

1935 %19,2 %80,8 
 

Tablo 6: Okuryazar Oranı  9 

Okuryazar Oranı 

Okuma - Yazma Bilen Okuma Bilmeyenler 

%96 %4 

 

       

Tablo 7: Okuryazar Olanların Mezun Oldukları Okullara Dağılımı 
10

 

 

Okuryazar Olanların Mezun Oldukları Okullara Dağılımı 

Herhangi bir okul bitirmemiş %20 

İlköğretim, ilkokul ve ortaokul mezunu %41 

Lise ve dengi okul mezunu %18 

Üniversite mezunu %9,7 

Diğerleri %11,3 

 

2.2.5 Türkiye'de Yaşayan Etnik Gruplar  

 

Kendi ülkesinin dışında, başka bir ülkede biyolojik olarak varlığını sürdüren, kendine 

özgü çeşitli sosyal ve kültürel değerlere sahip olan insan topluluklarına “Etnik grup” 

denir. Türkiye'de nüfusun çoğunluğunu Türkler ve Kürtler oluşturur. Dünya genelinde 

dil, din ve nüfus araştırmaları yapan, ABD merkezli USCWM (United States Center for 

                                                 
8
 https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-

ipfs.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ya%C5%9Fayan_etnik_gruplar.html (14.02.2018) 
9
 https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-

ipfs.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ya%C5%9Fayan_etnik_gruplar.html (14.02.2018) 
10

 https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-

ipfs.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ya%C5%9Fayan_etnik_gruplar.html (14.02.2018) 

 

https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ya%C5%9Fayan_etnik_gruplar.html
https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ya%C5%9Fayan_etnik_gruplar.html
https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ya%C5%9Fayan_etnik_gruplar.html
https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ya%C5%9Fayan_etnik_gruplar.html
https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ya%C5%9Fayan_etnik_gruplar.html
https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ya%C5%9Fayan_etnik_gruplar.html
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World Mission) vakfının Aralık 2008 verilerine göre, Kürtler Türkiye nüfusunun 

%20.8'si ile en büyük etnik gruba sahiptirler. 

 

Türkiye'de etnik gruplara baktığımızda; 

1- Kürtler: Türkiye'nin yaklaşık %20'sini Kürtler oluşturur. 

2- Araplar: Nüfusları Türkiye’de 19 milyon civarındadır.  

3-Çerkesler: Değişik şehirlerde yaşayan Çerkesler 910 bin civarındadır.  

4- Farslar: 620 binlik bir nüfusa sahip oldukları bilinir.  

5- Azeriler: Türkiye’ye Azerbaycan’dan gelip yerleşmişlerdir.  

6- Gürcüler: Gürcistan’dan gelip, ağırlıklı olarak Ağrı, Ordu, Artvin, Samsun ve 

Marmara Bölgesi’ne yerleşmişlerdir.  

7- Boşnaklar: Özellikle Ağırlıklı olarak Manisa, Sakarya, İstanbul ve İzmir’de yaşarlar. 

8- Gagavuzlar: Çoğunluğu Ortodoks – Hıristiyan olan bu topluluk Türkiye dışında, 

Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Romanya’da yaşarlar. 

9- Pomaklar: Kırklareli, Samsun, Eskişehir, İzmir'de yaşarlar. 

10- Bulgarlar: Çoğunlukla Marmara ve Ege Bölgesi’nde yaşarlar. 

11- Lazlar: Lazların gerçek sayısı 80 bin civarındadır.  

12- Tatarlar: Rusya, Ukrayna, Polonya, Moldova, Litvanya, Belarus, Bulgaristan, Çin, 

Kazakistan, Romanya, Türkiye ve Özbekistan’da yaşarlar. 

13- Ermeniler: Çoğunluğu İstanbul'da yaşar.  

14- Karakalpaklar: Türkiye’de az sayıda nüfusları vardır. 

15- Arnavutlar: Türkiye'de 200.000 - 1.000.000 arasında oldukları tahmin edilir.  

16- Çingeneler: Dünyanın en renkli topluluklar olup, Türkiye'de Adana, Çanakkale, 

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İzmir bölgelerinde yaşarlar.  

17- Abhazlar: Türkiye'de Bilecek, Eskişehir, Bolu, Sakarya, Bursa, Kütahya  

18- Osetler: Türkiye'de Çerkes olarak bilinirler.  

19- Süryaniler: Türkiye'de 17.000 civarında oldukları tahmin edilir. Bu sayının 

yaklaşık 15.000 civarı İstanbul’da, kalanı Mardin, Mersin, Diyarbakır, Adıyaman, 

Gaziantep, Urfa bölgelerinde yaşarlar. 

20- Rumlar: Genel olarak Göçeada, Bozcaada ve İstanbul’da yaşarlar. Mübadele 

sonrası Türkiye’de kalmak isteyen ve kalan bir topluluktur. Türkiye'de sayıları 3- 4 bin, 

yurtdışında yaşayanlar 60 bin civarındadır.  
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21- Museviler: İspanya ve Portekiz’den kovulup, Osmanlı İmparatorluğu’na sığınan 

Yahudilerin Türkiye'ye geliş tarihleri asırlar öncesine dayanır. Türkiye'de sayıları 

oldukça azalmıştır. 

22- Keldanîler: Türkiye'de 5 bin civarında oldukları tahmin edilmektedir. 

23-Hemşinliler; Türkiye'de 13 bin civarında oldukları tahmin edilmekte, genellikle 

Rize ve Artvin çevresinde yaşamaktadırlar.  

24- Zazalar: Başlı başına etnik bir grup olarak Kürtlerin bir kolu oldukları yönünde 

fikirler vardır. Türkiye'de nüfusları yaklaşık 2 milyon civarındadır.
11

 

 

2.3 Ekonomik Durum 

 

Dünyada çeşitli konularda yaşanan siyasal, ekonomik olumsuzluklara rağmen Türkiye 

son yıllarda büyümesini sürdürebilmiş ender ülkelerdendir. Dünya ülkeleri ile sağlanan 

entegrasyon ve ekonomik stratejilerle Türkiye, ekonomisine duyulan güveni dünya 

üzerinde devam ettirmekte olup, 80 milyonluk büyük ve genç nüfusu, atılımcı, girişken, 

rekabetçi, dinamik girişimci işadamları ve özel sektörü, geniş yurtiçi piyasası, ulaşım, 

telekomünikasyon ve enerji alanlarındaki gelişmiş ve son teknoloji altyapıları ile 

ülkemiz bölgesinde lider durumdadır. 

 

2.3.1 Ekonomik Büyüme  

 

Türkiye, Dünya Bankası 2017 yılı Nisan ayı Dünya Ekonomik Raporu verilerine göre 

2016 yılında, SGP’ye (Satın alma Gücü Pariteleri) göre dünyanın 13. Avrupa’nın 5. 

büyük ekonomisi durumundadır.   

 

Ülkemiz 2010-2016 yılları arasında ortalama %6.3 büyüme kaydetmiş, 2016’daki 

kalkışma girişimine rağmen ekonomik gücünü korumayı başarmıştır. Türkiye 2017 

yılının ilk üç çeyreğinde; OECD, AB ve G20 ülkeleri arasında büyüme oranı açısından 

1. sırayı elde etmiş, 2017 yılının ilk yarısında %5.1’lik büyüme gerçekleştirmiştir.  

 

                                                 
11

 https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-

ipfs.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ya%C5%9Fayan_etnik_gruplar.html (01.03.2018) 

 

https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ya%C5%9Fayan_etnik_gruplar.html
https://ipfs.io/ipns/tr.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_ya%C5%9Fayan_etnik_gruplar.html
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2.3.2 Dış Ticaret  

 

2016’da 341 milyar dolar olan dış ticaretimizin; 

     142,5 milyar doları ihracat, 

     196.6 milyar doları ithalat şeklinde gerçekleşmiştir. 

2005-2016 yıllarında ihracatın artış oranı dünyada %4.3 iken, Türkiye’de %6.4 olmuş, 

Türkiye ihracatının 2018 - 2019 yıllarında 170 - 193.1 milyar ABD Dolar civarında 

olması beklenmektedir.  

 

Türkiye 2016’da AB ülkelerine 160 milyar dolarlık ticaret hacmi ile AB Türkiye’nin 4.  

Türkiye AB’nin 1. sırada ticaret ortağı olmuştur.  

 

Tablo 8: Türkiye’nin Dış Ticareti (milyar $) 
12

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Yabancı Yatırımlar  

 

2012 yılından beri Türkiye Asya’nın batısında, 2003 – 2016 yılları arasında 176.6 

milyar dolar, 2017 Ocak – Ekim ayları arasında 8.2 milyar dolarlık yabancı sermaye 

yatırımı ile en fazla yatırım çeken ülke olup, bu olanakları arttırmak için çeşitli yasal 

düzenlemeler ve iyileştirmelerle yabancı yatırımcılara güvenli yatırım ortamı 

yaratılmaktadır. Türkiye coğrafi konumu itibariyle bölgede tüm ülkelerin bağlantı 

yollarının merkezinde bulunmaktadır. 

 

Ülkemizde bugün 60.000’e yakın yabancı şirket bulunmakta, bunların 34.000 civarı 

Türk + yabancı ortaklık şeklinde faaliyet göstermektedir. Şirket sayısı 34 bin 573’tür. 

Ülkemiz şu anda dünyanın en iyi yatırım, teşvik sistemlerine sahip olup, kanunlarımızda 

yapılan birçok yeni düzenlemelerle her projeye özel yatırım ve teşvik imkanları 

                                                 
12

 http://www.deinreiseleiter.com/turkce/Bilgi/TC_siyasi_idari_yapisi.html (01.03.2018) 

Türkiye’nin Dış Ticareti (milyar $) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

İhracat 113,9 134,9 152,6 151,8 157,6 143,9 143 

İthalat 185,5 240,8 236,5 251,7 242,1 207,2 199 

Hacim 299,4 347,7 389,1 403,5 399,7 351,1 342 

http://www.deinreiseleiter.com/turkce/Bilgi/TC_siyasi_idari_yapisi.html
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oluşturulabilmekte, bu şekilde her ülkeden, her çeşit konsepte uygun yatırıma her türlü 

ortam, alt yapı ve olanak sağlanabilmektedir. 

 

2.3.4 Özelleştirme  

 

Ülkemizde özelleştirme sürecinin ana felsefesi; devleti ağırlıklı olarak eğitim, sağlık, 

sosyal güvenlik, milli savunma yatırımlarıyla sınırlamak şeklinde olup, özelleştirme son 

15 yılda ülkemiz ekonomik hayatının en öncelikli gündem maddelerinden biri olmuştur. 

Türkiye; 

1986-2003 yılları arasında 8 milyar Dolar,  

2004-2015 yılları arasında 58 milyar Dolar,  

Olmak üzere, toplam 66 milyar Dolarlık elde ettiği gelirle dünyada OECD ülkeleri 

arasında özelleştirme çalışmalarını en hızlı ilerleten ve sonuçlandıran ülkeler arasında 

ilk sırada yer almıştır. 

 

2.3.5 Müteahhitlik Sektörü  

 

Türk meteahhitlik ve inşaat sektörü Çin’den sonra dünyada ikinci sırada yer almaktadır. 

Türk inşaat firmaları il projelerini 1972 yılında Libya’da almış,  daha sonra 117 ülkede 

adet olarak 9000 civarında proje bitirmişlerdir. Bu projelerden elde edilen toplam gelir 

344,7 milyar dolar civarındadır. 

 

Ülkemiz inşaat firmalarının son 45 yılda üstlendiği projeler, ülkeler bazında 

değerlendirildiğinde; 

Rusya; %19.6 pay ile 67.6 milyar dolar,    

Türkmenistan; %13,6 pay ile 46,8 milyar dolar,  

Libya; %8.4 pay ile 28.9 milyar dolar 

şeklindedir. 

 

Sektörel açıdan değerlendirildiğinde; 

44,1 milyar Dolar ile karayolu, tünel ve köprü projeleri,  

43,7 milyar Dolar ile konut projeleri, 
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29,1 milyar Dolar ile ticaret merkezi şeklinde olduğu görülmektedir. 

 

2017 yılına geldiğimizde, dünya çapında faaliyet gösteren dünyanın en büyük inşaat 

şirketlerinden 45 adedi Türk olup, bunların 7 tanesi ilk 100 inşaat şirketi arasında, 2 

şirketimiz 3 milyar Dolar üzerinde seyreden gelirleri ile ilk 50 inşaat şirketi arasında yer 

almaktadırlar. 

 

2.3.6 Turizm  

 

2015 yılında dünyanın en popüler turizm ülkeleri arasında yılda yaklaşık 30 milyon 

turistle 6. sırada yer almayı başaran Türkiye, bu sayıyı ve turizm gelirlerini her yıl 

arttırabilmeyi başarmış olup, 2023 yılında 50 milyon turistle, 50 miyar Dolar turizm 

geliri elde etmeyi planlamakta ve hedeflemektedir. 

 

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’ye gelen turist sayısı ve 

elde edilen gelir; 

2016 yılında 30,9 milyon turist / 18,7 milyar Dolar 

2017 yılında %28’luk artışla Ocak-Eylül döneminde 26 milyon turist ile 15.5 milyar 

Dolar şeklinde olmuştur. 

 

2017 yılı Ocak – Eylül ayları arasında ülkemize en fazla turist gönderen ülkeler; 

1- Rusya;  %15,8 ile 4.122,305 kişi, 

2- Almanya; %11.22 ile 2.923,152 kişi, 

3- İran;  %7.28 ile 1.895,907 kişi  

şeklinde olmuştur.  

 

Türkiye'ye gelen turistler en çok Antalya ilimizi tercih etmiş, örneğin 2014 yılında 

ülkemize gelen turistlerin %34’ü Antalya ve çevresindeki 500’den fazla 4 ve 5 yıldızlı 

otellerimizde konaklarken, 7200 km uzunluğunda sahil şeridi, 436 mavi bayraklı plajı, 

22 mavi bayraklı yat limanı ile ülkemiz 38 ülke arasında İspanya’dan sonra ikinci sırada 

yer almaktadır. 
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2.4 Siyasal Durum 

 

Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923’te TMBB kararı ile kurulmuş, tam bağımsız bir 

ülkedir. 

 

2.4.1 Siyasal Yapı 

 

TC, Anayasasında belirtildiği üzere, parlamenter demokratik laik sosyal bir hukuk 

devletidir. Başkent Ankara’dadır.  

 

2.4.2 Hükümet Yapısı 

 

Ülkemizde Cumhurbaşkanı 7 yılda bir, meclisin içinden veya dışından, üniversite 

mezunu 40 yaşını aşmış bir kişi TBMM tarafından yapılan bir seçimle seçilir. 

Cumhurbaşkanı genel seçimden sonra meclis içinden bir parti liderine veya bir 

milletvekiline hükümeti kurma yetkisi verir, bu kişi belirlediği bir Bakanlar Kurulu 

listesi hazırlar ve Cumhurbaşkanına sunar. Cumhurbaşkanı bu listeyi onaylarsa ve bu 

kurul meclisten güvenoyu alırsa hükümet kurulur. Kurulun başkanı Başbakan olur. 

Ülkemizde genel seçimler tek dereceli gizli oy, açık sayım ilkesiyle yapılır. Seçim genel 

barajı; %10 dur.   

 

2.4.3 Bakanlar Kurulu 

 

Başbakan başkanlığında bakanlar, hizmet ve devlet bakanlıkları şeklinde oluşturulur. 

 

      2.4.4 Yasama Sistemi  

 

TC’de en üst hukuksal metin anayasa olup, altında Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve 

Tebliğler yer alır. Bu sıralamada hiçbir kural üstündeki kurala aykırı hükümler 

içeremez. Bu sistem genel olarak Fransız Hukuk sisteminden alınmıştır.   
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2.4.5 İdari Yapı 

 

Türkiye Cumhuriyeti’nde Merkez Yönetim ve Yerel Yönetim olarak iki yönetim sistemi 

vardır. Ülke; il, ilçe, köy şeklinde merkezi yönetimlere ayrılır; illerin başında vali ve 

belediye başkanları, ilçelerin başında kaymakam ve belediye başkanları, köylerin 

başında muhtarlar bulunur.  

 

2.4.6 Politik Yapı 

 

Türkiye’de çok partili sisteme geçildiği dönemden bu yana halkın genel eğilimi 

muhafazakar, sağ partilerden yana olup, genellikle sağ parti hükümetleri iktidar 

olmaktadır. Genel olarak baktığımızda, sosyal demokrat partiler de hep muhalefette 

kalmaktadırlar.  

 

2.4.7 Yasal Yapı 

 

Türkiye’de yargı bağımsız mahkemeler ve hakimler tarafından yürütülür. Hiçbir makam 

hakimlere emir veremez. Kanunlarımızın çoğu ileri batı ülkelerinden alınmıştır.
13

 

 

2.5 Eğitim 

 

Hangi konuda olursa olsun, bir ülkenin analiz ve değerlendirmesini yapacaksak, 

“Eğitim” irdeleyeceğimiz konular arasında mutlaka olacaktır. Biz de tezimizde Türkiye 

ve İran olarak bu konuyu her iki ülke için de ele aldık. 

  

2.5.1 Eğitim Alanındaki İnkilaplar 

 

Ülkemizde 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile bütün eğitim kurumları Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlanmış, 1928’de Türk alfabesi Latin harflerine göre 

düzenlenmiş ve kabul edilmiş, bu harf sisteminin Türk dilindeki seslere daha uygun 

olması ve anlaşılmasındaki kolaylık nedeniyle okur-yazar oranı artmıştır. 

                                                 
13

 http://www.deinreiseleiter.com/turkce/Bilgi/TC_siyasi_idari_yapisi.html (12.03.2018) 

http://www.deinreiseleiter.com/turkce/Bilgi/TC_siyasi_idari_yapisi.html
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2.5.2 Eğitimde Amaçlar 

 

Türkiye'de eğitim sistemi; özgür ve sorgulayan, din, dil, ırk ayrımı yapmadan tüm 

insanlara ve farklılıklara saygılı, ülkenin bilim, sanat, dil, din alanında gelişimine katkı 

sağlayacak baskıcı ve yasaklardan uzak, kaliteli bireyler yetiştirmeyi amaçlar. 

 

2.6 Kültür 

 

Hangi konuda olursa olsun, bir ülkenin analiz ve değerlendirmesini yapacaksak, 

“Kültür” de irdeleyeceğimiz konular arasında mutlaka olacaktır. Biz tezimizde bu 

konuyu da Türkiye ve İran olarak her iki ülke için ele aldık. 

 

2.6.1 Tarih 

  

Türk adı; “Türk”; güç, kuvvet, güçlü, kuvvetli, cesur, kanun ve nizam sahibi ve türeyen, 

çoğalan anlamlarına gelir.    

  

2.6.2 Türk Kültür Tarihinde Yazı, Dil ve Edebiyat 

 

 Türkler tarih boyunca; Göktürk, Uygur, Arap, Latin ve Kiril alfabelerini 

kullanmışlardır. Göktürk alfabesi Türklerin kullandığı ilk alfabe olup, Türk yaşam 

biçimi ve kültürünün etkisi ile oluşturulmuştur. Kiril harfleri ise Türk boyları 

tarafından kullanılmıştır.  

 Orhun ve Yenisey anıtları ve yazıları: Göktürkler döneminde, Göktürk alfabesi 

kullanılarak yazılan Orhun - Yenisey Yazıtları veya Orhun Abideleri Türkçe’nin 

ilk yazılı örnekleridir. 

 Sözlü Edebiyat: İslamiyet öncesi Türk kültüründe, sözlü edebiyat ürünlerinin 

önemli bir yeri vardır. Bunlardan “Sav”, “Sagu” ve “Koşuk”lar dikkat çeker. 

   

2.6.3 Sanat ve Mimari 

 

Hayvancılığa dayalı yaşam biçimi, başta at olmak üzere doğa ve hayvan sevgisi Türk 
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Sanatı’nda birçok eserde baskın ve yaygın olarak kullanılmış, ilk Türk kültür ve 

medeniyeti, Türklerin devlet kurduğu coğrafyanın etkisi ile “Bozkır Kültürü” ve 

“Bozkır Medeniyeti” olarak adlandırılmıştır.  Türkler göçebe ve yarı göçebe bir hayat 

tarzında yaşarken, yazın “Yaylak”, kışın “Kışlak” olarak adlandırılan yerlerde yaşamış, 

buralarda yaptıkları çadırlar ve kullandıkları eşyalarda yaptıkları süsleme sanatları 

oldukça gelişmiştir.  

 

İslamiyet öncesi Türk toplumlarında müzik, özellikle “Şaman”ların “Şaman Davulu” ile 

oluşturdukları ritmlerle dinî törenlerde, daha sonraları ozanların “Kopuz” adı verilen 

sazları eşliğinde destanları okunurken icra edilmişlerdir.  

 

Uygur döneminde yerleşik hayata geçilmesiyle, sanat bakımından da önemli gelişmeler 

yaşanmış, Uygurlar minyatür sanatının İslam dünyasına yayılmasını sağlamışlardır.  

