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İRAN ÜLKE RAPORU 
 
COĞRAFİ KONUMU 
 
İran Ortadoğu’nun merkezinde yer almakta ve bir köprü gibi Hazar denizini Fars körfezine bağlamaktadır. 
Bu ülke dünyanın kurak iklim kuşağında yer almasına karşılık farklı bir iklim türlerini barındırmaktadır; 
yılın belirli dönemlerinde çeşitli bölgelerinde dört mevsimi birden yaşamak mümkündür. 1.648.195 km2 yüz 
ölçümüyle Ortadoğu ve Batı Asya’da yer alan İran’ın, komşuları olan (Hazar bölgesinde) Türkmenistan, 
Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, Kazakistan, (Umman denizi ve Fars körfezi bölgesinde) Umman, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Arabistan, Kuveyt ayrıca Türkiye, Irak, Pakistan, ve Afganistan ile 6031 km. kara, 2700 km 
deniz olmak üzere toplam8731 km sınırı bulunmaktadır. 
 
Ülkemiz yerleşim birimleri bakımından 28 eyalet ve 241 ile ayrılmaktadır.200 yılı aşkın suredir ülkenin 
merkez şehri konumunda olan Tahran halen İslam Cumhuriyetinin başkentidir. Ülkenin diğer önemli 
şehirleri Meşhed, İsfahan, Şiraz, Tebriz, Kerman, Urumiye, Yezd olarak sıralanabilirler. 
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TARİHİ 
 
İran platosu Asya’daki eski medeniyetlerin en eski merkezlerinden biridir. Bu platoda ilk yerleşimin tarihi 
kesin olarak bilinmemekle birlikte eldeki deliller çok eski zamanlardan beri bu toprakların yerleşim amaçlı 
kullanıldığını göstermektedir. Aryai kavimlerin İran platosuna göçü M.O.3000 yıllarında başladı, M.O 330 
yılında ise Hehameneşiler İran’ın ilk büyük imparatorluğunu kurdular. Bunlardan sonra sırasıyla Sulukiler, 
Partlar, Sasaniler, Al-i Buveyh, Gazneliler, Selçuklular, Harzemşahlar, İlhanlılar, Muzafferiler, Timurlular, 
Türkmenler, Safeviler, Afşariler, Zendiler, Kaçarlar, ve Pehlevi hanedanı bu topraklarda hüküm surdu. 1979 
Şubat’ında İmam Humeyni rehberliğindeki İran halkının kıyamıyla 2500 yıllık şahlık düzeni yıkıldı ve İslam 
Cumhuriyeti rejimi kuruldu. 
 
NÜFUS, DİN VE DİL 
 
İran’ın nüfusu 2016 yılı istatistiklerine göre 70.049.262 kişi olarak açıklanmıştır. Bu rakamlara göre başkent 
Tahran 13 milyon 328 bin 11 kişiyle ülke nüfusunun %19’una sahip olurken, İlam eyaleti 543 bin 729 kişiyle 
ülke nüfusunun sadece %8’ini kapsamaktadır. Aynı istatistiklerine göre erkeklerin nüfusu kadınlara göre 
1.8 oranla daha fazla olduğu, erkekler ülke nüfusunun yüzde 50.9’unu, kadınlar ise yüzde 49.1’ini 
oluşturmaktadırlar. Bu rakamlara göre ülke nüfusunun %68.4’u şehirlerde ve %13.5 köylerde yaşamaktadır. 
Göçebe olarak yaşayanların oranı ise %0.1 olarak tespit edilmiştir. Yaş ortalaması bakımından dünyanın en 
genç ülkelerinden biridir. İran’da Fars, Lor; Kurt; Azeri, Türkmen ve Beluc gibi çeşitli ırklara mensup etnik 
gruplar kendilerine özgü dil ve gelenekleri ile barış ve huzur içinde bir arada yaşam sürdürmektedirler. 
 
Ülkenin resmi dili olan Farsça Hint-Avrupa dillerinin bir koludur. Bu dilin tarihiyle ilgili bulgular Aryai 
kavimlerin İran platosuna göçlerine dek uzanmaktadır. Tarih boyunca çeşitli dönemlerden geçmiş ve 
değişiklere uğramış olan Farsça’nın bugünkü şekli İran’a komşu olan diğer kavimlerin dilleri üzerinde de 
etkili olmuştur. 
 