 

Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra özellikle dinî mimariye büyük önem vermişler, 

Orta Asya Türk mimarisi ile İslam mimarisini birleştirerek önemli eserler ortaya 

çıkarmışlardır. Selçuklu döneminde bitki ve hayvan motiflerinin yanında, süsleme 

sanatlarında yazı ve geometrik şekiller de kullanılmış, İslamiyet’in etkisi ile insan 

figürleri pek kullanılmamış, Selçuklu döneminden günümüze ulaşan cami, türbe, 

külliye, mescit, han ve hamamlar, saray ve köşkler; Türk mimarisinin en güzel 

örneklerini oluşturmuştur. Bu dönemde, dinî mimaride cami, türbe, kümbet, medrese, 

tekke ve zaviyeler; askerî mimaride sur, kale ve hisarlar; ticarî mimaride köprü ve 

kervansaraylar; sivil mimaride ise saray, köşk, han ve hamam gibi eserler inşa edilmiş, 

süsleme sanatlarından Minyatür, Çini, Halı ve Kilim çok gelişmiştir. Selçuklu 

dönemindeki bu güzel gelişmeler, Osmanlı döneminde zirveye ulaşmış, Mimar Sinan 

tarafından yapılan mimarî eserler, birer şaheser olarak günümüze kadar gelmiştir. 18. 

yüzyılda “Lale Devri”nde Avrupa etkisi Türk sosyal ve kültürel hayatı yanısıra özellikle 

mimaride de yoğunlukla görülmüştür. 

 

1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilanıyla Türk kültür ve sanatında millî bir tarz yaratma 

çabaları ağırlık kazanmış, Mimar Kemalettin Bey ve Vedat Bey’in öncülüğünde Türk 

mimarlığı adeta yeni bir dönem yaşamış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllarda 
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mimarimizde millî bir tarz yaratma çabaları devam etmiş, 1927 sonrasında batılı 

mimarların yaptığı mimari eserler Türk mimarisinde çok etkili olmuş, 1950’li yıllardan 

sonra bu etki devam etmiştir. Mimarimizde yaşanan bu gelişmeler, Türk sanatının 

bütünü için geçerlidir. 
14

 

 

2.6.4. Ekonomi  

 

İslamiyet öncesi Türk toplumunda temel ekonomik faaliyetler olarak daha çok 

hayvancılık, buna bağlı olarak at ve koyun yetiştirdikleri görülür. İlerleyen zaman 

içinde yerleşik hayata geçen Uygurlar tarımla uğraşmış, Çin’le yoğun ticaret 

yapmışlardır.  

 

Gazneliler tarım faaliyetlerinde ilerlemiş, sulama kanalları yaparak üretimlerini 

arttırmış, Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle, yerleşik hayata geçiş hız kazanmış, 

buna bağlı olarak tarım ve ticaret gelişmiş, Gazneli Mahmut döneminde “İpek Yolu” ve 

“Baharat Yolu”nun hâkimiyeti Türklere geçmiş, böylece ticarî gelirleri artmıştır.  

 

Selçuklular dönemi, I. Mesut zamanında ilk para; I. Alaattin Keykubat zamanında ilk 

altın para bastırılmış, Selçuklular ticarî faaliyetlerde çok başarılı olmuş, bu dönemde 

çok sayıda çarşı ve kervansaray yapılmıştır.  

 

Osmanlı döneminde temel ekonomik faaliyetler tarım, hayvancılık ve ticaret üzerine 

yoğunlaşmış, esnaflar “Lonca” adı verilen birlikler etrafında toplanmış, Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde savaş araç gereçleri üretilmiş, ilk büyük Osmanlı tersanesi 

Gelibolu’da Yıldırım Bayezit tarafından yaptırılmış, daha sonraki dönemlerde İstanbul, 

Sinop, İzmit’te bazı tersaneler inşa edilmiş, İstanbul’un fethinden önce Edirne ve 

Bursa’da, fetihten sonra ise İstanbul’da top dökümhaneleri, Gelibolu’da ilk baruthane 

kurulmuştur. 
15

 

 

 

 

                                                 
14

 http://www.kultur.gov.tr/TR,96255/turk-kulturu.html (15.03.2018) 
15

 http://www.kultur.gov.tr/TR,96255/turk-kulturu.html (15.03.2018) 

http://www.kultur.gov.tr/TR,96255/turk-kulturu.html
http://www.kultur.gov.tr/TR,96255/turk-kulturu.html
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2.6.5 Osmanlı İmparatorluğu 

 

Osmanlı İmparatorluğu tarihi, belirli dönemlere ayrılarak incelenir ve değerlendirilir. 

Bu dönemler;  

 Beylik Dönemi   (1299 ve öncesi),  

 Kuruluş Dönemi  (1299-1453),  

 Yükselme Dönemi  (1453-1579),  

 Duraklama Dönemi  (1579-1699),  

 Gerileme Dönemi  (1699-1792) ve  

 Dağılma Dönemi  (1792-1922) olarak adlandırılmaktadır. 

 

 2.6.6 Türkiye Cumhuriyeti 

 

Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik ve askerî anlamda yaşadığı çöküşünden sonra 23 

Nisan 1920’de TBMM kurulmuş, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milleti 

tarafından verilen milli mücadelenin ardından TBMM’de 29 Ekim 1923’de “Türkiye 

Cumhuriyeti” ilan edilmiştir. Tezimizin 2. Bölümünde detaylı bir şekilde ele aldığımız 

gibi Cumhuriyet’in ilanıyla, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk kültür, 

siyasal, ekonomi ve sanat hayatında çok dönemli değişimler yaşanmıştır. 
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3. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İRAN’A GENEL BİR BAKIŞ 

 

Genel olarak özetlersek, yıllardır uygulanan uluslararası ambargolara rağmen küresel 

ekonomiye entegre olmaya çalışan İran’a son zamanlarda birçok ülke çeşitli yatırımlarla 

çeşitli ticaret imkanları ve fırsatlarını değerlendirmek üzere yönelmişlerdir. 

 

3.1 Siyasi ve İdari Yapı 

 

Binlerce yıllık tarihi ve zengin bir kültür dokusuna sahip, bölgemizin en önde gelen 

önemli ülkelerinden biri olan İran İslam Cumhuriyeti ulema ile halk tarafından seçilen 

temsilciler arasında paylaşılarak, teokrasi ile başkanlık sistemi karışımı özel bir yönetim 

biçimi ile yönetilir. Dini lider ülkede her konuda son söze sahip olup, yaşam boyu görev 

yapar. Nizami Ordu, Devrim Muhafızları, İçişleri Bakanlığı, İstihbarat Birimleri 

doğrudan dini lidere bağlı olup, dini lider yasama, yürütme, yargı erklerinin işleyişlerini 

de denetler. İran’da ayrıca anayasayı koruyucu “Devlet Uzlaştırma Konseyi” vardır. 

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere İKO (İslam Konferans Örgütü), EİT (Ekonomik 

İşbirliği Teşkilatı) gibi birçok önemi uluslararası kuruluşla üye olan İran ekonomik 

ambargoya rağmen son zamanlarda yeniden dünya ile bütünleşme çabası içindedir. 
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 http://www.kultur.gov.tr/TR,96255/turk-kulturu.html (17.03.2018) 

http://www.kultur.gov.tr/TR,96255/turk-kulturu.html
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3.2 İran Bilgileri 

 

Resmi adı    İran İslam Cumhuriyeti   

Yönetim şekli  İslam Cumhuriyeti (1979 Anayasası)   

Dini lider    Ayetollah Seyid Ali Khamenei  

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani   

Başkenti    Tahran   

Yüzölçümü    1.648.195 km²   

Nüfusu  79,9 milyon 

Resmi Dili    Farsça   

Kullanılan diller  % 58 Farsça,  

% 26 Türk ve Türk Lehçeleri,  

% 9 Kürtçe, 

% 2 Luri,     

% 1 Türkçe,  

% 1 Beluci,  

%1 Arapça,  

%2 Diğer   

Para birimi    İran Riyali (10 Riyal = 1 Tümen)   

Para kuru    1 $ = 35,000 IR   

Saat farkı    Türkiye saatinden 1.5 saat ileridedir. 

Üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar: 

BM (Birleşmiş Milletler),  

İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı),  

EİT (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı),  

İSİPAB (İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Arası Birliği),  

D-8 (Developing 8),  

NAM (Bağlantısızlar Hareketi),  

KSYÖ (Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü),  

Şangay İşbirliği Örgütü (Gözlemci Üye) 
17

 

 

3.3 Tarih 

 

M.Ö. 3000 yıllarından beri bilinen İran’da Persli Keyhüsrev Elamlıların yerine 

Medlerin kurmuş olduğu imparatorluğu M.Ö. 550 yılında yıkmış ve Anadolu’nun 

büyük bir bölümünü de dahil ederek kendi egemenliği altına almıştır. M.Ö. 330 

                                                 
17

 http://www.mfa.gov.tr/iran-kunyesi.tr.mfa (17.03.2018) 

http://www.mfa.gov.tr/iran-kunyesi.tr.mfa
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yıllarında İskender komutasındaki Yunanlılar İran topraklarını ele geçirmiş, bundan 

sonra İran’da Parthlar ve Sasanilerin egemenliği devam etmiş, Hazret-i Ömer 

zamanında İran’a birçok sefer düzenlenmiş, İslam ordularının İran’ı ele geçirmesiyle 

Sasaniler çökmüş, İslam orduları Azerbaycan, Taberistan, Cürcan, Rey, Kumis, Karvin, 

Zencan, Hemedan, İsfahan ve Horasan’ı ele geçirmişler, Hazret-i Ömer’in ölümünden 

sonra İran’da çeşitli karışıklıklar olmuş, Hazret-i Osman ordu göndererek bu 

karışıklıkları bastırmış, bu şekilde İran’da devamlı bir İslam hakimiyeti sağlanmıştır.  

 

Daha sonra Safiyyüddin Erdebili soyundan gelenler ve Sünniler İran’da çeşitli tarikatlar 

kurmuş, Osmanlı sultanları İslamiyet’e hizmet eden bu tarikatlara çeşitli yardımlarda 

bulunmuş, Şeyh İbrahim, aşırı Şii görüşlerini benimsemiş, daha sonra tarikatın başına 

Şeyh Haydar, onun ölümüyle oğlu Şah İsmail geçmiş, Akkoyunlular Devletini yıkarak, 

İran’da Safevi Hanedanını kurmuştur. Bu dönemde Şiilik ülkenin resmi dini olmuş, 

1514 yılında Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim Çaldıran’da Şah İsmail’in orduları 

savaşmış, galibiyet sonrası Tebriz’i fethetmiş, Şah İsmail’in ölümünden sonra tahta 

geçen oğlu Tahmasb zamanında İran tamamen Osmanlıların eline geçmiştir.  

 

Şah İkinci Abbas’ın hükümdar olduğu dönemde Safevi Sülalesi çökmüş, bundan sonra 

Afganlılar İran üzerine sık sık askeri seferler düzenlemiş, fakat hiçbir zaman İran’a 

tamamen sahip olamamışlardır.  

 

1729’da İran’da Safeviler yönetimi tekrar ele geçirmiş, ancak bu dönemde Rus Çarı 

Deli Petro bazı çıkarları nedeniyle İran’a göz dikmiş, bunu önlemek için Osmanlılar 

İran üzerine bir sefer düzenlemiş ama Osmanlılar ve Ruslar aralarında anlaşma yolunu 

tercih ederek İran’ı aralarında paylaşmışlardır. Bu anlaşma uzun sürmemiş, Safevi 

Sülalesi tahtı ele geçirmiş, devam eden yıllarda Nadir Şah’la birlikte İran’da Afşar 

soyunun egemenliği başlamış, ancak bu da uzun sürmemiş, Nadir Şah’ın 

öldürülmesinden sonra Zendler, Afganlılar ve Kaçarlar üç ayrı rakip olarak tahtı ele 

geçirmeye çalışmış, Zendler ülkeyi 40 yıl ardından Kaçarlar 1925 yılına kadar 

yönetmişlerdir.  

1925-1979 yılları arasında İran’ı Pehlevi sülalesi yönetmiş, İkinci Dünya Savaşı yılları 

olan bu dönemde İran’da şiddetli Alman etkisi görülmüş, İran’da pek çok Nazi 
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teknisyeninin bulunması, İngiltere ve müttefik devletleri rahatsız etmiş, bu sebeple 

İngiltere ile başlayan gerginlik 1952’de diplomatik ilişkilerin kesilmesine yol açmıştır. 

 

Musaddık döneminde İran’da yine bazı huzursuzluklar çıkmış, Şah, Musaddık’ı 

başbakanlıktan alıp, yerine General Zahid’i tayin etmiş, 1963 yılında “Beyaz Devrim” 

denilen ülkede büyük çapta ekonomik ve sosyal reformlar gerçekleştirmiş, petrol 

gelirlerinin artması ve ülke savunması için yapılan büyük harcamalar İran’ı 

Ortadoğu’da özellikle askeri açıdan önemli ülkeler arasına sokmuş, bu dönemde 

Fransa’da sürgünde bulunan İranlı Şii lider Humeyni, ülkede Şii inancının 

hakimiyetinden de yararlanarak, çoğunlukta olan Şiileri yanına alarak İran’a hakim 

olmuştur. Bu durumda Şah ailesi İran’ı terk etmiş, ülke Şii inancı ile idare edilmeye 

başlanmıştır.  

 

İran Humeyni idaresinde iken 22 Eylül 1980’de Irak ile savaşa başlamış, bu savaşta 

yüzbinlerce İran’lı ölmüş, 20 Ağustos 1988’de ateşkes ilanı ile savaş sona ermiştir.  

 

Âyetullah Humeyni’nin 1989’da ölmesi üzerine yerine İran’da önce Ali Hameney, daha 

sonra Haşimi Rafsancani Cumhurbaşkanı seçilmiştir.  

 

3.4 Halk, Nüfus 

 

Yapılan araştırmalara göre İran nüfusu; 

%46 Farslar,  

%33 Azeriler (Türkler), 

%7 Kürtler, 

%6 Gilekler ve Mazendaranlılar,  

%3 Araplar,  

%2 Lurlar, 

 %2 Beluciler,  

%2 Türkmenler, 

%1 Kaşkay Türkleri 

ve diğer etnik gruplar şeklindedir.  
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Ülkenin resmî mezhebi Şiilik ve 12 İmam (İsna Aşeriye) inancı, ülkenin özellikle orta 

ve kuzey kısımlarında güçlü olup, Sünnilik inancı ağırlıklı olarak ülkenin kuzey-

batısındaki Kürtler ile Pakistan sınırındaki Belucilerde ve Horasan eyaletinde yerleşik 

Türkmen aşiretlerde yaygındır. İran’da az miktarda Hindu, Keldani ve Sâbiîlik inancına 

bağlı topluluklar bulunmakta, resmi rakamlara göre 77,8 milyon olan İran nüfusunun 

2013 yılında 80 milyona ulaşması tahmin edilmektedir. İran’da nüfusun yaklaşık %71’i 

kentlerde yaşamakta, okur-yazarlık oranı %77’dir. 

 

İran’ın nüfusu 1 milyonu aşan en büyük şehirleri (2011); 

Tahran   8.778.535  

Mashhad   2.567.243  

Isfahan   1.755.382  

Karaj   1 657.967  

Tebriz   1.459.755  

Shiraz   1.287.423  

Qom   1. 071 503  

Ahvaz   1.068.908 

şeklindedir. 

 

3.5 Ekonomik Durum 

 

Tezimiz içerik olarak “Dış ticaret” konusu olduğundan Türkiye ve İran olarak 

ekonomilerini kısaca da olsa incelemek durumundayız. 

 

3.5.1 Ekonomik Yapı ve Politikaları 

 

Dünyada Suudi Arabistan ve Kanada’nın ardından +11.5’lik pay ile dünyanın en büyük 

3. Petrol üreticisi olan İran, doğalgaz üretimi açısından Rusya’nın ardından 2. Sırada 

gelir. Bütün bunlardan yola çıkarak İran ülke gelirlerinin büyük bir bölümü de doğal 

olarak petrol ve türevi ürünlerin satışından elde edilir. İran ekonomisinin bu ana 
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konulardaki işletmelerin mülkiyeti halen devlete ait olup, ihracat gelirlerinin %80  - 90 

civarı, bütçe gelirlerinin %40 – 50 civarı petrol ve türevi ürünlerden elde edilmektedir. 

 

İran’da ülke GSYİH’nın sektörel dağılımı; +34 sanayi, %44 hizmet, %11 tarım 

sektörlerinde odaklanmıştır. 

 

İran ekonomisinin % 40’ı doğrudan, % 45’i “Bonyad” denilen vakıflar aracılığı ile 

dolaylı olarak devletin kontrolündedir. Irak Savaşı’nın bitiminden sonra, savaşa 

katılanların ailelerine yardım etmek amacıyla kurulmuş olan bir tür İslami vakıflar olan 

“Bonyad”lar İran devlet ve hükümetleri tarafından çok özel imkanlar, vergi indirimleri 

ve muafiyetlerinden yararlanan çok etkili devlet tekelleridir. 

 

Kalan ekonomik faaliyetlerin %15’i ise muhafazakâr işadamlarının (Bazaar) elindedir. 

 

İran ekonomisin döviz gelirlerinin %80’ini petrol ihracatından olması nedeniyle, dünya 

piyasalarındaki fiyatların hareketlerine aşırı duyarlıdır. 1990’lı yıllarda petrol 

fiyatlarındaki aşırı düşüş ve dalgalanmalar nedeniyle sıkıntıya düşen İran ekonomisi 

2000 yılından sonra petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesiyle yeniden canlanmış, 

ancak uygulanan uluslararası ekonomik ambargolar İran ekonomisini halen olumsuz 

yönde etkilemeye devam etmekte, ülke gelirlerinin büyük bir kısmını oluşturan petrol 

ürünleri ihracatı fazla arttırılamamaktadır.   

 

Diğer taraftan merkezi Belçika’da bulunan SWIFT (The Society for Worldwide 

Interbank Financial Telecomminication), 2012 Mart ayından bu yana İran bankalarına 

hizmet vermeyi durdurmuş olup, bu arada Kasım 2011’den beri ülkede görülen 

devalüasyon ile İran Riyali değer kaybetmekte, halkın alım gücü devamlı olarak 

düşmektedir. 
18

 

 

 

 

 

                                                 
18

 http://www.kto.org.tr/d/file/iran-ulke-raporu_2016.pdf (19.03.2018) 

http://www.kto.org.tr/d/file/iran-ulke-raporu_2016.pdf
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3.5.2 İran Ekonomisinin Karşılaştığı Sorunlar 

 

İran ekonomisinin başlıca sorunlarını; 

 Hızla artan nüfus, 

 Halkın yaygın yoksulluğu, 

 Yıllardır kısmen süren enflasyon, 

 Dünya paralelinde artan işsizlik, 

 Temel ihtiyaç maddelerine uygulanan sübvansiyonlar nedeniyle bütçeye binen 

yük, 

 Verimsiz, hantal, sistemi eskimiş devlet yapısı, 

 Bonyad’ların denetimindeki belirsizlikler 

şeklinde sıralanabilir. Bu durumlar karşısında İran petrol ürünleri gelirlerine bağlı 

ekonomik yapılanmasını değiştirerek ve azaltarak, ülkede üretilen diğer çeşit malların 

ihracatını arttırmak, yüksek orandaki ithalatını azaltma yolunda planlar yapmaktadır.   

 

2013 yılı Kasım ayında BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, 

Fransa, Almanya, Rusya ve Çin’in Cenevre’de  

2013 Kasım ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi; Amerika, 

Fransa, Almanya, Rusya, Çin ve İngiltere’nin Cenevre’de yaptıkları görüşmeler olumlu 

sonuçlanmış, İran’ın nükleer faaliyetlerini durdurması karşılığında bazı ambargoların 

kaldırılmasını uzun bir sürece yayan Cenevre Sözleşmesi’ni 24 Kasım 2014’te 

imzalamışlardır. Uygulanan yaptırımlarda Amerika tarafında fazla bir olumlu değişim 

olmamakla birlikte, bu durum ülkede kısmen bir rahatlama sağlamıştır.  

 

Bu kapsamda, İran’ın 20 Ocak 2014 tarihinden itibaren altı aylık süre boyunca uymayı 

taahhüt ettiği koşullar şöyledir:  

 %5’in üzerinde uranyum zenginleştirmesi yapmama, 

 Gerçekleştirmiş olduğu uranyum zenginleştirmesini %20 civarında etkisizleştirme 

(İran bunu her %20 oranında gerçekleştirdiğinde, petrol ihracatından alacaklı 

olduğu 4.2 milyar Dolar’ı ülkesine transfer etmesine izin verilecektir), 

 Arak tesislerindeki nükleer faaliyetleri durdurma,  

 Tesislerde yeni santrifüjleri devreye sokmama, 



37 

 

 Natanz ve Fordo tesislerinde yeni uranyum zenginleştirmesi yapmama, 

 Uluslararası Atom Enerjisi’nin yoğun denetimini kabul etme. 

 

Bu sözleşmeye göre 20 Ocak 2014 tarihinde itibaren İran’a sağlanacak taahhütler şöyle 

sıralanıyor;  

 Anlaşma tarihinden itibaren altı ay boyunca İran aleyhine yeni bir yaptırım kararı 

almamak, 

 İran’a yönelik; altın, değerli madenler, otomotiv ve petrokimya sektörleri ve bu 

sektörlerdeki ticari işlemlerle ilgili sigortacılık, taşımacılık ve mali hizmetlere 

uygulanan yaptırımların altı ay süreyle dondurulması,  

 Bazı İran havayolu şirketleri için tamir, bakım, denetim ve yedek parça 

ürünlerinin satışı ve montajına altı ay süreyle izin verilmesi ve bu sektörlerdeki 

ticari işlemlere ilişkin sigortacılık, taşımacılık ve mali hizmetlerle ilgili 

yaptırımların altı ay süreyle dondurulması, 

 İran’ın AB ve ABD haricindeki ülkelere petrol satışına kısmen izin verilmesi ve 

bu satış işlemleri için sigortacılık ve taşımacılık yaptırımlarının altı ay süreyle 

dondurulması, 

 İran’ın gıda, tarımsal ürünler, ilaç ve tıbbi cihaz ithalatının kolaylaştırılması. 

 

Bu sözleşmeden 6 ay yürürlükte kalmış, bu süre içinde İran’a verilen taahhütler kısmen 

yerine getirilmiş, bazı petrokimya maddelerinin ihracatı, çeşitli değerli madenler, 

otomotiv ve yan sanayi ürünleri ve yedek parçaları ile ilgili ithalat kolaylıkları 

sağlanmış, bu süre içinde yapılan sözleşmenin daha detaylısının yapılması konusunda 

hazırlıklar yapılmış, ancak ABD ve AB’nin petrol ihracatı ve bankacılık sistemleri ile 

ilgili yaptırımları devam etmiştir. 

 

3.5.3 Büyüme ve Enflasyon  

 

İran bugün bölgesinde Suudi Arabistan’dan sonra en büyük ekonomi güç olmakla 

beraber, yıllardır ülkeye uygulanan uluslararası ekonomik ambargolar nedeniyle 

GSYİH’ı; 

 2011 yılında 541 milyar dolara, 
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 2012 yılında 398 milyar dolara, 

 2013 yılında 367 milyar dolara düşmüştür. 

 

Geçen 10 yıl içinde çift haneli enflasyona sahip olan İran’da 2010 yılı sonu itibariyle 

enflasyon hızla yükselmiş, ambargoların da nedeniyle İran Riyali değer kaybetmiş, bu 

da ekonomiyi olumsuz yönde etkilemiştir.  

 

4-5 Ocak 2015 tarihlerinde İran’ın Başkenti Tahran’da yapılan Milli Ekonomi 

Konferansı’nda yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani; 

milli konularda sürdürülebilir büyümenin önemini belirtmiş, enflasyonu kontrol altına 

aldıklarını, geçen yıllardakine oranla bu yıl ekonomide yaklaşık %4 civarında bir 

büyüme sağladıklarını, bunun umut verici olduğu, yakında enflasyonun %20'nin altına 

ineceğini ve ekonominin yakında eksi büyümeden artıya geçeceğini ifade etmiştir.   

 

3.5.4 Kalkınma Planları 

 

Son yıllarda İran’da yapılan kalkınma planları istenen başarıyı pek sağlayamamıştır. 

Örneğin 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı reformcular ve muhafazakarlar arasındaki bazı 

çekişmelerden dolayı başarılı olamamış, bunun üzerine Ahmedinejad Hükümeti 2005 

yılı Mart ayında 2005 – 2010 yılları arasını kapsayan 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı 

devreye sokmuş ama ülke petrol gelirlerinin iyi değerlendirilememesinden ve yine 

ülkeye uygulanan ekonomik ambargo da nedeniyle bu plan da istenen başarıyı pek 

sağlayamamıştır.    

 

2010 yılında uygulamaya koyulan, 2010 - 2015 yılları arasındaki dönemini kapsayan 5. 

Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın ana maddeleri şöyledir; 

 Öncelikle enflasyonla mücadele, 

 Petrol dışındaki sektörlerde özelleştirme çalışmalarına ağırlık vermek, 

 Yabancı sermaye yatırımlarının ve ülke ekonomisindeki bazı önemli konuların 

liberalleşmesini sağlamak, 

 Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olmak. 
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Tablo 9: İran’ın İhracat Yaptığı Önemli Ülkeler (Bin $) 
19

 

Ülkeler   Yıl; 2013 

Çin 25.404.912 

Türkiye 10.383.154 

Hindistan 10.031.595 

Japonya 6.939.974 

Güney Kore 5.564.403 

Tayvan 1.140.158 

Umman 562.075 

Rusya Federasyonu 432.54 

Almanya 377.944 

Ermenistan 187.570 

İtalya 182.144 

Pakistan 167.777 

Gürcistan 129.344 

Belçika 115.408 

İspanya 113.136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 http://www.kto.org.tr/d/file/iran-ulke-raporu_2016.pdf (19.03.2018) 

 

http://www.kto.org.tr/d/file/iran-ulke-raporu_2016.pdf
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Tablo 10: İran’ın İthalat Yaptığı Önemli Ülkeler (Bin $) 
20
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 http://www.kto.org.tr/d/file/iran-ulke-raporu_2016.pdf (19.03.2018) 

 

Ülkeler Yıl; 2013 

Çin 14.395.875 

Hindistan 5.433.901 

Güney Kore 4.480.902 

Türkiye 4.193.950 

Almanya 2.506.274 

Brezilya 1.609.137 

İtalya 1.392.217 

Rusya Federasyonu 1.168.646 

Arjantin 1.102.961 

Malezya 966.801 

Ukrayna 793.925 

Fransa 655.842 

Tayvan 647.790 

Kazakistan 538.945 

Endonezya 469.356 

http://www.kto.org.tr/d/file/iran-ulke-raporu_2016.pdf
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Tablo 11: Başlıca Ürünler İtibarıyla İran’ın İhracatı (Bin $) GTİP  
21

 

 

Ürün adı 2011 2012    2013 

Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 

minerallerden elde edilen yağlar)  

84.381.572 52.748.016  37.698.576 

Başka yerde belirtilmemiş ürünler  14.755.558 11.006.062  9.026.758 

Etilen polimerleri 2.074.836 2.271.513  2.627.801 

Demir cevher ve konsantreleri  789.933 1.824.957  2.406.911 

Asiklik alkoller 1.672.695 1.626.079  1.802.089 

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde 

edilen yağlar  

1.075.703 2.635.853  1.706.722 

Azotlu mineraller, kimyasal gübreler  992.774 1.087.435  816.374 

Siklik hidrokarbonlar  1.130.032 892.754  811.221 

Petrol gazları, diğer gazlı hidrokarbonlar  5.544.809 2.415.872  443.168 

Kabuklu meyveler (taze, kurutulmuş, kabuğu 

çıkarılmış, soyulmuş)  

1.034.784 757.402  410.085 

Saf amonyak / sulu çözeltileri  463.683 405.412  263.415 

İşlenmemiş aliminyum 378.776 315.925  248.772 

Petrol yağ ve minerallerden elde edilen yağların 

kalıntıları  

713.765 185.407  198.643 

Demir / çelik sıcak hadde yassı mamulleri  358.419 166.723  196.795 

Taze / kurutulmuş üzüm   291.465 183.257  192.702 

Düğümlü, sarmalı halılar, yer kaplamaları  536.944 156.392  145.249 

Propilen ve diğer Olefinlerin polimerleri 61.705 64.336  134.658 

Kükürt (süblime, presipite ve kolloidal kükürt 

hariç) 

13.062 234.580  134.062 

Mermer ve traverten, kireçli taşlar, vs.  111.496 131.389  122.120 

Arıtılmış bakır ve işlenmemiş bakır alaşımları  667.851 251.675  110.613 

Bakır cevherleri ve konsantreleri  47.050 360.638  109.711 

Bitümen ve tabii asfalt katranlı kumlar, asfaltit ve 

asfaltlı kayalar  

7.276 111.822  103.439 

Krom cevherleri ve Krom cevherleri ve 

konsantreleri 

100.034 109.016  102.156 

İşlenmemiş çinko  268.787 211.293  94.897 
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 http://www.kto.org.tr/d/file/iran-ulke-raporu_2016.pdf (19.03.2018) 

 

http://www.kto.org.tr/d/file/iran-ulke-raporu_2016.pdf
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Asiklik hidrokarbonlar  310.050 456.460  94.11 

 

 

 

Tablo 12: İran’ın İthal Ettiği Önemli Ürünler (Bin $) GTİP 
22

 

 

Ürün adı 2011 2012    2013 

Pirinç 975.359 980.708  2.464.325 

Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde)  6 6.528.068  1.661.204 

Soya fasulyesi yağı üretiminden kalan katı atıklar 844.825 929.166  1.531.133 

Buğday ve mahlut  20.385 1.710.346  1.301.738 

Mısır 1.294.012 1.221.361  953.994 

Tedavi/ korumada kullanılan ilaçlar (dozlandırılmış)  1.120.000 753.592  925.626 

Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak 

değiştirilmemiş)  

649.476 797.712  787.815 

Soya yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak 

değiştirilmemiş)  

784.105 579.496  762.325 

Kara taşıtları yedek parça, aksam, parçaları  883.875 984.613  613.717 

Demir – çelik, sıcak hadde yassı mamulleri (genişlik 

600 mm. fazla)  

1.613.849 710.069  606.903 

Telekominikasyon elektrikli cihazları 211.757 422.554  583.952 

Televizyon, projektor, video monitörleri 94..171 300.562  563.424 

Otomobil 837.580 559.047  511.373 

Hava vakum pompaları, hava / gaz kompresörleri, 

ventilator, aspirator vs.  

791.532 581.524  498.257 

Musluk, boru vs. malzemeleri, basınç düşürücü, 

termostatik valf, vs. 

353.507 718.809  452.479 

Demir / çelik, yassı mamul, kaplı, sıvanmış  

kaplı, sıvanmış (600 mm’den geniş)  

824.265 479.837  436.591 

Kamış / Pancar Şekeri, Katı halde saf sakkaroz 596.997 539.141  407.010 

Dondurulmuş sığır eti 769.252 463.060  403.063 
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 http://www.kto.org.tr/d/file/iran-ulke-raporu_2016.pdf (19.03.2018) 

http://www.kto.org.tr/d/file/iran-ulke-raporu_2016.pdf
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Aydınlatma araçları, lambalar, ışıklı tabelalar, vs.  50.253 92.458  390.925 

Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik aletleri ve 

cihazları  

386.362 363.511  370.623 

Sentetik iplik, Monofil, şeritlerle dokumalar 118.466 219.674  360.764 

Stiren polimerleri (ilk şekillerde)  425.917 354.577  360.468 

Demir / çelikten (dökme hariç) dikişsiz tüp, boru, içi 

boş profil  

380.378 597.504  350.556 

Buzdolabı, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları  382.684 525.456  349.059 

 

Tablo 13: İran Ekonomisi (2016) 
23

 

GSYH (milyar $)  386.1 

Reel GSYH Büyüme Oranı (%)  3,9 

Nüfus (milyon)  79,9 

Kişi Başı GSYH ($)  4.7 

İhracat (milyar $)  102,0 

İthalat (milyar $)  79.4 

İşsizlik Oranı (%)  12.4 

Enflasyon Oranı (%)  9.8 

 

Başlıca ticaret ortakları: Çin, Hindistan, G.Kore, Türkiye,  

Başlıca ihracat kalemleri: Ham petrol, madeni yakıtlar, 

Başlıca ithalat kalemleri: Elektrikli cihazlar, otomobiller, tarım ürünleri 
24

 

 

3.6  Siyasi ve İdari Yapı 

 

1 Nisan 1979 tarihinde kurulan İran İslam Cumhuriyeti’nin kendine özgü bir yönetim 

biçimi olup, Anayasa’ya göre Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olup, yürütme ve yargı, 

iç ve dış politika, silahlı kuvvetler ve emniyet güçleri yönetimindedir. Cumhurbaşkanı, 

“Anayasayı Koruyucular Konseyi”nin onayını almış adaylar arasından, dört yıl süreyle 

ve en fazla üst üste iki dönem için halk tarafından seçilir. 19 Mayıs 2017’de yapılan son 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ruhani ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir.  

                                                 
23

 http://www.mfa.gov.tr/iran-ekonomisi.tr.mfa (20.03.2018) 
24

 http://www.mfa.gov.tr/iran-ekonomisi.tr.mfa (20.03.2018) 

http://www.mfa.gov.tr/iran-ekonomisi.tr.mfa
http://www.mfa.gov.tr/iran-ekonomisi.tr.mfa
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İran İslam Cumhuriyeti’nin temel yasama organı “İslami Danışma Meclisi” seçimle 

işbaşına gelen 290 üyeden oluşmakta olup, İran’da milletvekillerinin görev süresi dört 

yıl olup, siyasi parti yapılanması yoktur. İran’da çeşitli baskı ve çıkar grupları vardır. 

Bu gruplar seçim zamanlarında bir araya gelirler, seçimler bitince dağılır. 

 

3.7 Eğitim 

 

1979 yılında İran’da gerçekleşen Humeyni devriminden sonra batı yanlısı laik düzen 

yerine teokratik bir rejim oluşturulmuş, bu yapı eğitim sistemine de yansıtılmıştır. 

İlkokula başlama yaşı 7’den 6’ya indirilmiş, ders kitaplarında İslam inancına dayalı 

konulara yer verilmiş, İslam ahlakı, sosyal yapısı ve geleneği ile bağdaşmayan ve 

çelişen tüm konular eğitim içeriklerinden çıkarılmış, İran’ın devrim sonrası eğitim 

politikası, batı ideolojisinden uzak, İslam kültürüne bağlı bir İran’lı şahsiyeti 

oluşturmak üzerine kurulmuştur. 

 

İran’da anaokulları 1 yıl, ilkokullar 6 yıl, ortaokul 3, lise 4 yıldır. Tarih kitaplarında 

Fars İmparatorluğu, İslam tarihi, Farsçılık ve İran İslam Kültürü’nün zenginliklerine 

vurgu yapılmakta, eğitim sisteminin tüm aşamalarında din dersleri temel alınmaktadır. 

Öğrencilerin sınıf geçmesi için din derslerinden geçmesi şarttır.  

 

İran’ın eğitim politikasındaki ilkeler beş önemli başlık altında toplanır; 

1. İnanç: İran eğitimi, Şiiliğin On iki İmam inancı çerçevesinde, İslam dininin 

tavsiye ve ilkeleri üzerine kurulmuştur. 

2. Siyaset: İran’da iktidara gelen kişilerin Şii mezhebi görüşüne sahip, dini 

kurallara bağlı olmaları gerekir.  

3. Ekonomi: İran’lı her birey kendi kendine yetmek, ekonomik kalkınmayı 

sağlamak ve tasarruf etmek konularında bilinçlendirilmelidir. 

4. Kültür: İran’lı her bireyin Kuran-ı Kerim’i ve İslam ilkelerini anlaması ve kendi 

kültür mirasına bağlı kalabilmesi için Farsça ve Arapça dillerini iyi bir şekilde 

öğrenmesi ve bilmesi gerekmektedir. 
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5. Toplum: İslam dini kurallarınca aile ve toplum ilişkileri en yüksek değerlere 

sahip adalet üzerinde kurulur. 

 

İran eğitim politikasındaki bu temel ilkeler değerlendirildiğinde, devrim sonrası 

politika, eğitim ve daha birçok alanda Şii mezhebine ve Fars kültürüne dayalı bir 

sistemin geliştirildiğini göstermekte, İran’da Şiilik sadece siyasi alanda değil, eğitim 

alanında da kendini hissettirmektedir.  

 

3.8 Kültür 

 

İran tarihi çok çeşitli gelişmelere, etnik, din ve dil kökenli unsurlara dayandığından, İran 

gelenek ve görenekleri, halk edebiyatı, bayramlar, matem ve çeşitli merasimler İran 

kültürünü çok zenginleştirmiştir. Bu nedenlerle İran kültürü çok çeşitli ve boyutlu 

olarak tarif edilebilir. 

 

3.8.1 Bilim ve Kültür 

 

İran kültürü; Hehamenişiler - Sasaniler ve İslam Devri olmak üzere tarihte iki altın çağ 

yaşamıştır. Bu dönemlerde Avrupa’da büyük izler bırakan Rönesans’ın İslam bilim ve 

kültürüne de etkileri olmuş, Farabi, İbn-i Sina, Suhreverdi, Molla Sadra, Hayyam, 

Harezmi, Razi, Hace Nasiruddin Tusi ve Ebu Reyhan Biruni gibi büyük şahsiyetler 

dünyaca ünlü filozof ve alimler olarak yerlerini almışlardır.  

 

3.8.2 Şiir ve Ozanlar 

 

Aynı zamanda şairler ve ozanlar ülkesi olan İran’da halk özde şiiri seven ve şairlere 

sempati duyan bir yapıya da sahiptir. Hafız, Mevlana, Sadi, Firdevsi, Nizami ve 

Hayyam gibi bu alanda ünlü olan şahsiyetler seslerini sadece İran’da değil, tüm dünyaya 

duyurabilmişlerdir. 
25
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 Mehmet Ak, 2018, Marka Yönetim Danışmanı, Öğretim Görevlisi (07.01.2018) 
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3.8.3 İran Müziği 

 

İran musikisinde kullanılan tar, kemençe, sentur gibi enstrümanlar dışında İran’a özgü 

ud, kanun gibi enstrümanlarla icra edilen geleneksel musikiler  “Destgah” adı verilen 7 

ana üslupta harikulade özgün bir zenginliğe sahip olup, yöresel musikilerin yanında, 

İran klasik musikisi olarak ülkenin her yerinde icra edilmektedir.  

İran musikisinde üsluplar birbirine yakın ahenklerin bir araya gelmesiyle oluşur. İnsanı 

hemen etkileyen bir güç ve estetiğe sahip olan “Geleneksel İran Musikisi”, İslam 

Devrimi’nden sonra özellikle genç kuşak tarafından orkestra yapısının yenilenmesi ve 

yeni metotların geliştirilip uygulanmasıyla süratle yayılıp, büyük 

gelişme göstermektedir. Bugün devlet konservatuarları ve çeşitli müzik okullarında 

eğitim alanlar, modern ve klasik çeşitli müzikler yanında geleneksel İran musikisini de 

öğrenmekte, icra etmektedirler. 

 

3.8.4 Hat Sanatı 

 

Hat Sanatı İran’ın en önemli geleneksel güzel sanatlarından biridir. Genel olarak ortak 

özelliklere sahip Arap ve Fars alfabeleri ile İran’lı sanatçıların adeta resim gibi 

işledikleri bu sanatta Kur’an ayetleri, hadisler yanında büyük İslam alim ve 

şahsiyetlerinin önemli sözlerinin, özel seçilmiş İran şiirlerinin birbirinden güzel 

kompozisyonlar haline getirilmektedir. İran’da Hat Sanatı İslam Devriminden sonra 

daha da yaygınlaşmış, gelişmiş ve çok önem ve değer verilen bir sanat haline gelmiştir.  

 

3.8.5 Resim Sanatı  

 

Minyatür türündeki “Geleneksel İran Resim Sanatı” da İran kültüründe uzun ve önemli 

bir geçmişe sahip olup, İran tasavvufu ve edebiyatı ile iç içedir.  

 

3.8.6 İran Mimarisi  

 

Tarihten bu yana İslam Dönemi İran Mimarisi eserleri İran’lıların sanat ve bilim 

anlayışlarını, estetik zevklerini yansıtır. Zencan yakınlarındaki Sultaniye Kümbeti, 
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İsfahan’daki Şeyh Lütfullah ve İmam Camileri, Yezd Merkez Camii ve UNESCO 

tarafından İsfahan şehriyle birlikte kültür mirası olarak korunan Yezd şehri İran İslam 

mimarisinin başlıca yapıtlarına örnek olarak gösterilebilir.  

 

3.8.7 İran Sineması 

 

Modern sanatlar arasında çok özel bir yere sahip olup, nereyse sanayileşen “İran 

Sineması”nda yılda ortalama 60 film üretilmekte, binlerce kişi bu sektörde istihdam 

edilmektedir. Yarım asırdan uzun bir zaman geçmişine sahip “İran Sineması”nda en 

kalıcı eserlerin çoğu devrim sonrasında üretilmiştir. İran’da sinema endüstrisinin 

desteklenmesi amacıyla 1983’te “Farabi Sinema Kurumu”, 1995’te “Sinema Evi” 

kurulmuş,  “Uluslararası Fecr Film Festivali” dünya sinema sektöründe itibarlı bir 

duruma getirilmiştir. İranlı yönetmenler ve eserlerinin büyük birçoğu dünya sinema 

çevrelerince tanınmakta, İran halkı sinemaya olan ilgi ve sevgisini 182.859 seyirci 

kapasiteli 295 salonda cevap vermektedir.  