Farsça’dan etkilenen dillerin başında Türkçe gelir. İran’da Farsça’nın dışında Azeri Türkçe’si, Arapça, Kürtçe 
vb. dillerle Farsça’nın çeşitli lehçeleri de konuşulmaktadır. Ülke nüfusunun %91’ini Şiiler oluşturur. ”Gadir-i 
Khom” ve 12. İmam Hz. Mehdi (a.s)’nin doğum günü olan 15 Şaban Şiiler tarafından kutlanan bayramlar 
arasındadır. Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.v)’in torunu olan Hz. Hüseyin Kerbela’da şehit edildiği 
Muharrem ayı suresince özellikle de 9 ve 10. günlerinde büyük anma ve matem merasimleri 
düzenlenmektedir. 
 
MEVCUT SİYASİ VE İDARİ YAPI/YÖNETİM ŞEKLİ 
 
Şah yönetimi 11 Şubat 1979 tarihinde devrilmiş ve dini esasa dayalı bir devlet düzeni kurulmuştur. İran 
Anayasası 3 Aralık 1979 tarihinde yürürlüğe girmiş, 1989 yılında revize edilmiştir. İran’da gücün ulema ile 
halk tarafından seçilen temsilciler arasında hiyerarşik olarak paylaşıldığı, dini teokrasi ile Başkanlık 
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sistemi karışımı kendine özgü bir yönetim bicimi hakimdir. İran’da siyasi parti temelinde bir yapılanma 
bulunmamaktadır. Siyasi hayatta, partiler yerine daha çok baskı/çıkar grupları olarak adlandırılabilecek 
yapılanmalar rol oynamakta, bu gruplar secim zamanlarında büyük ittifakların çatısı altında toplanmakta 
ve seçimlerden sonra tekrar dağılmaktadır İran, 31 vilayetten oluşmaktadır. Valiler, İçişleri Bakanının 
teklifiyle Hükümet tarafından atanmaktadır. 
 
Dini Lider/Rehber: İran’da kuvvetler ayrılığı prensibi geçerli olmakla beraber, erkler (yasama, yürütme ve 
yargı) Rehber’in gözetimi altındadır. Hâlihazırdaki dini lider (Rehber), İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Humeyni’n vefatından sonra (1989’da) seçilmiş olan Ayetullah Ali Hameney’dir. Rehber, din adamlarından 
oluşan Uzmanlar Meclisi tarafından omur boyu sureyle seçilmektedir.Nizami ordu, Devrim Muhafızları, 
İçişleri Bakanlığı ve istihbarat kuruluşları doğrudan Dini Lidere bağlıdır. Dini Lider, İçişleri Bakanlığı 
üzerindeki yetkilerini Cumhurbaşkanına devredebilir. 
 
Anayasayı Koruyucular Konseyi: Dini Liderlik Makamınca seçilen güncel bilgilere sahip 6 kişilik hukukçu 
heyetinden oluşan Anayasal bir kurumdur. 6 yıllık dönemler itibarıyla görev yapan bu kurumun başlıca 
görevi; İslami Danışma Meclisi kararlarının Anayasa’ya ve Devletin resmi mezhebine uygunluğunu 
denetlemektir. Ayrıca, cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma başvurusunda bulunan aday adayları 
arasından adayları tespit etmektedir. Devlet Uzlaştırma Konseyi: Din adamı ağırlıklı Anayasayı Koruyucular 
Konseyi ile İslami Danışma Meclisi arasında yasama surecine ilişkin ortaya çıkabilecek uzlaşmazlıkların 
giderilmesi amacı ile kurulmuştur. Anayasa değişiklikleri konusunda Dini Lidere görüş bildirir. Ayrıca, 
Meclis ve Anayasayı Koruyucular Konseyi arasında ortaya çıkan görüş ayrılıklarını inceleyerek alınacak 
nihai tutum konusunda Dini Lidere öneride bulunur. Üyeleri Dini Lider tarafından atanmaktadır. 
 
Yasama (İslam Danışma Meclisi/İran İslam Parlamentosu): 4 yıllık dönemler için halkın doğrudan ve gizli 
oy ile seçtiği 290 milletvekilinden oluşan İran Danışma Meclisi (parlamento), sadece bir yasama organı 
niteliğinde olmayıp; idarenin tüm eylem ve işlemlerinde inceleme ve araştırma yapma yetkisine sahiptir. 
Kanun teklifi Bakanlar Kurulu Üyelerinin ortak kararı, kanun tasarıları ise en az 15 milletvekilinin talebi ile 
meclise sunulur. (http://en.parliran.ir/) 
 
Yürütme (hükümet); Anayasayı Koruyucular Konseyi’nin onayını almış adaylar arasından belirlenen ve 4 
yıllık dönemler için doğrudan halk tarafından (genel seçimlerde) seçilen Cumhurbaşkanı aynı zamanda 
Hükümet başkanıdır. Hükümetin göreve başlayabilmesi için Parlamentodan güvenouyu alması 
gerekmektedir. Halen cumhurbaşkanlığı görevini Dr. Hassan Rouhani yürütmektedir. Başbakanlık Kurumu 
bulunmamaktadır. (http://www.president.ir/en/) 
 