 

3.8.8 Radyo ve Televizyon  

 

İran Sineması yanında radyo ve televizyon da halkın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına 

cevap verir hale gelmiştir. Bugün İran’da 3 uluslararası, 5 ulusal olmak üzere pek çok 

eyalette birer yerel televizyon kanalı yayın yapmakta, televizyonun 1. Kanalı; ülkenin 

%94’üne, 2. Kanalı; %89’una ulaşabilmektedir. Ayrıca İran’da 44 ulusal, 17 yerel, 

toplam 61 değişik gazetenin yanı sıra 2 adet Arapça, 4 İngilizce, 1 Ermenice ve 1 adet 

görme engelliler için gazete çıkarılmaktadır.   

 

İran’da 1996 yılında 11 bin değişik kitap basılmış, bunların tirajı 71 milyona, ülke 

genelinde 1304 kütüphaneden faydalanan insanların sayısı yılda yaklaşık 31 milyon 

kişiye ulaşmıştır.  
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3.9 Türkiye – İran Siyasi İlişkileri 

 

İran neredeyse 400 yıldır doğumuzda, 560 km’lik sınırımızı paylaştığımız önemli ve 

değişmeyen iyi bir komşumuzdur. İran’da şu anda Tahran Büyükelçiliğimiz, Tebriz, 

Urumiye ve Meşhed’de Başkonsolosluklarımız, İran’ın ise Türkiye’de Ankara 

Büyükelçiliği, İstanbul, Erzurum ve Trabzon Başkonsoloslukları bulunmaktadır. İran’la 

ilişkilerimize baktığımızda, birbirlerinin içişlerine karışmama, karşılıklı saygı ve iyi 

komşuluk ilkelerine dayalı bir zemininde geliştiği görülmekte, bu ilişkilerin 

geliştirilmesi için büyük çaba gösterilmektedir. Son yıllardaki ikili ilişkilerimize kısaca 

baktığımızda; 

 2014 Ocak ayında Sayın Başbakanımızın İran’ı ziyaretleri ile “Türkiye - İran 

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi” ilişkilerimiz kurumsal bir zemine oturtulmuş, 

 9 Haziran 2014’te “Türkiye - İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi” ilk toplantısı 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Ankara’da gerçekleşmiş, 

 7 Nisan 2015’te “Türkiye - İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi” ikinci 

toplantısı Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Tahran’da, 

 16 Nisan 2016’te “Türkiye - İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi” üçüncü 

toplantısı Sayın Cumhurbaşkanı Ruhani’nin ülkemizi ziyareti ile Ankara’da, 

 4 Ekim 2017’te “Türkiye - İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi” dördüncü 

toplantısı Sayın Cumhurbaşkanımızın İran’ı ziyareti ile Tahran’da 

gerçekleştirilmiştir. 

 19 Ekim 2017’de İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Sayın 

Başbakanımızın daveti ile Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş,  

 20 Ekim 2017’de Cihangiri, İstanbul’daki D-8 Zirvesine iştirak etmiş ve Sayın 

Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiş, 

 4-5 Mart 2016 tarihlerinde dönemin Başbakanı Sayın Davutoğlu, İran 

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin resmi daveti üzerine 

Tahran'ı ziyaret etmiş, 

 13 Aralık 2017’de İran Cumhurbaşkanı Dr. Hasan Ruhani, İstanbul’da Kudüs 

konulu İİT Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere ülkemizi ziyaret etmiş ve 

Sayın Cumhurbaşkanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmiş, 
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 Hem iki ülke Genelkurmay Başkanları, hem de Sayın İçişleri Bakanımızın İran’ı 

ziyaretlerinde, sınır güvenliği, terör ve örgütlü suçlarla mücadele alanlarındaki 

işbirliği konuları görüşülmüştür.
26

  

 

3.10 Marka ve Pazarlama Uzmanının Tahran Değerlendirmeleri (Ocak 2018)   

 

 Tahran’da havaalanından çıkıp otobüse bindiğinizde dikkatinizi çeken ilk şey 

radyoda Türkçe parçalar çalıyor olmasıdır. 

 Önceden bayanlar yeşil taksilere (şoförleri de bayan), erkekler sarı taksilere 

binerken, bugün bu taksilerin özelliği kalmamış; artık bayan ve erkekler 

istedikleri taksiye binebiliyorlar Tahran’da. Normal taksiler dışında, isteyen 

arabasını taksi olarak kullanabiliyor Tahran’da; yolcu alabiliyor, para 

kazanabiliyor. 

 Elektronik; özellikle cep telefonu ve Plazma / LCD TV sektörü Türkiye’nin 10 yıl 

kadar öncesi gibi, şu an çok canlı.  

 15 milyonluk Tahran’da henüz 7-8 AVM bulunmakta. AVM’ler kalabalık değil. 

Fakat yemek bölümü oldukça yoğun. 

 Tahran’da ev yemeği yapan restoranlar yok denecek kadar az. Genelde Pizza, 

Hamburger tarzı şeylerin yoğunlukta tüketildiği gözlemleniyor.  

 AVM’lerde çok yaygın olarak kullanılan çağrı sistemleri mevcut. Örneğin; 

verdiğiniz sipariş için menünüz hazır olana kadar kasada beklemiyorsunuz, size 

küçük bir cihaz veriliyor, masanıza gidip, oturuyorsunuz, menünüz hazır 

olduğunda bu ses, titreşim ve yanan ışıkları ile size sinyal veriyor, siz de hazır 

olan menünüzü gidip, alıyorsunuz. 

 15 milyon nüfuslu Tahran’da, caddelerde restoran yok denecek kadar az. Kebap 

restoranları genellikle yerin altında.  

 Tahran’da baklava ve baklavacı bulunmamakta. 

 İran’da resim çekme yasağı vardır.  

 İran’da elektrik, havagazı, su bedava denecek kadar ucuzdur.  

 Tuvaletler genelde alaturkadır. 

 Bazı restoranlarda hala yerde yemek yenilmektedir. 

                                                 
26

 http://www.mfa.gov.tr/turkiye-iran_siyasi-iliskileri.tr.mfa (17.01.2018) 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye-iran_siyasi-iliskileri.tr.mfa
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 Dünyada kadınların en fazla makyaj malzemesi ve kozmetik ürünlerin tükettiği 

ülkeler arasında İran’ın geldiği, kadınların birbirinde güzel ve bakımlı oldukları 

söyleniyordu ama bunun abartıldığı kadar olmadığı görülmektedir. 

 İran’da insanların %40 civarı Türkçe biliyor. Azeri Türkler oldukça fazla. 

 Tahran yabancı biri için ilginç olabilir ama turistik; gezilebilir, görülebilir bir 

şehir olmadığı görülmektedir. Turistik açıdan gezecek, görecek yerler yok 

denecek kadar az.    

 Tahran’da trafikte kırmızı ışık dikkate alınmamaktadır. Her ışıkta trafik polisi 

olmasına rağmen sürücüler kırmızı ışık kuralına uymamaktadır.  

 İran’da hafta sonu tatili Perşembe, Cuma günleri uygulanmaktadır.  

 Dükkanlar sabah 10.00’da açılmaktadır. Yazın 14.00 – 16.00 saatleri arasında 

kapanmaktadır.  

 Tahran’da kuruyemişçiler çok dikkat çekmekte. Kuruyemişleri sergileme ve 

sunumların çok güzel olduğu görülmektedir. 

 15 Milyon nüfuslu Tahran’da 5 tane cami bulunmaktadır. Bu camiler büyük ve 

ihtişamlı değil ve minareleri çok kısadır.  

 İran’da günde 3 kez ezan okunmaktadır. Ezan sesi yüksek değil; çoğu kez ezanın 

sesi duyulmamaktadır. 

 Halk genel olarak homojen ve orta kalitededir.  

 Tahran’da Türkiye’deki gibi fazla cafe, restoran bulunmamaktadır. Çok kısa 

zamanda kuvvetli markalar yaratılabilir. 

 İran’da en popüler kullanılan telefon uygulama programı; Telegram’dır.
27

 

 

3.11 Türkiye - İran Dış Ticaret Alt Yapısı 

 

Genel olarak baktığımızda, Türkiye, İran ile tarih boyunca iyi ilişkiler içinde olmuş, bu 

her zaman her iki ülkenin yararına olmuş, İran’a uygulanan ekonomik ambargoya 

rağmen her iki ülke arasındaki siyasal, kültürel, ekonomik ilişkiler gelişirken, son 

yıllarda bunlara eklenen Türkiye’ye yönelik turizm, ilişkilerimizin daha da iyi boyutlara 

erişmesini sağlamıştır.  
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 Mehmet Ak, 2018, Marka Yönetim Danışmanı, Öğretim Görevlisi (10.01.2018) 
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Türkiye’nin İran ile 1996 yılında 1 milyar dolar seviyesindeki dış ticaret hacmi, 2012 

yılında 22 milyar dolara ulaşmış, ancak dış ticaret dengesi Türkiye aleyhine seyretmiş, 

2012 yılından bu yana düşüş eğiliminde olan ticaretimiz 2016 yılında 9,6 milyar dolar 

seviyesinde gerçekleşmiştir.  

 

İran ekonomisinin en önemli değerlerine baktığımızda; 

 “BP Dünya Enerji İstatistik Raporu”na göre; 2016 sonu itibariyle İran dünya 

petrol rezervlerinin %9,3’üne, doğalgaz rezervlerinin %18’ine sahiptir. 

 “Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 2015 İran Ülke Bülteni”ne göre; kömür, demir 

cevheri, kurşun, manganez, krom, bakır, çinko ve sülfür gibi birçok önemli doğal 

kaynaklara sahiptir. 

 İran tarım ürünleri çeşitliliği bakımından da dünyanın en zengin ülkelerinden 

biridir.  

 İran Ortadoğu’daki diğer enerji kaynağı zengini ülkelerden farklı olarak çok 

çeşitli mal ve hizmetler üreten bir sanayi altyapısına sahiptir.  

 İran sanayisi son yıllarda petrol ve petrokimya ürünleri dışında, çeşitli gübreler, 

sodyum hidroksit, çeşitli inşaat malzemeleri, gıda ürünleri (ağırlıklı olarak şeker, 

bitkisel yağlar, vs.) ve metal işleme sektörlerinde yoğunlaşmıştır. 
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Tablo 14: Türkiye -İran Arasında 1980 Yılı İtibariyle Yapılan Anlaşmalar ve 

Protokoller 
28

      

Anlaşma / Protokol / Mutabakat  İmza tarihi RG Tarih&Sayısı 

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması 12.05.1980 07.06.1980 

(17010) 

Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Karma 

Komisyonu 2. Dönem Toplantısı Mutabakat 

Zabtı 

01.05.1984 30.01.1985 

(18651) 

Ticaret Anlaşması 21.12.1996 11.06.1997 

(23016) 

Deniz Ticaret Seyrüsefer Anlaşması 21.12.1996 15.06.1997 

(23020) 

Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı 

Yardım Anlaşması 

22.11.2000 01.08.2001 

(24480) 

ÇVÖ (Çifte Vergilendirmeyi Önleme) 

Anlaşması 

17.06.2002 09.10.2003 

(25254) 

YKTK (Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 

Korunması) Anlaşması 

19.12.1996 25.02.2005 

(25738) 

Sınır Ticareti Ortak Komitesi 5. Dönem Topl. 

Mutabakat Zaptı 

12.10.2008 29.04.2009 

(27214) 

Çevre Alanında Mutabakat Zaptı 28.04.2010 28.05.2011 

(27947) 

Teknik Düzenleme, Standardizasyon, 

Akreditasyon, Metroloji ve Uygunluk 

Değerlendirmesi Alanlarında İşbirliğine Dair 

Mutabakat Zaptı 

03.02.2010 24.08.2011 

(28035) 

Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı 

Protokolü 

26.02.2014 05.07.2014 

(29051) 

TTA (Tercihli Ticaret Anlaşması) 29.01.2014 04.11.2014 

(29165) 

24. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı 16.04.2014 11.12.2014 

(29202) 

Hayvan Sağlığı ve Veterinerlik Alanında 

İşbirliği Mutabakat Zaptı 

26.10.2016 12.05.2017 

(30064) 

25. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı 09.04.2016  

TC Merkez Bankası-İran Merkez Bankası 

Arasında İşbirliğini Geliştirme Mutabakat Zaptı 

21.09.2017  

TC. Merkez Bankası-İran Merkez Bankası 

Arasında Yerel Paralarla İkili Ticareti 

Desteklemeye Dair SWAP Anlaşması 

09.10.2017  

26. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı 26.11.2017  

 

                                                 
28

 https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/İran/html 23.03.2018) 
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 Türkiye - İran Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA): Türkiye ve İran arasında 1 

Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş olan bu anlaşma kapsamında, ülkemiz 

İran’dan 125 sanayi ürününde taviz almış olup, 140 tarım ürününde İran’a tercihli 

tarife uygulamaktadır. 
29

 

 

 Türkiye - İran İş Konseyi: 2001 yılında kurulan bu konseyin son toplantısı, 5 

Mart 2016 tarihinde Tahran’da gerçekleştirilmiştir. ICCIMA (İran Ticaret 

Sanayiler, Madenler ve Ziraat Odaları) ile imzalanan anlaşma ile DEİK çatısı 

altında kurulan DEİK / Türkiye - İran İş Konseyi'nin amacı ikili ekonomik 

ilişkilere bir ivme kazandırmaktır. 
30

 

 KEK (Karma Ekonomik Komisyon): Türkiye - İran 25. Dönem KEK Toplantısı 

7-9 Nisan 2016 tarihlerinde Ankara ve Konya’da düzenlenmiştir.
31

  

 

3.12 Türkiye - İran İthalat ve İhracatı  

 

İki ülke arasında genel olarak pozitif doğrultuda bir gelişme gösteren ticari yapıya göz 

atalım; 

 

3.12.1 Son 10 Yılın Değerlendirilmesi 

 

Genel olarak Türkiye’nin bulunduğu coğrafya içinde komşuları ile olan ilişkilerde İran 

ile olan ilişkileri, İran’a uygulanan ekonomik ambargoya rağmen her zaman pozitif 

yönde olmuş, Türkiye’nin en büyük petrol sağlayıcısı Rusya Federasyonu olurken, en 

büyük doğalgaz sağlayıcısı İran olmuştur.  

 

Türkiye’nin dış ülkelerle olan ekonomi politikası AB ağırlıklı olmaktan, Ortadoğu, 

Afrika, Asya ve dünyanın diğer bölgelerini de kapsayacak şekilde çok boyutlu, çok 

merkezli olmaya dönüştüğü 2000’li yıllarda Türkiye’nin İran ile dış ticareti; 

 2000 yılında 1 milyar dolar seviyelerindeyken, 

 2012 yılında 22 milyar dolar seviyelerine çıkmış, 

                                                 
29

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141104-2-1.pdf (23.03.2018) 
30
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31
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 2013 yılında 13.7 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, 

 2014 yılında Türkiye’nin İran’a ihracatı 3.9 milyar dolar, ithalatı ise 9.8 milyar 

dolar olmuştur. 

 

2014 yılında Türkiye’nin İran’a yaptığı ihracatta en önemli ürünlerin başında mücevher 

eşyaları ve aksamları geliyordu ancak Türkiye ile İran’ın Suriye krizi konusunda bazı 

anlaşmazlıkları nedeniyle dış ticaret hacmimiz önemli ölçüde azaldı ve 2016 yılında 

İran’a; 

 İhracatımız 4 milyar 966 milyon dolar, 

 İthalatımız 4 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleşti, 

 Dış ticaret hacmimiz 10 milyar doların altında kaldı.  

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015 yılında İran’a yaptığı ziyaretin ardından 

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Türkiye – İran İş Konseyi Başkanı sayın Rıza 

Eser yaptığı açıklamada; 

 Bu ziyaretin iki ülke arasındaki ticarete ivme kazandıracağını, 

 Dış ticaret hacmimizin 2016 yılına kadar 30 milyar dolara çıkartılmasının 

hedeflendiğini,   

 Türkiye’nin 2014 yılında en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 10. sırada yer 

alan İran’la olan dış ticaretinde önemli bir yere sahip olduğunu, 

 Yapılan nükleer konulu görüşmelerde uzlaşma sağlanmasının ardından bazı AB 

ülkelerinin İran’da lobi faaliyetlerinde bulunduklarını ve pazardan pay almaya 

uğraştıklarını, 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran ziyaretinin zamanlamasının bu 

anlamda çok iyi olduğunu, işadamlarının bundan çok memnun olduklarını, 

 İran’la imzalanan “Tercihli Ticaret Anlaşması”nın çeşitli ülkeler arasında yapılan 

ticarette önemli bir dönem başlatacağını, 

 İran’dan Türkiye’nin yaptığı ithalatta doğalgaz, petrol ve petrol ürünlerinin en 

büyük kısmı oluşturduğunu, 

 Türkiye – İran arasındaki ticarette dengeleri Türkiye lehine değiştirmek için çaba 

sarf edeceklerini ifade etmiştir. 
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Tablo 15: Türkiye - İran İthalat - İhracat Rakamları 
32

        

 2012  2013  2014  2015  2016  

İhracat  9.92  4.19  3.88  3.67  4.96  

İthalat  11.97  10.38  9.83  6.10  4.69  

Hacim  21.89  14.57  13.71  9.77  9.65  

Denge  -2.05  -6.19  -5.95  -2.43  0.26  

  

 

Tablo 16: Türkiye – İran Dış Ticaret Değerleri (1.000 Dolar) 
33

 

Yıllar İhracat İthalat Hacim Denge 

2000 235.785 815.730 1.051.515 -579.945 

2008 2.029.760 8.199.689 10.299.449 -6.169.929 

2009 2.024.863 3.405.986 5.430.849 -1.381.123 

2010 3.044.177 7.645.008 10.689.185 -4.600.831 

2011 3.589.635 12.461.532 16.051.167 -8.871.897 

2012 9.921.602 11.964.779 21.886.381 -2.043.177 

2013 4.192.511 10.383.217 14.575.728 -6.190.706 

2014 3.886.190 9.833.290 13.719.480 -5.947.100 

2015 3.663.760 6.096.254 9.760.014 -2.432.494 

2016 4.966.404 4.699.777 9.666.181 +266.627 

2017 3.259.995 7.492.170 10.752.165 -4.232.175 
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Türkiye’nin İran’a İhracatı 

 

Tablo 17: Türkiye’nin İran’a İhraç Ettiği Ürünler (1.000$) 
34

 

GTİP Ürünler (ilk 25) 2015 2017 2016 

4411 Ağaç veya diğer odunsu maddelerden 

lif levhalar 

112.939 113.383 143.834 

8708  Karayolu taşıtları için yedek parça ve 

aksesuarlar 

83.850 139.775 124.369 

7108 İşlenmemiş veya yarı işlenmiş yada 

pudra halinde altın 

32.092 1.306.600 111.583 

8407 Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı, 

patlamalı motorlar 

39.658 85.734 102.492 

5509 Sentetik devamsız lifden iplik  37.513 71.776 102.492 

2608 Çinko cevher konsantreleri 16.479 25.704 71.485 

8703 Otomobil, insan taşımak için üretilmiş 

diğer motorlu araçlar 

234 20.745 67.022 

2403 Homonizeedilmiş tütün ve tütün yerine 

geçen madde hülasaları ve esansları  

54.621 107.635 64.269 

8409 Bazı motorların aksam ve parçaları 24.665 28.279 61.459 

9619 Hijyenik havlular, tamponlar, bebek 

bezleri, hijyenik eşya, vs. 

82.852 60.929 56.861 

5603 Dokunmamış tekstil ürünleri 27.603 49.338 50.365 

8536 Gerilimi 1000 Volt’u geçmeyen 

elektrik malzemeleri, anahtarlar, 

sigortalar, vs.  

44.795 44.455 46.178 

7113 Mücevherci eşyası aksamı 857.622 397.006 46.169 

4811 Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz 

liften tabakalar 

40.269 41.867 44.304 

7302 Demir – çelik, demiryolu, tramvay yolu 

malzemeleri (ray, makas dilleri, makas 

göbekleri, gergi) 

8.333 29.662 40.601 

5501 Sentetik flament demetleri 24.102 24.593 38.006 

8302 Adi metallerden donanim, tertibat vs 

(mobilya, kapı, pencere, bavul, vs) 

32.115 31.604 37.379 

5407 Sentetik flament ipliklerden dokunmuş 

tekstil ürünleri 

48.803 50.403 37.017 

3921 Plastik plakalar, levhalar, yaprak, film 

ve folyeler 

31.267 43.675 36.638 

3506 Tutkal ve yapıştırıcılar 41.420 43.006 36.551 

8418 Buzdolabı, dondurucu ve diğer 

soğutucu cihazlar 

25.482 33.789 32.811 

5506 Sentetik devamsız lifler (taranmış, ileri 

işlem görmüş) 

19.938 20.053 31.982 

8483 Kranklar, transmisyon milleri, vidalar, 

yatak kovanları ve mil yatakları, dişliler 

13.388 13.292 26.919 
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ve sistemleri;  

5702 Dokunmuş halı ve yer kaplamaları 7.701 46.055 25.938 

5503 İşlem görmemiş sentetik devamsız lifler  16.297 16.005 25.727 

 Genel Toplam 3.663.760 4.966.176 3.259.995 

 

Türkiye’nin İran’dan İthalatı 

 

Tablo 18: Türkiye’nin İran’dan İthal Ettiği Ürünler (1000$) 
35

 

GTİP Ürünler (ilk on) 2015 2016 2017 

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 270.176 218.341 270.521 

7901 İşlenmemiş çinko 88.435 94.118 206.636 

3102 Kimyasal gübreler, azotlu mineraller 100.425 41.465 136.643 

7601 İşlenmiş alüminyum 44.902 71.331 135.667 

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 

(ilk şekillerde) 

164.306 144.069 135.524 

3903 Stiren polimerleri (ilk şekillerde) 18.221 28.435 68.375 

7207 Demir veya alaşımsız çelikten yarı 

mamüller 

3.619 60.068 47.226 

0802 Kabuklu meyveler (taze / kurutulmuş) 5.804 15.128 32.923 

2905 Asiklik alkoller ve sülfolanmış veya 

nitrozalanmış türevleri 

81.976 51.037 32.796 

7404  Bakır döküntü ve hurdaları 16.340 24.201 32.593 

 Genel Toplam 6.096.254 4.699.777 7.492.170 

 

 

Bugün Tahran’da çoğu ithalat ve ihracatla ilgilenen 200 civarında Türk firması 

bulunmakta, bu rakamın önümüzdeki yıllarda artacağı gözlemlenmektedir. Son 50 yılda 

tüm dünyada ülkeler arasında sadece sanayi ürünleri değil, turizm de önemli bir rol 

oynamaya başlamıştır. Bugün sanayisi olmayan ya da çok az olan ülkeler bile artık 

turizm gelirleri ile halkının refah düzeyini arttırabilmektedir.  

 

Türkiye - İran arasındaki turizm ilişkilerine baktığımızda bunun giderek gelişmekte 

olduğu görülmektedir. Türkiye’ye gelen İran’lı turist sayısı: 2015 yılında 1.7 milyon, 

2016 yılında 1.6 milyon olup, Türkiye Otelciler Federasyonu’na göre bu sayı gerçek 

potansiyelin oldukça gerisinde olup, iki ülke arasında ulaştırma, tanıtım ve pazarlama 

konularında yapılacak iyileştirme çalışmaları ve ataklarla bu sayının pek ala 5 milyon 

seviyesine çıkartılabileceği tahmin edilmektedir. Bu konuda son yıllarda her iki ülkede 

yapılan girişimler ve gelişmeler oldukça memnuniyet ve umut vericidir. 
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Ekonomimizde önemli bir yere sahip inşaat sektörümüz ile ilgili ilişkilerimize 

baktığımızda de İran’da 1983 yılında faaliyetlere başlayan Türk firmalarının bugüne 

kadar İran’da toplam 531 milyon dolar değerinde 22 proje üstlenmiş ve tamamlamış 

olduklarını görmekteyiz. 

 

3.12.2 Gelecek 10 Yılın Değerlendirmesi 

 

Genel olarak eldeki verilere baktığımızda, Türkiye - İran arasındaki ekonomi, turizm, 

inşaat, ticaret, sanayi vs. konularında ilişiklerimizin henüz maksimum düzeylerde 

olmadığını görürüz. İran’daki korumacı politikalardan kaynaklanan sorunlar, siyasi 

krizler, ambargo vs. gibi çeşitli nedenlerle 2003 yılına kadar İran’la olan ekonomik ve 

ticari ilişkilerimiz istenen seviyede olmasa bile son yıllarda İran’la her alanda 

ilişkilerimizde memnuniyet verici bir hareketlilik yaşanmaktadır.  

 

Ülkeler arasındaki birçok sosyal ve kültürel benzerlik, İran’daki insanların önemli bir 

bölümünün Türkçe biliyor ve konuşuyor olması, İran’lıların ülkemize duydukları 

sempati, Avrupa ve Amerika’lı firma ve markaların İran’da yoğunlukta bulunmaması, 

her iki ülke insanlarını ve iş adamlarını birbirleri için cazip hale getirmekte, bu 

özellikler iki ülke arasında iyi işbirlikleri için geniş olanaklar sunmaktadır. Ayrıca 

Türkiye – İran arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve ticari alanlarda karşılıklı ilişkilerin 

geliştirilmesi konusunda kararlı olarak uygun  ortamların sağlanması, ülkelerarası tüm 

gelişmelerde önemli ve olumlu roller oynamaktadır. 
36

 

 

Türkiye ve İran’da firmaların %99’unu KOBİ’ler oluşturur. Bu ortak nokta her iki için 

iyi bir altyapı sunar. Bunlara ek olarak sigorta, bankacılık, inşaat, otomotiv, elektronik, 

eğitim, vs. gibi sektörlerde de büyük firmalar her iki devletin öncülüğünde daha iyi 

adımlar atması, iyi sonuçlar verecektir. Hatta bu gelişmeler her iki ülke arasındaki 

ekonomik ilerlemeler yanında, bölgede iyi bir ortak pazar ve ekonomik birliğinin 

kurulması yönünden de önemli adımlar olabilir.  
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Türkiye’nin İran’dan ithalatının büyük kısmını petrol, doğalgaz, tarımsal ürünler 

oluştururken, İran’a ihracatımızın önemli bir kısmını işlenmemiş altın, mücevherat, 

motorlu taşıt aksamı ve parçaları, motor, elektrik ve çeşitli sanayi ürünleri 

oluşturmaktadır. Türkiye - İran arasında 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren tercihli 

ticaret anlaşmasına göre ülkemiz İran’dan 125 sanayi ürününde taviz almış, İran’a 140 

civarında tarım ürününe tercihli tarife uygulamaktadır. İran küresel ekonomi ile 

entegrasyon sürecini devam ettirdikçe ve sanayi altyapısını kuvvetlendirdikçe, 

ekonomisi gelişecek, kişi başına geliri de hızla artacaktır.  

 

Türkiye de önümüzdeki yıllarda İran’daki birçok olumlu gelişmeden yararlanabilir. 

Bugün Kuzey Irak’ta çeşitli yatırım, üretim ve ticaret faaliyetleri için 800 civarında 

firması bulunurken, İran’da bu sayı yaklaşık 200 civarındadır. Bu sayılar göz önüne 

alınırsa, İran’daki Türk firma sayısının ne kadar az olduğu ortadadır, ancak bu sayının 

gelecek yıllarda hızla artacağı tahmin edilmektedir. Bu şekilde hem ekonomik ilişkiler 

gelişecek, hem de ticari ilişkilerimiz daha istikrarlı ve kalıcı bir yapıya kavuşacaktır.  

 

İran ekonomisinde son yıllarda önemli bir gelişme ve dönüşüm yaşanmakta, özellikle 

turizm, petrol, telekominikasyon, otomotiv, ulaşım, bankacılık, enerji başta olmak üzere 

birçok sektörde büyük fırsatlar bulunmaktadır. Bu fırsatlar için şu dönem en iyi dönem 

olarak gözlemlenmektedir.
37

 

 

3.12.3 Türkiye - İran Ticaretinin Geleceği 

 

İran'a uygulanan ambargolara rağmen önümüzdeki yıllarda pazar alanlarının 

genişleyeceği, üretimde kapasitenin artacağı, satışların güçleneceği, iş yapma 

maliyetlerinin azalacağı, Türkiye - İran arasında ve uluslararası boyutlarda yapılacak 

yeni anlaşmalarla her ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara rahatça 

ulaşacağı tahmin edilmektedir. İran her zaman Türkiye’nin her alanda önemli ve iyi bir 

komşusudur. Son yıllarda yurtdışında inşaattan sanayiye, perakendeden hizmet 

sektörüne kadar birçok alanda büyük atılımlar yapan Türk firmaları yakında İran’da da 

başarılı yatırımlar yapacaklardır. Ayrıca yakın gelecekte Avrupa ve Amerika’lı birçok 
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uluslararası şirketin İran pazarına yeniden girmek isteyecekleri beklenmektedir. 

Dolayısıyla sadece Türkiye değil, başka ülkelerden de birçok şirket İran’daki iş 

fırsatlarını değerlendirecek, gelecek yıllarda İran 250 milyar dolarlık bir dış ticaret 

hacmi oluşturacak, Türkiye’nin bu pastadan en az %10 civarında pay alacaktır.  

 

Bu gelişmelerin özellikle turizm alanına Türkiye’ye yönelik olumlu yansımaları olacağı, 

gelecekte İran’a yapılacak ihracatımızın daha çok gıda, ilaç, tıbbi malzeme, otomotiv ve 

yedek parçaları, bunların yanında tekstil, elektrik, elektronik ve çeşitli perakende 

ürünleri şeklinde olabileceği görülmektedir. Bu arada dünyada ilk üçe giren inşaat 

şirketlerimizin İran’ın altyapısını güçlendirmeye yönelik atacağı adımlarda da önemli iş 

fırsatları yakalayacağı tahmin edilmekte, şu sıralar bununla ilgili adımlar da 

atılmaktadır. 

Geçmiş yıllarda iki ülke arasında yapılan ticari anlaşmalarla ticaret hacminin 30 milyar 

TL civarına ulaşması hedeflenmiş, bu 2012’de 21,9 milyar TL’ye kadar yükseltilerek 

kısmen başarılmış, ancak 2013 ve 2014’te yaşanan bazı inişlerle bu rakam %50 civarına 

gerilemiştir. Ancak bu rakamın tekrar yakında 30 milyar TL seviyesine çıkması, hatta 

geçmesi beklenmektedir. 

 

Gelecekte altın ve petrol fiyatlarındaki düşüş, petrokimya, lojistik, ulaşım gibi 

şirketlerin maliyetlerini düşürecektir. Özellikle petrol ve doğalgazdaki fiyat 

düşüşlerinin, Türkiye için dış ticaretimizde önemli bir karlılık avantajı sağlaması 

beklenebilir. Görünen, İran’ın gelecekte bölgesel güç olarak Türkiye’ye rakip olacağı 

şeklinde olsa bile, bölgesel çıkarlar açısından iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin 

artarak devam edeceği görülmektedir. Türkiye’nin komşusu İran’la ilişkileri her zaman 

olumlu ve dengeli olarak tarih boyu devam etmiştir ve bundan sonra da edeceği 

görülmektedir. 
38

 

 

3.12.3.1 Tercihli Ticaret Anlaşması  

 

28– 29 Ocak 2014 tarihlerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Tahran’a yaptığı 

ziyarette, Türkiye - İran arasında 10 yıldır müzakereleri süren “Tercihli Ticaret 
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Anlaşması” imzalanmış, bu anlaşma ile iki ülke birbirlerine çelik ürünleri, temizlik 

ürünleri, tekstil, hazır giyim, ev tekstili, mobilya, ilaç, kozmetik, plastik malzemeleri, 

orman ürünleri, demir ve demir dışı metaller, buzdolabı, bulaşık makinası, beyaz eşya 

ürünleri, klimalar, elektrik ve elektronik ürünleri vs. gibi birçok üründe tarife indirimi 

sağlamayı kararlaştırmışlardır.  

 

“Tercihli Ticaret Anlaşması” Türkiye’nin bazı serbest ticaret anlaşmaları dışında, ülke 

ticaret hacmin arttırılmasına yönelik olarak yaptığı ilk anlaşma olduğu bilinmektedir. 

Bu anlaşma ile 2012’de ülkemizin İran’a yaptığı ihracat 830 milyon Dolar olarak 

gerçekleşmiş olup, bu kapsamda ihracatımızın gelecek yıllarda daha da artacağı 

beklenmektedir. Bu anlaşmanın gelecekte Türkiye – İran arasındaki ticari ve ekonomik 

ilişkilerimizi daha da fazla geliştireceği düşünülmektedir. Bu anlaşma ile her iki ülke, 

birbirlerine sağladıkları avantaj ve tavizleri yakın gelecekte daha da arttırmayı taahhüt 

etmişlerdir. 

 

3.12.3.2 Diğer Anlaşmalar  

 

 21 Aralık 1996 tarihinde Türkiye – İran arasında YKTK (Yatırmların Karşılıklı 

Teşviki ve Korunması) anlaşması imzalanmıştır. 

 17 Haziran 2002 tarihinde ÇVÖ (Çifte Vergilenmenin Önlenmesi) anlaşması 

imzalanmış, 07 Mayıs 2005 tarihinde uygulamaya girmiştir.   

 Türkiye Cumhuriyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İran İslam 

Cumhuriyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan mutabakat 

zaptı onaylanmış, her iki ülkenin bakanlar kurlunca 15 Şubat 2011 tarihinde 

uygulamaya koyulmuştur. 

 

3.12.3.3 Serbest Ticaret Merkezleri 

 

Türkiye – İran arasında ticaretin canlandırılmasına yönelik olarak planlana STM’ler 

(Serbest Ticaret Merkezleri) 2003 / 6401 sayılı bir kararname ile yürürlüğe girmiş, 

buralardan yapılacak ithalat ve ihracat işlemlerinde tarım ürünlerine %40, bazı sanayi 
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ürünlerine %100 vergi muafiyeti getirilmiş, bütün bunlarla Türkiye – İran arasındaki 

özellikle sınır ticaretinin canlandırılması hedeflenmiştir. 

 

Bu çerçevede ülkemizde Artvin, Şırak, Mardin, Şanlıurfa, Ardahan, Iğdır, Van, 

Hakkari, Gaziantep, Kilis, Hatay illerimizde bulunan gümrük bölgelerimizde “Sınır 

Ticaret Merkezleri” kurulmasına yönelik bir kararname 10 Nisan 2003 tarihinde 

yürürlüğe girmiş, buna bağlı olarak bu illerimize komşu başka illerde de (Erzurum, 

Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır, Adıyaman) bu uygulamalardan yararlanmaları 

sağlanmıştır. 

 

3.12.4 Türkiye İran Ticaretinde Öncelikli Konular 

 

Her iki ülkenin ticaretinde iyi gelişmelere paralel olarak bazı olumsuz gelişmeler de 

olabilmektedir.  Ancak bunlar bakıldığında, aşılamayacak konular değildir. 

 

3.12.4.1 Gümrük Kapılarında Yaşanan Çeşitli Sıkıntılar 

 

Türkiye – İran arasındaki bazı sınır kapıları ve gümrüklerde personel eksikliği önemli 

ölçüde büyük sıkıntılar yaratmaktadır. Ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesi açısından 

bu sorunların düzeltilmesi öncelikle ele alınmalıdır. 

 

3.12.4.2 İran Dış Ticaret Mevzuatındaki Bazı Belirsizlikler 

 

2009 yılı itibariyle ithal edilmesi “İran Bitki Koruma Kurumu”nun çeşitli izin, denetim 

ve onaylarıyla olan bazı ürünlerin İki ülke arasında ticaretin geliştirilmesine çalışılırken; 

 Ülkemizde düzenlenen bazı sağlık sertifikalarının İran tarafında kabul 

edilmemesi,  

 Ülkemizden çıkış sırasında son kontrol merkezindeki denetim ile ilgili orijinal 

onay aranması,  

 Ülkemiz için uzun vadede büyük önem taşıyan pamuk tohumu ihracatı ile ilgili 

olarak İran üzerinden gerçekleştirilen transit geçişlerde büyük sıkıntılar 

yaratılması, 
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 TIR’larımızın sınır geçişlerinde yaşatılan büyük zorluklar 

öncelikli olarak çözümlenmesi gereken konular arasında yer almaktadır. 

 

3.12.4.3 Yabancı İşçilerden Alınan Vergiler 

 

Yabancı işçilere karşı İran Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’nın %33 civarında vergi 

tahakkuk ettirmesi ve ayrıca matrahını çalışanın genel müdür, müdür, mühendis, vs. gibi 

düzeylerine göre bizzat kendisi belirlemekte, bu şekilde alınan vergiler birkaç bin 

Dolara kadar çıkabilmekte, bu da büyük tepki çekmektedir. Bu konu da acil 

çözümlenmelidir.  

 

3.12.4.4 Çalışma ve Oturma İzinleri  

 

İşadamlarımız ve yöneticilerin İran’da çalışma ve oturma izni almaları uzun sürmekte, 

bunun için birçok formalite gerekmekte ve en önemlisi örneğin 6 aylık bu süreç içinde 

bazı önemli işleri nedeniyle ülkeden çıkış yapan kişilerin bu işlemlerle ilgili başvuruları 

iptal edilmekte, dönüşte aynı işlemlere yeniden başlamaları gerekmektedir.  

 

Ayrıca İran’da çalışma iznine sahip yabancıların İran’dan çıkış yapabilmeleri için ayrıca 

izin ve çıkış vizesi almaları gerekmekte, İran’a girişlerde ve İran’da bulunulan 

sürelerde, sürelerin az da olsa aşılması durumlarında kendilerine kaçak işçi muamelesi 

yapılmakta, bu nedenle yüksek para cezaları kesilmekte, hatta bu cezalar tahsil 

edilmeden ülkeye giriş ve çıkışlara izin verilmemektedir. Bu da küçümsenmeyecek 

önemli bir sorundur. 

 

3.12.4.5 Ödemeler 

 

26 Temmuz 2010’da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan bir kararla 

AB ülkeleri ve ABD tarafından İran’a uygulanacak yaptırımlar kapsamında ülkeler 

arasında bazı bankacılık işlemleri henüz tam ve sağlıklı olarak yapılamamakta, İran’la 
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ticaretin geliştirilmesi konusunda bu soruna da çözüm bulunması şu an belki mümkün 

değil ama ileride önem arz etmektedir.
39

 

 

3.13 Türkiye’nin İran Yatırımları 

 

Türkiye’nin İran’a olan ambargoya rağmen birçok konuda ciddi desteği bulunmaktadır. 

Bu perspektife öne çıkan bazı konuları ve sektörleri inceleyelim; 

 

3.13.1 Fırsatlar 

 

Yıllardır İran Türkiye'nin Asya’ya, Türkiye İran'ın Avrupa’ya açılan bir kapısı 

durumundadır. İran, Türkiye’nin en fazla ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında altıncı 

sırada yer almakta, Türkiye’nin İran’a ihraç ettiği başlıca mallar; tekstil ve tekstil ham 

maddeleri, kimyasal ürünler, inşaat malzemeleri, ağaç ürünleri, makine ve çeşitli 

cihazlar şeklinde iken, Türkiye’nin İran’dan ithal ettiği ürünler, petrol, doğalgaz, plastik 

ve plastikten üretilen eşya, metal cevherleri ve bakır şeklinde olmaktadır.  

 

28-29 Ocak 2014’te Türkiye - İran arasında imzalanan “Tercihli Ticaret Anlaşması”  iki 

ülke arasında ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından son derece 

önemlidir. Çeşitli çıkış ve inişlere rağmen iki ülkenin ortak ticaret hedefleri halen 30 

milyar dolar seviyesinde bulunmaktadır. İran’lı işadamları Türkiye ile ticarette öncelikli 

olarak sanayi, turizm ve tarım alanlarında müşterek yatırımlara önem vermekte ve talep 

etmekte, önümüzdeki yıllarda bu alanlarda önemli işbirlikleri olacağı tahmin 

edilmektedir. Son yıllarda dünya pazarında büyük bir daralma yaşanırken, İran’daki 

fırsatlar birçok ülkeyi bu pazara doğru yöneltmekte, son zamanlarda İran’a uygulanan 

baskıların yeniden artmasına karşılık yeni çıkış yolları aranmaktadır. Şimdi bu 

perspektifte bazı sektörleri inceleyelim; 
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3.13.1.1 Tekstil Sektörü 

 

Türk tekstil sektörü İran için hareket durumundadır. Şu anda LC Waikiki, Koton, 

Derimod, Penti, Mavi, Çilek ve Yataş, İran’da bazı şehirlerde Franchise mağazaları 

açmışlardır. İran’la yapılan “Tercihli Ticaret Anlaşması” en çok hazır giyim sektöründe 

canlılık yaratmış, bazı tekstil ürünlerinde %100’e varan gümrük vergileri %40’a kadar 

düşürülmüş, bu anlaşmadan sonra, İstanbul Ticaret Odası 1-4 Şubat 2015 tarihleri 

arasında Tahran’da ilk kez bir “Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon Fuarı” düzenlemiş, 

64 firmanın katıldığı bu fuardan çok iyi dönüşümler alınmıştır. Takip eden yıllarda 

İran’a tekstil ve hammaddeleri ihracatımız 352.3 milyon dolara, hazır giyim ürünleri 

ihracatımız 107.3 milyon dolara kadar çıkmıştır. 

 

3.13.1.2 Deri Sektörü 

 

IDMIB (İstanbul Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği) öncülüğünde deri, deri 

konfeksiyon, ayakkabı ve saraciye ile ilgili işadamlarımız İran’la ilgili çeşitli bağlantılar 

için bazı çalışmalar yapmaktadır. Örneğin İran ayakkabıya yüzde 70’e yakın gümrük 

vergisi uygularken, çalışmalardan bazıları bu verginin indirimi yolundadır. “Serbest 

Ticaret Anlaşması”nın bu sektörlere büyük katkısı olacaktır. Türkiye 2014’te İran’a 6 

milyon dolarlık ayakkabı ihraç ederken, bu rakamın gelecek yıllarda artacağı 

görülmektedir. 

 

3.13.1.3 Elektrik ve Elektronik Sektörü 

 

Elektrik, elektronik sektörümüz de İran pazarı için hareket halindedir. İran Enerji 

Bakanlığı’nın düzenlediği “15. İran Uluslararası Elektrik Fuarı”na Türkiye’den 34 firma 

katılmış, yapılan incelemelerde İran’da satılan aydınlatma ürünlerinin Türk ürünlerine 

göre ortalama 2 - 3 kat daha pahalı olduğu, Türk ürünlerinin kalite, tasarım ve fiyat 

yönünden İran’lı tüketicilerin beklentilerini karşılayacak düzeyde oldukları 

görülmüştür. 
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3.13.1.4 Enerji Sektörü 

 

İran’da bazı yenilenmelerle ilgili olarak altyapı çalışma ve yatırımlarının hız 

kazanacağı, yakın gelecekte bu sektör için önemli fırsatlar çıkacağı tahmin 

edilmektedir.   

 

3.13.1.5 Kozmetik Sektörü 

 

İran’lı bayanların kişisel bakım ürünleri ve güzellik malzemelerine en fazla para 

harcayan ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldıkları dünyaca bilinmektedir. Son yıllarda 

İran’a kozmetik ürünlerimizin ihracatı ile ilgili olarak yine önemli bir hareketlilik 

gözlemlenmektedir. 

 

3.13.1.6 Züccaciye Sektörü 

 

“Tercihli Ticaret Anlaşması” kapsamında gümrük vergileri düşürülen ürünler arasında 

mutfak ve sofra eşyaları da bulunmaktadır. Ambargoya rağmen İran ile ticaretini devam 

ettiren bu sektör gelecekten umutlu görünmektedir ancak İran’ın bu konudaki kendi 

sanayisinin de iyi durumda olduğu, ileride Türkiye’ye rakip olabileceği ön planda 

tutulmalıdır. 

 

3.13.1.7 Kimya Sektörü 

 

Temizlik, hijyen maddeleri ve bazı hammaddeler açısından Iran şu anda iyi bir ihracat 

pazarıdır.  2016 Ocak - Kasım döneminde İran’a kimyasal madde ihracatımız yaklaşık 

465 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu arada petrol türevi ürünler olan plastik 

hammaddelerinde İran’dan önemli tutarda ithalat yapılmıştır. Önümüzdeki yıllarda iki 

ülke arasında bu ürünlerin ticaretinin daha da artması beklenmektedir.  
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3.13.1.8 İnşaat Sektörü 

 

Dünyada oldukça iyi bir üne sahip olan inşaat firmalarımız çok olmasa da geçmiş 

yıllarda İran pazarında bazı projeler üstlenmiştir. STFA ilk kez 1983 yılında aldığı 73 

milyon dolar tutarındaki liman inşaatı projesiyle bu ülkeye iyi bir giriş yapmış, ancak o 

tarihten sonra 20 yıl kadar bu ülkede başka bir proje alınamamıştır.  

 

2004 - 2012 yılları arasında İran’da bazı yeni projeler ortaya çıkmış, Türk firmaları 

2012 yılında 1.9 milyar dolar tutarında dört adet proje üstlenmiş, 2011 yılında İran’da 

57 bin konutluk dev bir projeye imza atan Türkiye’nin en büyük inşaat şirketlerinden 

Kuzu Grup, yurtdışı pazardaki öncü durumunu pekiştirmiş, 4 yılda 2 milyar dolarlık bir 

değerin oluşmasına katkı sağlamıştır.  

 

Bu arada İran’da GSM lisansı alan Turkcell ve Humeyni Havaalanı’nın işletme hakkını 

alan Tepe-Akfen firmalarının yapılan anlaşmalara rağmen devre dışı bırakılmaları gibi 

yakın geçmişte yaşadıkları bu gibi kötü tecrübeler, diğerlerini İran konusunda 

endişelendirmekte, Türk işadamları İran’da henüz devlet ve yapısal sistemin tam olarak 

oturmamış olmasından dolayı önlerine gelen projelere temkinli yaklaşmaktadırlar. 

 

3.13.1.9 Yapı Malzemeleri Sektörü 

 

İnşaat firmalarımız İran’da yeni projelere ısınırken, yapı malzemeleri konusunda da 

ihracatımız da son yıllarda iyi bir artış göstermiştir. Bu konuda İran’a ihracatımız; 

2013’ün ilk altı ayında 264 milyon dolarken,  

2014 yılının aynı döneminde 380 milyon dolara çıkmış.  

2015 yılı aynı dönem içinde 307 milyon dolara düşmüştür.  

Ancak gelecek yıllarda bu rakamların artacağına inanılmaktadır.
40
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3.13.2 İran’da İş ve Yatırım Olanakları 

 

Son 20 yılda Türkiye'de başarılı olmuş markaların tamamının İran'da da başarılı olma 

ihtimali çok yüksektir. İran'da bu konuda büyük fırsatlar vardır ve bu fırsat döneminin 

son 1-2 yılı içinde bulunulmaktadır. Bu perspektifte Türk yatırımcılar için Tahran başta 

olmak üzere büyük şehirlerde AVM'ler, 4, 5 yıldızlı oteller, Pizza restoranlar zinciri, 

restoranlar, cafeler, kozmetik mağazalar zinciri, bayan iç çamaşırı, çorap, kapalı giyim, 

jean, yazarkasa, POS sistemleri, gelinlik, eşarp, turizm, Asist hizmetleri, e-ticaret 

siteleri iyi fırsat konuları olarak görülmektedir. 

 

İran, Türk yatırımcılar için büyük fırsatları olduğu bir ülke durumundadır. Komşu ülke 

olarak yakınlığı, genç nüfusu, halklar arasında kültürel benzerlik ve yakınlıklar, halkının 

önemli bir bölümünün Türkçe biliyor ve konuşuyor olması, artan tüketim talepleriyle 

İran gelecekte sadece Türkiye için değil, global anlamda da iyi bir pazar olacak 

niteliğindedir.  

 

İran’lı şirketler ülkelerine sermaye ve teknoloji çekmek için yabancı yatırımcılarla 

çeşitli işbirliklerine sıcak bakmaktadırlar. İran’dan başka ülkelere ihracat yapmak, 

gerekli hammaddeleri öncelikli olarak İran içinden tedarik etmek gibi şartlarla İran’da 

sanayi amaçlı, %100 yabancı sermayeli şirket kurmak mümkündür. 

 

İran ekonomisi Türkiye gibi büyük ölçüde KOBİ’lere dayanmaktadır. Hem bu alanda, 

hem de örneğin Türkiye bankalarının kendi sektörlerindeki deneyimlerinin İran’a 

aktarılması konularında iki ülke arasında çok iyi işbirliği imkanlarının bulunduğu 

söylenebilir. Bunlar şimdi olmasa bile yakın gelecekte mümkün olacaktır ama şimdiden 

hazır olanlar, zamanı geldiğinde daha karlı çıkacaklardır. 

 

Bugün için demir - çelik ürünleri konusunda Türkiye, Rusya ve Ukrayna ile rekabet  

edebilecek durumda değildir ama İran pazarında özellikle otomotiv sektöründe şu anda 

büyük bir fırsatlar dönemi vardır. Şu anda bu sektördeki ülke içi talepler ağırlıklı olarak 

Hindistan, Güney Kore, Çin ve Tayvan’dan karşılanmakta, bu konuda İran’da özellikle 
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Çulha Özel Bölgesi’nde İran’lı bir ortakla %51 oranında yatırım yapacak yabancı 

yatırımcılara ücretsiz arazi sağlandığı bilinmektedir.  

 

3.13.3 İran’da Yabancı Yatırımlar  

 

İran devleti son yıllarda yabacılar karşı elverişli bir yatırım iklimi yaratarak birçok 

konuda ve önemli miktarda yabancı yatırımcıyı İran’a çekmeyi hedeflemektedir. Bunun 

için yatırımlar ve yatırımcı arayışları ağırlıklı olarak petrol, doğalgaz, enerji ve maden 

sektörlerinde odaklanmış durumdadır. Ülkenin daha önce yabancı yatırımcılara yönelik 

şüpheci yaklaşımları son zamanlarda giderek değişmiş, yabancı yatırımlar ülkede bugün 

ekonomik kalkınmanın bir parçası olarak görülmektedir. Bu kapsamda yabancı 

yatırımlar için ithalat vergileri ve sınırlamalar azaltılmakta, serbest ticaret bölgeleri 

yaratılmakta olup, şu anda İran’da Ksh, Qeshm, Anzali, Chababar, Aras ve Arvand 

serbest bölgeleri olmak üzere 6 adet serbest ticaret bölgesi bulunmaktadır. 

 

1950’den bu yana yürürlükte olan “Yabancı Yatırımın Teşviki ve Korunması Yasası” 

Hatemi Hükümetince yabancı yatırımcılara daha geniş imkanlar sağlamak, ülkeye 

yabancı yatımcı ve sermayenin gelmesin teşvik etmek, ekonomik büyüme ve istihdam 

sağlayarak işsizlik sorununu çözmek, bu arada ülke sanayini değiştirmek, yenilemek 

için yeni bir yasa Haziran 2002’de yürürlüğe girmiştir.   

 

Bu kanunun sağladığı olanaklar özetle şöyledir:   

 

Yasal imkanlar; 

 Yatırımın millileştirilmesi durumunda tazminat ödenmesi,   

 Ülke dışına kâr transferine izin verilmesi,   

 Ana sermayenin ülke dışına transferine izin verilmesi,   

 Ülke içindeki yatırımcılara tanınan aynı hakların tanınması,   

 Nakit olarak sermaye, makine, alet ve teknik bilgi ithali,   

 

Mali imkanlar; 

 En az 6 yıl vergi muafiyeti,   
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 Muafiyet dönemlerinden sonra %20 oranında vergi indirimi,   

 Ortak verginin sadece %10’u,  

 İhracat gelirlerinde %100 oranında vergi muafiyeti,  

 Gelişme için ayrılmış karlarda vergi muafiyeti şeklindedir. 

 

3.14 İran’ın Türkiye’ye Yatırımları  

 

Ticari anlamda İran’a baktığımızda, ülke, devlet ve halklar olarak diğer komşu 

ülkelerine göre daha fazla Türkiye’ye dönük durumda olduklarını görürüz. 

 

3.14.1 Organizasyonlar 

 

 Türkiye’den çeşitli kurum ve kuruluşların yönetiminde son 10 yılda İran’da bazı 

fuar organizasyonları gerçekleştirilmiştir. 

 TTM (Türk Ticaret Merkezleri); 

o Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, iki ülke 

arasında ticaretin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen “Türk Ticaret 

Merkezleri” projesi şu anda önemli bir misyon üstlenmiştir.  

o TTM’ler TİM’in (Türkiye İhracatçılar Meclisi) öncülüğünde ve 

koordinasyonunda diğer ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla özel 

sektör statüsünde ticaret siciline tescil edildiği ülkedeki hizmet 

binalarında faaliyet göstermektedir. 

o TTM’lerin Türkiye’de üretilen ürünlerin ilgili ülkede aktif tanıtım ve 

pazarlamalarının yapıldığı, satıcı ile alıcılar arasında iletişimin sağlandığı 

noktalar şeklinde değerlendirilmesi, bazı ihracat ürünlerimizin buralarda 

uzun süreli sergilenmesine imkan sağlanması bu merkezlerin etkisini 

arttıracaktır.  

o TTM’ler TİM tarafından İran’ın da dahil olduğu Madrid Protokolü 

çerçevesinde 10 yıl süreyle uluslararası statüde tescil edilmiş bir marka 

olup, New York ve Dubai’de de kullanılmaktadır.
41
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3.14.2 İran Halkının Konut Seçiminde Türkiye  

  

İran’lılar için gayrimenkul alımı geleneksel bir alışkanlık durumunda olup, Türkler gibi 

gelirlerinin bir bölümünü gayrimenkul satın almak için ayırırlar. Türkiye İran’lıların bu 

konuda en çok tercih ettikleri ülkelerden biri olup, özellikle İstanbul, Akdeniz ve Ege 

sahillerine büyük ilgi göstermektedirler. Burada dikkat etmemiz ve önemsememiz 

gereken en önemli konu; Türkiye’ye konut satın alan İran’lıların daha sonra ine 

ülkemizde yenilerini alma isteğinde olmalarıdır. 

 

3.14.3 İran’dan Türkiye’ye Gelen Turist   

  

İran halkı TV’lerinde çok fazla Türk dizilerini izlemekte, bu nedenle Türkiye’deki 

yaşamı, marka değeri olan ürün ve hizmetleri iyi bilmekte ve takip etmektedirler. Bu 

nedenle İran’dan Türkiye’ye gelen turist sayısında son yıllarda büyük bir artış olmuş, 

örneğin 2016 yılında ülkemize 1.6 milyon İran’lı turist gelmiştir. Günümüzde  

ülkemizdeki AVM’lerin en iyi müşterileri İran’lılar olarak gözlemlenmektedir. Son 

yıllarda İran’lılar ülkemizdeki yatırım fırsatlarını da çok iyi bir şekilde takip ettikleri, 

değişik konularda yatırımlar yaptıkları söylenebilir. 

  

3.14.4 İran’ın Batı Kapısı; Tebriz 

  

Dev sanayi tesisleri, kent yapısı ve zengin tarihi ile Tebriz, İran’ın en önemli siyasi ve 

stratejik bölgelerinden, aynı zamanda İran’ın modern hayata geçen ilk şehirlerinden 

biridir. Buradaki işadamları büyük oranda Tahran pazarına hâkim, girişimci ve aktif 

kişilerdir. 
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9. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: TÜRKİYE - İRAN LOJİSTİK 

UYGULAMALARI 

 

4.1 Denizyolu Taşımacılığı 

 

Denizyolu taşımacılığında koteyner günümüzde çok yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Dünyanın önde gelen birçok konteyner taşımacılık şirketi bir şekilde İran limanlarına 

yeniden geri dönme hazırlığı içindedirler. Bu konuda dünyanın ikinci büyük şirketi 

“DMG Transport” rotasını İran’a çevirmiş durumdadır. İran denizyolu taşımacılığında 

birçok Türk ve İran şirketi, İran Bandar Abbas limanından İran’ın her şehrine uygun 

fiyatlarla nakliye hizmeti vermektedir. Bu firmaların çoğu, yine kendi bünyelerindeki 

yazılım, entegrasyon ve bilgisayar sistemleri ile belirlenen rotalara göre çeşitli gemi 

program alternatifleri sunabilmekte, organizasyon içindeki önemli konuları eksiksiz 

olarak hesaplayabilmektedir.  

 

İran’a gemi nakliye fiyatları piyasada rakabetçi olup, bu konuda bazı firmalar uzun 

tarihli değişmeyen fiyat teklifleri de verebilmekte, haftalık gemi programlarını devamlı 

müşterilerine belirli aralıklara göndermekte, bu da hem ihracat yapacak firmaya, hem de 

nakliye firmasına zaman ve paradan tasarruf sağlamaktadır. Bu firmaların bazıları İran’a 

denizyolu ile nakliye hizmeti verirken, aynı zamanda fabrika veya limanda dolum 

hizmetlerinden başlayarak operasyonel tüm süreçleri de yönetebilmekte, bu hizmetler 

konteynere koyulamayan mallar için navlun desteği ile aynı şekilde sağlanabilmektedir. 

42
  

 

4.2 Havayolu Taşımacılığı 

 

İran İslam Cumhuriyeti’nin başkenti Tahran dışında Tebriz ve Şiraz İran ticaretinin en 

yoğun yapıldığı havaalanları olup, Türkiye – İran arasında nakliye, lojistik, kargo 

taşımacılığı hizmetlerinde en ön plandaki bazı firmalar;  

Plures Havacılık, 

Türk Hava Yolları / Kargo, 
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İran Air / Kargo, 

Atlas Global,  

MNG Kargo, 

İkarus Lojistik 

şeklinde sıralanmaktadır. 

 

4.3 Demiryolu Taşımacılığı 

 

Yavaş olmasına rağmen dünyada en güvenilir ve ucuz taşımacılıkta demiryolları, 

tercihlerde her zaman ön sıralarda yer almaktadır. Türkiye ile BDT ülkelerinin 

vagonlarının yapılış özellikleri bakımından ebatlarının büyük ve demiryolu hat 

açıklıklarının farklı olması, Türkiye, İran ve bölge ülkelerinde vagonların bojilerinin 

(tekerlek takımı) değiştirilmesi ya da yüklerin aktarılmasını gerektirmektedir. Bu da 

nakliyede çeşitli sıkıntılar yaratmaktadır. Örneğin BDT ülkelerinden ülkemize yapılan 

taşımalarda BDT vagonları Van Garı’na kadar gelebilmekte, buradan Türkiye içine 

veya başka ülkelere yapılacak taşımalar için TCDD veya İran Demiryolları’na ait 

vagonlara aktarma yapılmaktadır. Bu arada Van Garı’ndan BDT vagonlarına yükleme 

yapmak isteyen göndericilerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Lojistik Dairesine yükleme 

gününden en az 7 gün öncesinden yazılı olarak başvurmaları gerektiği de 

unutulmamalıdır. 
43

 

 

Bölgedeki demiryolu sistem ve taşımacılığıyla ilgili olarak TCDD Yük Dairesi Başkan 

Yardımcısı Naci Özçelik, İran'ın başkenti Tahran'da, "Türkiye, İran, Kazakistan, 

Türkmenistan ve Tacikistanlı" yetkililerin katıldığı 5'li demiryolu toplantısında; 

 Türkiye-İran arasındaki demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi için çalışmaların 

devam ettiğini,  

 İki ülke arasındaki taşıma hacmini artırma hedefleri bulunduğunu,  

 Türkiye - İran arasındaki taşıma hacminin 350-400 bin ton civarında olduğunu, bu 

rakamı 1 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini, 

 Tahran - Van arası geçişlere önem verdiklerini, aksamalar olmayacağını, 
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 Türkiye'nin coğrafi konumundan dolayı, Asya - Avrupa arasındaki transit 

taşımacılığa da önemli katkılar sunabileceğini, 

 Amaçlarının karayolundaki yük ağırlığını demiryoluna kanalize etmek olduğunu, 

 Bu kapsamda özel sektörün demiryolu taşımacılığı alanını lokomotif edinerek 

taşımacılık yapabilmesi için 6461 sayılı “Demiryolunun Serbestleşmesi 

Kanunu”nun 1 Mayıs 2013 itibarıyla yürürlüğe girdiğini, 

 Türkiye, Avrupa - İran demiryolu taşımacılığında kilit bir role sahip olduğunu 

söylemiştir. 

 

Aynı toplantıda İran Demiryolları Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Aşuri ise; 

 Toplantıya katılan ülkelerin kendi aralarında demiryolu taşımacılığı konusunda iş 

birliklerini geliştirme konusunda kararlı olduklarını,  

 Türkiye ve İran'ın demiryolu taşımacılığı konusunda birbirleri için önemli 

konuma sahip olduklarını, 

 Son zamanlarda bazı Avrupa ülkelerinin İran'la demiryolu ticareti yapma 

isteklerini arttırdıklarını, 

 Türkiye’nin, Avrupa - İran demiryolu taşımacılığında kilit bir role sahip 

olduğunu, 

 Bu konuda Türkiye ile yeni iş birliği anlaşmalar yapmayı planladıklarını, 

 5'li grubun demiryolu alanındaki toplantısının ilkini gerçekleştirdiklerini,  

 Gelecekte Özbekistan ve Çin'in de bu gruba katılmasının beklediklerini 

belirtmiştir.
44

 

 

4.4 Karayolu Taşımacılığı 

 

Dünya genelinde, karayolu taşımacılığında, güçlü acente ağı, deneyimli uzman kadrosu 

ve kalite standartlarına uygun, güçlü araç filosu ile müşterilerine düşük maliyetlerde, 

iyi, güvenilir hizmetler sunan çok sayıda Türk nakliye firması vardır. Bunlar İran, 

Azerbaycan, Türkmenistan, Afganistan, tüm Ortadoğu ülkeleri yanı sıra Avrupa ve 

Balkan ülkelerine “Komple” ve “Parsiyel Taşımalar” gerçekleştirirler. Bu firmalardan 
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bazıları, farklı ağırlık, hacim ve gönderim şekillerine göre en uygun maliyet 

hesaplamalarını yapabilecek otomasyon ve yazılım alt yapısı, hatta İran'daki 

şirketlerinin sahip olduğu güçlü araç filoları ile İran ve Ortadoğu yükleme ve 

taşımlarında ön plana çıkarmaktadırlar.  

 

Ülkemizdeki bazı Lojistik şirketleri İran’a yönelik olarak komple taşımacılık yanında, 

Gebze, İstanbul, Ankara ve İzmir den “Parsiyel Nakliye” ve “Grupaj Taşımacılık” 

hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetlerde fiyatlandırmalar, nakliye edilecek ürünlerin 

metreküp, tonaj ve yükleme alanı metresine bağlı olarak değişmekte, bazı firmalar 

ayrıca daha önce gümrük müdürlüklerinde firma dosyaları bulunmayan ve ihracatçılar 

birliklerine üye olmayan firmalar için gümrükleme hizmetleri de yapılabilmekte, 

ihracatçılarımızın malları Bazarga, Julfa, Tebriz, Tahran gibi şehirlerdeki belli başlı 

gümrük merkezleri dahil, İran’ın tüm şehirlerine gönderilebilmekte, hatta bazı nakliye 

firmalarının İran’da bulunan ofisleri üzerinden kapıya teslimat yapılabilmektedir. 
45

 

 

Taşımacılıkta yukarıda yaptığımız değerlendirmelerden sonra, sadece Türkiye – İran 

arasındaki taşımacılıkta değil, tüm dünyada ağırlığın karayolunda olduğunu görüyoruz. 

Karayolu taşımacılığını ön planda tutan nedenleri iyi anlayabilmek için aşağıda küçük 

bir SWOT Analizi ile inceleyelim; 

 

4.1.1 SWOT Analizi; Karayolu Taşımacılığı 

 

Avantajlar; 

 Diğer taşıma türlerine göre daha düşük alt yapı maliyeti gerektirir. 

 Mal, üretilen yerden satış ya da tüketim noktasına kadar her şekilde nakledilebilir. 

İndirme, bindirme, bekletme nokta, alan ve terminallere ihtiyaç yoktur. 

 Her türlü iklim ve coğrafi koşulda mal nakledilebilir. 

 7 gün, 24 saat hizmet alınabilir. 

 Her zaman, her yerde nakil aracı bulmak kolaydır. 

 Hızlıdır (hava yolu daha hızlı göründe de terminel noktalarına nakiller, bekleme, 

toleranslı ulaşım sürati neredeyse karayolu ile aynı zamanlara indirgemektedir). 
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 Küçük aralıklarla nakil, Lojistik yapılmasına elverişlidir. 

 Kısa ve uzun mesafelerde ekonomiktir. 

 Değişik hacimli taşıma ve Lojistikte kolaylık sağlar. 

 

Dezavantajlar; 

 Uluslararası taşımalarda sınır geçişlerinde problemler yaşanmakta, buralarda 

bekleme süreleri uzun olabilmektedir. 

 Kaza riski yüksektir. 

 Dönüşler boş olduğunda, taşıma firmasına zarar olabilmektedir. 

 Egzos dumanları çevre kirliliğine sebep olmaktadır. 

 Kötü hava koşullarından çabuk etkilenir.  

 

Fırsatlar; 

 Bu alanda çalışan firmalar işlerini çabuk büyütebilmektedir. 

 İşi genişletmek gerektiğinde araç alım ve kiralamalarda yatırım maliyetleri diğer 

araçlara göre yüksek değildir. 

 

Tehditler; 

 Bu sektörde genel olarak işle ilgili değil, dış kaynaklı tehlikeler oluşmaktadır. 

Ülkemiz açısından baktığımızda, bulunduğumuz coğrafyada riskler her geçen 

dönemde daha da artmakta, ülkemiz içinde ve çevre ülkelerde dönemsel olarak 

riskli terör ve savaş durumları oluşabilmektedir. Bu da bu sektörde faaliyet 

gösteren taşımacılık ve lojistik firmalarını o bölgeye seferlerini durdurmakla 

önemli ölçüde zararlara sokmaktadır. 
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5. BEŞİNCİ BÖLÜM: İRAN’DA YENİ BİR PAZARA GİRİŞ 

ÖRNEĞİ 

 

5.1 İran Pazarına Giriş Örneği    

 

Globalleşen dünyamızda, ülkelerde ve buralarda yaşayan insanların yaşantılarında 

nerdeyse her konuda büyük benzerlikler gözlemlenirken, her ülkenin bazı konularda 

kendi kültür, tarih, sosyal ve ekonomik konularında çeşitli farklılıklar olabilmektedir.  

İran’a uygulanan ekonomik ambargo nedeniyle bu ülkeye ticari anlamda giriş, başka 

ülkelere göre daha farklı metotlar gerektirebilmektedir. Birçok batılı ülkede bir iş 

yapmak tek başına mümkünken, İran’da büyük çaplı bir iş yapılacaksa, ileride 

olabilecek problemi önlemek açısından iyi, güvenilir İran’lı bir ortakla birçok şirket 

kurmak tavsiye edilmektedir. 

 

5.1.1 Çalışmalarda Aşamalar 

 

Her işin yapılışında bazı aşamalar olduğu gibi, İran’da bir iş kurma sürecinde birçok 

aşamalar bulunmaktadır. 

 

5.1.1.1 Hazırlık 

 

Bir firmada yeni bir ülkeye giriş düşüncesi üst yönetimde hissedilmeye başlandığında 

bu çeşitli nedenlerle yapılan toplantılarda dile getirilir. Bu genel olarak benimsenmeye 

başlandığında, bunun için özel bir toplantı yapılır. Başka bir ülkede iş yapma konusunda 

ön karar alındığında bir hazırlık dönemine girilir. Bunun için küçük bir ön araştırma 

ekibi kurulur. Bu ekip, yeni bir ülkede iş kurma (örnek; marketler zinciri) fikrini 

geliştirmek, çeşitli kaynaklardan bir ön araştırma yapmak üzere görevlendirilir. 

 

5.1.1.2 Ön Araştırma 

 

Yeni bir ülkeye girişte, o ülkeye gitmeden öncelikle çeşitli kaynaklardan ön araştırmalar 

yapılmalıdır. Yukarıda açıklanan küçük ekip de bunu yapacaktır. Araştırmalarda 
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internet genelde baş sırada yer alır. İş yapılacak ülkenin bakanlık, büyükelçilik, ticaret 

ve sanayi odaları, işadamları dernekleri, genel siyaset, ekonomi ve iş dünyası hakkında 

bilgiler ön planda tutulur. Bu arada forum sayfaları, yazışmalar, görüş, düşünce, yorum 

ve öneriler iyice değerlendirilir. Ülke ile ilgili her konuda filmler incelenir. Bu her ülke 

için böyledir. Bu araştırmalar dışında iş yapılacak ülke (örnek; İran) ile iş yapmış, 

yapmakta olan, iş veya turistik gezi için gitmiş kişilerle, eş, dostla çeşitli görüşmeler 

yapılır, fikirleri alınır.  

 

5.1.1.3 Değerlendirme Toplantısı 

 

Bu toplantıda elde edilen tüm bilgiler, görüntüler firma üst yönetimine tüm detaylarıyla 

aktarılır, hep birlikte her yönüyle değerlendirilir. Bu toplantı sonunda yeni araştırılacak 

konular gerekecektir. Çünkü yapılan araştırma daha çok ülkenin genel durumu ile 

ilgilidir. Bu toplantıda gelinen sonuç olumlu ise, sade yapılacak işle ilgili detaylı 

araştırma dönemine girilir. Aynı ekip veya başkaları ile bu araştırmaların yapılması 

üzerine karar alınır. 

 

5.1.1.4 Lokal Araştırma 

 

Bu araştırmalar yapılacak işle (market sektörü) ilgili olarak geliştirilir. Bunlar genel 

olarak; 

O ülke / bölgede bu işi yapan var mı?  

Varsa; 

Ne kadar firma var (kaç tane)? 

Büyüklükleri ne kadar? 

  Neden o büyüklükteler? 

Hangi segmentteler? 

  C1, C2, B1, B2, A1, A2 (yani; 1, 2, 3, 4, 5, 6 yıldız otel gibi)  

  Neden o segmentteler? 

  Segment doğru mu? 

Nasıl iş yapıyorlar? 

Kazançları ne durumda? 
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Yoksa; 

Neden yok? 

Ülkenin durumu; 

  Siyaset 

   Yabacılara karşı durum? 

  Ekonomi 

   Geçmiş, 

   Bugün, 

Gelecek, 

Yabacılara sağlanan teşvik ve kolaylıklar, 

  Güvenlik, 

  Enerji… 

Halkın yapısı; 

  Sosyal, 

Ekonomik, 

Kültürel, 

Cinsiyet, 

Yaş durumu… 

 

Bu veriler bakanlıklar, büyükelçilikler, ticaret ve sanayi odaları, işadamları dernekleri 

ile temaslarda bulunularak elde edilir. Aynı şekilde, aynı konularda internet verileri, 

İran ile iş yapmış, yapmakta olan, iş veya turistik gezi için gitmiş kişiler, eş, dostun 

görüş ve fikirleri bu analizlere eklenir. 

 

5.1.1.5 Son Değerlendirme Toplantısı 

 

Bu toplantıda son elde edilen bilgiler, görüntüler firma üst yönetimine tüm detaylarıyla 

aktarılır, hep birlikte her yönüyle değerlendirilir. Toplantıda gelinen sonuç olumlu ise, 

diğer adımları iş yapılacak ülkede atmak gerekir. Bunun için aynı ekip veya başkaları 

ile yeni araştırmaların yapılması üzerine karar alınır. Yapılacak yeni araştırmalar, 

İran’da yapılacak “yerinde” inceleme ve araştırmalar için işbirliği yapılacak, yardım 

alınacak kişi ve kuruluşların ön araştırmaları kapsamında olacaktır. 
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5.1.1.6 Yapılacak Araştırmalarla İlgili İşbirliği Yapılacak Kişi ve 

Kuruluşların Bulunması  

 

Türkiye içinde bile bir başka şehirde iş yapmak kolay değildir. Bu da neredeyse buraya 

kadar yazdığımız gibi aynı şekillerde adımlarla gidilir. Bu başka bir ülke olduğunda 

tabii ki, daha da zordur. Bambaşka bir ülke, bambaşka insanlar. Bütün dünyada 

günümüzde iş dünyasında gelinen son noktada yaşanan en büyük zorluk; güvenilir, 

doğru insan bulma sorunudur. Özellikle şarklı ülkelerde bu ön büyük ve en önemli 

büyük sorun olarak iş dünyasının karşısında durmaktadır. Ve bu sorun günümüzde tüm 

dünya ülkelerinde, özellikle doğu ülkelerine karşı iş yapmayı olumsuz yönde etkileyen 

en önemli sorundur. İşte, İran’da yapılacak “yerinde” inceleme ve araştırmalar için 

işbirliği yapılacak, yardım alınacak kişi ve kuruluşların bulunması konusunda bu 

düşünceler çerçevesinde ilerlememiz gerekecektir.  

 

Şu anda Türkiye’den bir holding İran’da 500 civarında marketi olan bir marketler 

zinciri kurmuştur. Ancak bir başka kuruluş daha bu “yerinde inceleme ve araştırmalar 

için işbirliği yapılacak, yardım alınacak kişi ve kuruluşların bulunması konusunda” bir 

ön araştırma sonucunda İran’a gitmiş, ancak yazımızın bu bölümünde anlatmaya 

çalıştığımız problemle karşı karşıya kalıp, İran’da bir süre kaldıktan sonra, işi 

noktalayıp, geri dönmüşlerdir. 

 

Firmalar ticari kuruluşlardır. Her şeyde kar etmek önceliklidir firmalarda. Yanlış her 

şey, her adım, zaman ve para kaybı olarak geri dönmektedir. Yine bu bölümdeki 

konumuz ile ilgili son olarak; İran’a gitmeden önce Türkiye’de yapılacak ön çalışmalar 

ne kadar iyi ve verimli olursa, İran’da atılacak adımların maliyetleri de o kadar düşük 

olur. Bu nedenle oraya gitmeden, orada işbirliği yapılacak kişilerin de olabildiği kadar 

Türkiye’den yapılan istihbaratla bulunmasında yarar vardır. 

 

5.1.1.7 İran Programı 

 

Her türlü ön hazırlık bittikten sonra yapılan istihbaratlara göre İran’da marketler zinciri 

açacak firmanın yetkilendirilmiş bir ekibi İran’a gider. İran’da irtibat sağlanmış kişi ve 
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kuruluşlarla görüşülür, toplantılar yapılır. Ekibin Türkiye’de yapılan ön inceleme, 

araştırmaların onayı, “yerinde” görme, vs. nedeniyle İran’da rehberlik yapacak kişi / 

kişilerle gezi, teftiş ve incelemelerde bulunulur. Ekip, İran’da Türkiye’de yapılan 

“yerinde görmeden” analizin “yerinde görülerek” yapılması gerekeni yapar. 

 

5.1.1.8 Yerinde Analiz 

 

Sadece yurtdışında değil, yurtiçinde bir pazara girecek, iş yapacaksanız, işyeri 

kuracaksanız, uzaktan olanın dışında mutlaka yerinde bir ön araştırmayı yapmanız 

gerekir. Araştırmaların en önemli olanı da budur. “Yerinde” analizin aslında Türkiye’de 

yapılandan pek farkı yoktur. En önemli farkı, “yerinde” olmasıdır. 

 

O ülke / bölgede bu işi yapan var mı?  

Varsa; 

Ne kadar firma var (kaç tane)? 

Büyüklükleri ne kadar? 

 Neden o büyüklükteler? 

Hangi segmentteler? 

 C1, C2, B1, B2, A1, A2 (yani; 1, 2, 3, 4, 5, 6 yıldız otel gibi)  

 Neden o segmentteler? 

 Segment doğru mu? 

 Dekor, görünüm istenen segmentle uyumlu mu (istenen yapılabilmiş mi?)? 

Nasıl iş yapıyorlar? 

Kazançları ne durumda? 

Lokasyonlar doğru seçilmiş mi? 

O bölgede insan yoğunluğu nasıl (%)? 

Yoksa; 

Neden yok? 

Ülkenin durumu; 

 Siyaset 

  Yabacılara karşı durum? 

 Ekonomi 
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  Geçmiş, 

  Bugün, 

Gelecek, 

Yabacılara sağlanan teşvik ve kolaylıklar, 

 Güvenlik, 

 Enerji… 

Halkın yapısı; 

 Sosyal, 

Ekonomik, 

Kültürel, 

Cinsiyet, 

Yaş durumu… 

 

Bu analiz konuları derinleştirilebilir, detaylandırılabilir (Türkiye’de yapılana göre bazı 

maddeler eklenmiştir). Bu bilgiler birkaç önemli ve büyük şehirde, Türkiye’de benzer 

şekillerde marketlerin açılması düşünülen bölge ve lokasyonlarda gerekirse görüntü 

alınarak da (fotoğraf / video çekerek) elde edilebilir (bu arada İran’da insanlar 

birbirlerinin fotoğrafını çekebilir ama şehirlerde çevre fotoğrafları çekmenin yasak 

olduğu unutulmamalıdır). Yukarıdaki analizler gezerek, görerek olduğu gibi 

bakanlıklar, büyükelçilikler, ticaret ve sanayi odaları, işadamları dernekleri, bazı önemli 

kişiler, işadamları, esnaf, halk vs. ile temaslarda bulunularak elde edilebilir. Bütün 

bunlara ek olarak yapılması gereken analizler biraz daha fizibilite şeklinde olabilir; 

 İran’da şirket kurma prosedürleri; 

  Yabancı şirket olma hali? 

   Kurallar, 

   Şartlar, 

   Oturma izni, 

   Çalışma izni, 

   Dikkat edilmesi gereken önemli konular, 

  Özel ve genel şartlar, 

  Gerekli evraklar, 

  Ücret, maliyet, 
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Kiralama; 

  Kiralama şekli; 

Yıllık, 10 yıllık vs. gibi, 

Kontrat bitmeden devir / boşaltama hakkı var mı? 

Peşinat, 

Kiralama ücretleri (dükkan kiraları), 

  Lokasyonlara göre değişkenlik, 

  Fırsatlar, 

  Dikkat edilmesi gereken önemli konular, 

  Depozito var mı, miktarı, 

  Emlakçılarla çalışma şekli, komisyonları, 

 Eleman; 

  Genel ücretler, 

  Asgari ücret, 

  Sosyal haklar, 

 İşletme olarak; 

  İş potansiyeli, 

  Karlılık, zarar, 

  Olumlu ve olumsuzluklar, 

  Fırsatlar, 

  Tehlike ve riskler, 

 Ülke olarak; 

  İş potansiyeli, 

  Karlılık, zarar, 

  Enflasyon, 

  Ekonomik kriz, 

  Halkın ekonomik ve refah durumu, 

  Güvenlik, 

  Para transferi, 

  Diğer ülkelerle ilişkiler, 

  Türkiye ile ilişkiler, 

İran’daki Türk firmaları, yatırım sahaları, 
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İran’daki yabancı firmalar, yatırım sahaları, 

  Olumlu ve olumsuzluklar, 

  Fırsatlar, 

  Tehlike ve riskler… 

Bu inceleme, araştırma, gözlemler ve yapılan toplantılarda dikkat edilmesi gereken en 

önemli konu, görüşmeler sırasında önemli konuların anında not alınması, her 

görüşmenin hemen arkasından görüşme raporunun yazılmasıdır. En iyi raporlama 

görüşmenin hemen arkasından yapılandır. Bütün bu inceleme, araştırma ve gözlemler 

ortalama 15 gün sürer. Bu süre sonunda ekip Türkiye’ye geri döner. 

 

5.1.1.9 Rapor Hazırlanması 

 

Ekip İran’da yaptıkları tüm inceleme, araştırma, gözlemler ve yaptıkları toplantıların 

sonuçlarını yazılı olarak (+Power Point sunum iyi olur) bir sunum raporu haline getirir.  

 

5.1.1.10 İran Raporunun Firma Üst Yönetimine Sunulması  

 

Hazırlanan İran raporu firma üst yönetimine sunulur, her şey enine boyuna 

değerlendirilir. Bir kişi mutlaka toplantı notu tutar. Stratejiler, alınan kararlar yazılır. 

 

5.1.1.11 Hazım Süreci 

 

Toplantı notları, toplantı raporu haline getirilir, tüm toplantıya katılanlara e-maille 

gönderilir. Firma üst yönetimi 3-5 gün veya 1 hafta son toplantıda sunulan raporu 

hazmeder. Üzerinde düşünülür, zaman zaman ara istişarelerde bulunulur, yeni bir 

toplantı günü belirlenir. 

 

5.1.1.12 Karar Toplantısı 

 

Firma bu toplantıda İran’da marketler zinciri kurma konusunda ön karar alır. Bundan 

sonra atılacak adımlar için bir ekip kurulur, işin Türkiye’de yapılabilecek ön hazırlık 

aşamalarının yapılması için start verilir. 
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5.1.1.13 Türkiye’de Ön Hazırlık Çalışmaları 

 

İran’da yapılacak işlerden önce Türkiye’de yapılabilecek işlerle ilgili (İran’da iş 

yapmak, şirket kurmakla ilgili prosedür) öğrenilmelidir. Bunun için İran Büyükelçiliği, 

Sanayi ve Ticaret Odası, bazı işadamları dernekleri, bankalar, İran’da iş yapmış 

işadamları ile görüşmeler vs. yapılır. Gereken evraklar, belgeler hazırlanır. Tekrar İran’a 

gitmek için plan, program yapılır. 

 

5.1.1.14 İran’daki Çalışmalar 

 

İşin başlaması için firmadan oluşturulan ekip İran’a gider. Burada çalışmalar çok 

değişik kanallardan ilerletilir; 

 

Resmi işler (ağırlıklı olarak devlet kanadında ilerleyecek işler); 

Türkiye Büyükelçiliği; 

Ticaret Ateşeliği 

  İran Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, 

Sanayi ve Ticaret Odası, 

Türk – İran İşadamları Derneği, 

 Avukat, 

Mali müşavir, 

Muhasebeci, 

Vergi dairesi, 

Sosyal Sigortalar Kurumu, 

Market kurulumu ile ilgili işler; 

 Bölge, lokasyon keşif ve incelemeleri 

 Emlakçılarla görüşmeler, 

 Market, depo, ofis aramaları, 

 Yönetici, eleman temini, 

Tedarik firmaları ile görüşmeler 

İthal edilecek mallar için gümrük firmaları ile görüşmeler… 
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Bu ön hazırlık çalışmaları genelde ilk market için minimum 2 ay sürebilir. İlk marketin 

çalışmaya başlaması şirket kurulumu, yönetim kadrosu oluşturma, eleman bulma, işe 

alma, yerleştirme, yer kiralama, tedarikçilerle anlaşma ve satın almalar, 2 veya 3. ayın 

sonunda olabilir. 

 

5.2 Tedarik ve Lojistikle İlgili Öneriler 

 

Hemen her konuda olduğu gibi bu konuda da bazı dikkat edilecek noktalar 

bulunmaktadır. 

 

5.2.1 Tedarik ve Lojistik 

 

Türkiye’deki yerel marketler zincirlerinde satılacak malların yurtdışından ithali üzerine 

odaklı bir düşünce yapısı pek hakim değildir, ancak Türkiye’den bir firmanın İran’da 

marketler zinciri kurması ister istemez Türkiye’den bazı ürün ve markaların İran’daki 

marketlerde satılmasını gündemde tutabilir. Bu kaçınılmazdır. Bu nedenle İran’da 

marketler zinciri kuran bir firma bunu mutlaka isteyecektir. İran’da bir markette, başka 

marketlerde olmayan, bulunmayan bazı, hatta birçok ürünün Türkiye’den ithal ediliyor 

ve satılıyor olması, İran’daki marketleri cazip de kılacaktır. Bu nedenle İran içinden 

yapacağınız tedarikler dışında ister istemez Türkiye’den İran’a bir ihracat / ithalat / 

lojistik ayağınızı da kuvvetlendirmeniz bir yerde şart olacaktır. Tezimizin ana teması 

“Tedarik, lojistik” üzerine olduğuna göre, bu işle ilgili arkadaşlara olabilecek 

önerilerimizi sunalım. 

 

5.2.2 Konuya Uygun Kişinin Özellikleri 

 

İhracat / ithalatçı olmak öncelikle prestijli ve keyifli fakat herkesin yapamayacağı bir 

iştir. Bu kimliğe sahip olduğunuzda dünyanın her tarafında iş yapabilir, mal 

gönderebilir, alabilirsiniz. Bu iş için büyük deneyimlere sahip olmaya gerek yoktur. 

Düzenli, planlı, programlı, takipçi ve her çeşit organizasyon konusunda zeki ve 

becerikli olmak ve özellikle İngilizce bilmek bu işin en önemli temel alt yapısını 

oluşturur. Pazarlama ve Satış becerileriniz varsa, kişilerarası iletişim becerileriniz iyi ise 
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ithalat-ihracat işi tam size göredir. Yapmanız gereken; her işte olduğu gibi öncelikle 

hevesli ve kararlı olmaktır.  

 

İhracat ve ithalat pek birbirinden ayrılmaz. Birini yapan, diğerini de iyi bir şekilde 

yapabilir. Her ikisi için de planlı, programlı olmanız, küçük detaylara dikkat etmeniz, 

yurtiçi ve yurtdışında birçok seyahatler yapmanız, çeşitli görüşme ve temaslarda 

bulunmanız gerekir. Bunun için öncelikle İngilizce bilmeniz gerekir. Neden İngilizce? 

“Kendi dilinizi bilirseniz, ülkenizde, İngilizce bilirseniz, dünyada yaşarsınız”. 

Amerika’da bile en fazla konuşulan dil İspanyolca olmasına rağmen resmi dil 

İngilizce’dir. Bu nedenle her iş yaptığınız ya da yapacağınız ülkenin dilini öğrenme 

yerine sadece İngilizce’yi en azından iyi derecede bilmek yurtdışı ile ilgili birçok 

çalışma ve projelerinizde önünüzü çok rahatça açabilir.  

 

İran’ın Türkler için güzel ve önemli bir avantajı vardır; halkının %40’ı Türkçe 

bilmektedir; bu da İran ile iş yapmak isteyenler Türkler için büyük bir avantaj 

sağlamaktadır. 

 

5.2.3 Hazırlık Dönemi 

 

İran’da açtığınız bir marketler zincirinde yapacağınız mal tedariğinde öncelikle 

ürünlerinin pazar payını arttırmak isteyen İran’da yerel üreticileri bulmanızı öneririz. 

Eğer Türkiye’den mal ithal edeceksiniz, bunda da durum pek değişmez, yine ürünlerinin 

pazar payını arttırmak isteyen, yurtdışına mal ihraç etmek isteyen firmaların kaliteli, 

uygun fiyatlı, İran’da marketlerinizde iyi talep edilebilecek ürünleri bulmanız gerekir.  

 

Bu arada Türkiye’den yoğun mal ithal edeceğiniz bazı firmalarla temsilcilik ve 

distribitörlük anlaşmaları yapmanız gerekebilir. Bu size çeşitli avantajlar sağlar. Biz 

burada İran’a market sektörüne giriş ve buralara özellikle Türkiye’den mal sevkiyatı ile 

ilgili odaklanacağımızdan, en küçük bir markette bile binlerce ürün olduğunu 

düşünürsek, çok fazla üretici ya da toptancı ile görüşeceğiniz, çeşitli anlaşmalar 

yapacağınızı da unutulmamalıdır. Öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki; kolay iş yoktur 

ve burada yazdığımız özelliklere uygun biri iseniz ve dikkat çekilen konulara önem 
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verirseniz, bu iş o kadar da zor değildir. Önemli olan bu iş size göre midir ve bu işi 

severek yapabilecek misiniz?  

 

Tez konumuz “İran pazarına giriş” odaklı olduğundan, önerilerimizi daha çok 

Türkiye’den İran’a mal ihracatı (İran’a Türkiye’den mal ithalatı) üzerine yapmaya 

çalışalım; 

 İşin içinde girdikçe birçok konu sizin için daha kolay yapılabilir hale gelecektir. 

Örneğin; nakliye ve gümrük işleriniz için bu işle uğraşan kişi ve firmalarla 

iletişime geçmeniz gerekir. Kendinize, kafa yapınıza uygun, güvenilir bir çevreyi 

yavaş yavaş oluşturmanız gerekir. İthalat- ihracat işinin bir sürü avantajları 

arasında en önemlisi, iyi para kazanabileceğinizdir. İşleri rayına oturttukça, 

alacağınız standart ücret dışında komisyonlarınız da artacaktır. Bunun için 

devamlı olarak yaptığınız işin risk ve avantajlarını değerlendirilip, bu işi uzun 

süredir yapan kişilerle görüşülüp, onların tecrübelerinden yararlanılmalıdır. 

 İhracat, ithalat, tedarik, lojistik işleri ile uğraşanların ülkemizde, dünyada ve iş 

yaptığı ülkelerle ilgili her şeyden haberdar olmaları gerekir. Gazeteler, dergiler, 

ticaret odaları ve işadamları derneklerinin yayınlarını, ilgili bakanlıkların web 

sitelerini devamlı incelemeli, kontrol altında tutmalısınız. Kim kime ne satıyor? 

Hangi malları hangi ülkeler talep ediyor, para değerleri, enflasyon, işsizlik, asgari 

ücret, vergiler, vs.  

 Marketinizde hangi mallar iyi satılabilir; bunları çok iyi araştırın. İnsanlarla 

konuşun, gözlemleyin, trendleri izleyin. 

 Uluslararası iş yapan çalıştığınız bankalarla iyi ilişkiler kurulmalıdır. Onları 

izleyin, fikir ve önerilerini alınmalıdır. İthalat, ihracat işinin en önemli 

taraflarından biri bankacılıktır. Kredi notunuzun iyi olmasına dikkat edin. Bu 

itibarlı olmanızı sağlar; ticarette itibar önemlidir.  

 Her kültür değişik tarzlarda çalışabilir. İş yaptığınız ülkenin insanlarıyla nasıl 

çalışacağınızı öğrenin.  

 İş yaptığınız firmalar ve kişilerle iyi ilişkiler kurun. Her iki ülkede benzer mal 

üreten firmaları, ürünleri, kalite ve fiyatlarını karşılaştırın. En fazla talep gören 

ürünleri, firmaların yaklaşımlarını, size sunacakları faydaları iyice karşılaştırın. 

Bunların yer aldığı düzenli bir planınız olsun. 
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 Tedarik, dağıtım, lojistik sistemlerini hesaba katın. Örneğin bazı ürünlerde 

kendiniz İran’a ithal etmek yerine, İran’daki ithalatçı bir firma ile doğrudan 

çalışmak size daha avantajlı gelebilir. Komisyonunuz belki daha düşük olabilir 

ama fazla detaylarla uğraşmadan işleriniz çabuk yürür. 

 Gündeminizde olan veya gelecekte olabilecek firma ve ürünlerinin katalog ve 

numuneleri elinizde bulundurun, arşivleyin. Düzenli arşiv dosyalama işin en 

önemli noktalarından biridir.  

 Firmaların satış yöneticileri ile iyi bir ağ oluşturun. 

 Size en yüksek karı getirecek firmaları bulun.  

 

5.2.4 İthalat ve İhracat 

 

 Bütün üreticiler global pazarda yer almak isterler ancak bu o kadar kolay değildir. 

Dünyada pazar çok büyüktür ve başka ülkelere satış yapmak isteyen, aynı konuda 

mal üreten yüzlerce firma vardır. Sizin marketiniz gibi, alıcınız hazırsa her türlü 

malı hızlı bir şekilde ithal veya ihraç edilebilirsiniz. Aracı durumunda iseniz, 

komisyonunuz genellikle % 3 ile 5 arasında olacaktır.  

 Özellikle ihracat tüm ülkelerde devlet tarafından desteklenir. Bu destek ve 

teşvikleri iyi araştırın, bunlardan yararlanın. 

 Bu iş çok planlı, programlı, takipçi olma, bilgileri kombine edebilme, 

organizasyon ve koordinasyon işidir. Bilgisayarınızda iyi bir dosyalama 

sisteminiz olmalıdır. Kartvizit ve telefon numaralarını her zaman, çok çabuk 

bulabilmelisiniz. 

 Yazışma şekliniz karakterinizi temsil eder. Yazdığınız mesaj ve mektupların 

profesyonel gözükmesine dikkat etmelisiniz.  

 Yanlış anlaşılmaları önlemek için ağırlıklı olarak maillerle yazışın.  

 Her zaman kararlı ve sabırlı olun. 

 İthalat-ihracat işinin en önemli adımı iyi bağlantılar bulmak ve kurmaktır. Değişik 

ortamlarda, değişik kişilerle tanışın. İthalat / ihracat yapacağınız ülkenin 

elçilikleri, ticaret odaları ile iyi bir iletişimde olun. Bunlar sizin iyi temaslar 

kurmanıza yardımcı olurlar. İş dünyasında en çok çevresi ve yaptığı iş konusunda 

iyi bilgisi olan kişiler bir adım önde giderler. 
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 Bu işe yeni başlıyorsanız, küçük adımlarla başlayın. Deneyin, araştırın, tedbirli ve 

dikkatli olun, acele etmeyin. 

 Her şey çok iyi, yüksek kazançlı görünüyorsa, daha fazla şüpheci olun. Bu işlerde 

fazla mutluluk tabloları genellikle çok iyi sonuçlar vermez. 

 İş yapacağınız firmaları, yöneticilerini, yan kuruluşlarını çok iyi araştırın,  tanıyın. 

Firmanın çalışma sahası nedir, başka ülke ve şehirlerde şubeleri, mağazaları var 

mı, firmanın tarihçesi, mali durumu,  büyüme planları, nereden gelip, nereye 

gidiyor; vs. 

 İthalat / ihracat için gerekli belgeler, ödemenin şekli, paranın transferi, nakliye 

şekli (en hızlı, en emniyetli, en ucuz, vs.), çalışacağınız gümrük, teslimat şekli, vs. 

tüm detayları yazın, ona göre ilerleyin. En ufak bir hesap hatasında kazancınız 

elden gidebilir, hatta başınız derde girebilir. 

 Yapacağınız anlaşmalardan önce çalışacağınız firmaları her yönüyle inceleyin; ne 

kadar zamandır bu işi yapıyorlar, itibarları nasıl, hangi ülkelerle çalışıyorlar, 

kimlere satıyorlar, ödemelerine ve ürünlerine ne kadar güvenilir, vs…
46

 

 

5.2.5 İthalatta İran Mevzuatınca Aranan Şartlar 

 

 İran Sanayi ve Ticaret Odasından elde edilen, geçerli ticaret lisansına sahip olmak 

(Kartı Bazargani), 

 İhracat ve İthalat Mevzuatı Kanun Yönetmeliği ekinde yer alan listede yazılı 

malların ithal şartlarına göre düzenlenmesi için gerekli belgeleri almış olmak, 

 Döviz tahsisi (Bakanlıklar veya kamu kuruluşlarından biri vasıtasıyla veya 

ihracatta hasıl olan döviz yahut Menkul Kıymetler Borsasından alınan döviz 

karşılığı senetlerle), 

 Ticaret Bakanlığında kayıt yaptırmak, 

 İlgili bankaların birinde kredi açmak, 

 Standartların yanı sıra hayvansal ve bitkisel ve sağlık karantinalarını konu alan 

ilgili mevzuatlar ile diğer ilgili yasalara uymak, 

 Mal denetleme şirketi tayin etmek ve malın gümrükten çıkarılmasında gerekli 

onay belgesini almak, 
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 Gümrük harç ve vergilerini vb. ödemek. 

 

5.2.6 Nakliye 

 

 Göndereceğiniz mal için en hızlı, en emniyetli, en ucuz, vs; işinize en uygun 

nakliye şekli hangisi?  

 Mallarınız ne durumda (dayanıklı tüketim malzemesi, kırılabilir malzeme, gıda, 

vs.)? 

 İşinizde tecrübeniz arttıkça fiyatlar, maliyetler ve ürünlerin gönderilmesiyle ilgili 

koşullar hakkında daha fazla bilginiz olacak.  

 Mallarınızı gönderme şekliniz; mallara, anlaşma koşullarına, bir sürü parametreye 

göre değişecektir. En ideal şekil için mal aldığınız firma, gümrük ve nakliye 

firmalarınızın görüşleri size yol gösterecektir. Onların fikirlerini alın. 

 Maliyet hesaplarınıza ürünlerin bedeli dışında, navlun, nakliye, taşıma 

(hammaliye, yükleme, boşaltma), sigorta, vergi masrafları, tasdikli fatura 

ücretleri, ambalaj masrafları ve diğer gizli masrafları, vs. dahil etmeyi unutmayın. 

 Nakliye aracıları malların nakliyesinden sorumlu olup, yönlendirme bilgilerini 

sağlar, yük hacmini tutar, nakliye fiyatlarını belirler, belgeleri hazırlar, nakliye 

sigortasını yapar, kargoları en düşük gümrük harçlarıyla gönderir, depoyu 

düzenler, fabrikadan son varış noktasına kadar olan bütün adımları hallederler. Bu 

kişileri kişisel referanslar veya internet aracılığıyla bulabilirsiniz ama birilerinin 

referansı ile bulmak her zaman daha iyidir. Bu kişiler uzun vadeli çalışmalarda 

size çok önemli ve gerekli olacaktır. 

 Malların yüklenmesinden, nakliyesine kadar bütün süreçleri iyi izlemelisiniz. 

Hiçbir konuda birilerine asla güvenmeyin. Malların düzgün bir şekilde 

yüklendiğinden, varış noktasına güvenli bir şekilde ulaştığına kadar takip etmeli 

ve emin olmalısınız. 

 Bu iş birçok detaydan oluşur. Hata yapmamanın en iyi yolu “check-list”lerdir. 

 Yaptığınız her başarılı operasyon size büyük bir deneyim kazandıracak, her iyi 

operasyon size daha iyi yenilerini getirecektir.  

 İyi bir sonuç, size hem yurtiçi hem de yurtdışında iyi bağlantılar kurmanıza 

yardımcı olacaktır ama bu bağlantıları daha da arttırmak için değişik ticaret 
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organizasyonlarına, işadamları dernek toplantılarına, yabancı ticaret birliklerine 

vs. katılmalısınız. Bu çevre kariyerinize yarar sağlayacak, ithalat, ihracat ve 

lojistik işleriyle uğraşan kuvvetli kişilerle tanıştıkça bu çevre size mutlaka yararlı 

olacaktır. 

 İş tecrübeniz arttıkça size daha zor ve yüksek maliyetli işler (ithalat, ihracat ve 

lojistik) gelecek, bu da kazancınızı arttıracaktır.  

 Bir ülke içinde mal almak, satmak, transfer etmek zordur ama uluslararası daha da 

zordur. Bu nedenle uluslararası yaptığınız ithalat, ihracat ve lojistik işlerini 

yapabilecek kişilerin sayısı da azdır. Bu sizin değerinizi her zaman arttırır, 

işyerinde kolay vazgeçilmez olursunuz. 

 İthalat, ihracat ve lojistik işi yüksek karlı bir iştir. Genel masrafların düşük olması, 

komisyondan büyük paralar kazanmanız anlamına gelir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Tezimizin buraya kadar olan kısmında birçok konuya değindik. Son bölümümüzde, 

Türkiye’den İran pazarına yeni girecek firmalara bazı önerilerimizi sıralayacak olursak; 

 

 İran halkı Türkler gibi çok sıcakkanlı ve misafirperverdir. İran’da Türkçe bilen 

ciddi bir nüfusun olması Türkiye’den giden yatırımcılar için önemli bir 

avantajdır. İran’da çeşitli kurum ve kuruluşların yöneticileri ülkeleri için değer 

üreten tüm kişi, kurum ve kuruluşların her zaman destekçisi olmaktadırlar. Bunu 

her adımda hissedebilirsiniz.  

 Bazı konularda işlerin yavaş ilerlemesi ambargolar nedeniyle ülkede birçok 

konuda sistemlerin geliştirilememişliğinden kaynaklanır. 

 İran’a iş yapmak isteyenler, kanunlara uygun hareket ettiklerinde çok fazla 

sorunla karşılaşmayacaklarını iyi bilmelidirler.  

 İran pazarına girmenin en iyi yolu, iyi bir pazar ve piyasa araştırması yaptıktan 

sonra iyi bir İranlı ticari partner bulup, onunla işbirliği yapmaktır. 

 İki ülke arasında yapılan anlaşmalarla ticaret hacmi artmış, karşılıklı, firmalar 

arasında işbirlikleri de kolaylaşmıştır. Bu durum memnuniyet verici şekilde 

ilerlemektedir.  

 Özellikle sanayi, inşaat, perakende ve hizmet sektörlerinde İran’ın gelişmesinde 

Türkiye önemli katkılar sağlayabilir. Tarih ve kültürel ilişkilerin de oluşturduğu 

sinerjiyle Türk işadamı ve firmalarının İran’da çok iyi fırsatlar yakalayabilmesi 

mümkün gözükmektedir. 

 Önemli bir konu; İzlenimler iki ülke halkları arasında iş ahlakı konularında 

güvensizliğin önemli bir boyutta olduğunu göstermektedir. Bu konu yapılan, 

yapılacak işten daha ön planda durmaktadır. Bu konuya her iki ülke yönetiminin 

özellikle eğilmesi, bazı çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

 Güvensizlik özellikle KOBİ’ler bazında yapılacak işbirliklerinde büyük bir 

sorun olarak görülmektedir. 
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 Güvensizlik her iki ülkenin işadamlarını normalden fazla tedbirli olamaya 

zorlamakta, bu da iş ve işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda zaman ve para 

kaybına sebep olmaktadır.
47

 

 İran çeşitli konularda ticaret ve yatırım açısından işadamlarımız için en önemli 

ülkelerin başında gelmektedir. İran halkının önemli bir bölümü Türkiye’ye 

büyük bir sempati ile bakmakta, birçok konuya ilgi göstermekte, çok değişik 

konularda Türk ürünleri şu sıralar İran’da kendi marka imajlarıyla iyi rağbet 

görmektedirler. İran’da ürünlerimizin marka imajlarını arttırmak, farklı 

pazarlarda da yol alabilmemiz için iyi bir alt yapı oluşturacaktır.  

 Son yıllarda İran'da ticari acente ve distribütörlük aracılığı ve Franchising 

sistemi ile iş yapma biçimi de oldukça yaygınlaşmıştır. İran pazarına girmek 

isteyen Türk işadamı ve firmalar için bu yöntemler de yarar sağlayacaktır. 
48

 

 

 Tezimizin bilime en önemli katkıları;  

o Bilim; konusunda birçok bilgi ortaya koyarak, bir şeyin en son sistemde, 

en iyi, en verimli, en kaliteli, en güzel, en güvenli, en hızlı nasıl 

yapılabileceğini ortaya koyan bilgiler topluluğudur. 

o Herhangi bir konuda bir iş yapacak kişi o işi nasıl yapacağıyla ilgili 

bilgiyi oradan alır, gösterilen en son sistemde, en iyi, en verimli, en 

kaliteli, en güvenli, en hızlı bir şekilde o işi yapar. 

o Birçok değişik konuda bu bilgiler yüz yıllardır üst üste koyularak 

günümüze ulaşmıştır. 

o Bu bilgilere her gün yenilerinin eklenmesiyle her bilgi ait olduğu sektörü 

veya konuyu daha da geliştirmekte, dünyamızda ülkeler gelişmekte, 

insanlar zenginleşmekte, insanların yaşam kaliteleri artmaktadır. 

o Biz de tezimizde, genel anlamda; “Lojistik, Dış Ticaret”, dar anlamda; 

dünyanın bir bölgesinde (ülkemizin bulunduğu bölgede), yıllardır yoğun 

ekonomik ambargolar nedeniyle gelişmekte zorlanan bir ülkeye (İran), 

bir iş sahası oluşturabilmek için komşu ülkesinden (Türkiye) nasıl girilir; 

o işin incelikleri nelerdir, o işi yaparken nelere dikkat edilmelidir, gibi 
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konulardaki bilgileri “Lojistik ve Dış Ticaret” konusundaki bilgi 

ortamına eklemeye, katkı sağlamaya çalıştık. 

o Bunun yanında tezimizin en önemli özellik ve katkılarından biri; İran’ın 

dış ticaret ve yatırımlar anlamında birçok bilinmeyeni olan bir ülke 

olması, bu ülkenin uzun yıllardır ekonomik ambargolar nedeniyle 

gelişimini artıramaması ve bu nedenle ve özellikle dünyanın diğer 

ülkeleriyle aynı düzeye gelebilmek için çok büyük fırsatlarla dolu 

olması. Ama bu ülkeyle ilgili birçok bilinmeyen; özellikle bu ülke ile iş 

yapmak, yatırım yapmak isteyen işadamlarının bilgi açığının kısmen de 

olsa giderilmesi olacaktır.  
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