Son Cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenmiş olup, Cumhurbaşkanı Ruhani, oyların 
%57’sini alarak ilk turda ve ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Yargı; yasama ve yürütmeden bağımsız 
olarak iş görmektedir. Adalet Bakanlığı, yargı ve yürütme erkleri arasındaki koordinasyonu sağlamakla 

http://en.parliran.ir/
http://www.president.ir/en/
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yükümlüdür. Yargı erkinin işleyişinden, Dini Lider tarafından içtihat verme yetkisine haiz ulema arasından 
5 yıllık sure için atanan Yargı Erki Başkanı sorumludur. İran devriminin ardından mevcut Kara Avrupası 
Hukuk Sistemi, İslam Hukuku ile birleştirilerek oluşturulan İran hukuk sisteminde, İslam hukuku daha çok 
aile hukuku ve ceza hukuku alanlarında uygulanmaktadır.(http://www.justice.ir/home) 
 
DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ 
 
Kaynaklar bakımından zengin ve dopdolu bir ülkedir. İran’da ilk petrol kuyusunun açılmasından bu yana 
(1908) 90 yılı aşkın zaman geçmektedir. Buğun dünyanın tespit edilen petrol rezervlerinin %9.2’si (93 
milyar varil) İran’da bulunmaktadır. Bu miktara dünyanın tüm doğalgaz %14.5’ide eklenecek olursa İran’ın 
dünya enerji piyasasındaki seçkin konumu açıkça görülecektir. İran önümüzdeki 70 yıl suresince ham 
petrol ve 250 yıl boyunca da doğalgaz üretimini bugünkü kapasitesiyle sürdürebilecektir. İran 
ekonomisinin petrolle sıkı bir ilişkisi vardır.  
 
Gerçekte 40 yıl boyunca İran’da siyaset ve ekonomi petrolden büyük ölçüde etkilenmiştir. İran 
ekonomisinin petrole bağımlılığı içeride ve dışarıda her zaman sorunlara sebep olmuştur. Örnek olarak; 
70’li yılların ilk yarısında petrol fiyatlarının bir anda 4 katına çıkmasıyla İran ekonomisinde Petrolun payı 
doruk noktasına ulaştı. Devrimden bir yıl önce Petrolun gayri sarfı milli üretimdeki payı %31’den fazla idi. 
Bu yıllarda günlük ortalama 6 milyon varil ham petrol üretilmekteydi. Bu surecin devam etmesi ülkenin 
üretebilir 50 milyar varil Petrolunun 540’ını kullanılamaz hale getirebildi. 
 
GSYİH(Gayri Safi Yurtiçi Hasıla): 436,2 Milyar ABD doları 
Kişi Başı GSYİH: 5,373 ABD Doları 
Ekonomik Büyüme Oranı: % 3,8 
İşsizlik: % 13.1 (Ortalama iş gücüne oranla) 
Ekonomi Sektörel Dağılım: Sanayi: % 24.5, Tarım: % 18.8, Hizmetler: % 57.3, Petrol: % 9.4 
Kredi Faiz Oranı: % 14 
Kalkınma Programı-Öncelikli Sektörler: Bilim ve teknoloji, Finans ve bankacılık, Petrol ve Doğalgaz 
Ana İhracat Kalemleri: Ham petrol, işlenmiş petrol ürünleri, etilen polimerleri ve demir cevherleri. 
Ana İthalat Kalemleri: Buğday, pirinç, mısır ve elektrikli cihazlar. 
Önemli Ticaret Ortakları: Cin, Hindistan, G.Kore, Türkiye. 
 

http://www.justice.ir/home
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EKONOMİK DURUM 
 
Ekonomik geliri esas itibarıyla petrol ve doğalgaz ihracatına dayanmaktadır. Kamu ekonomisinin ve 
korumacılığın etkin olduğu ülkede son yıllarda özel sektör de gelişme göstermektedir. 1980’li yıllardan 
beri maruz kaldığı uluslararası yaptırımlar/ambargolar ülke ekonomisinin potansiyelinden az gelişmesine 
sebep olmuştur. Söz konusu ambargolar, geçmiş dönemde İran riyalinin aşırı değer kaybetmesine, resmi 
kur ile piyasa kuru arasındaki farkın büyümesine yol açmıştır. Döviz kurlarında yükselme, fiyatlar genel 
düzeyinde artışı da beraberinde getirmiştir. Döviz kurundaki yükselme büyük ölçüde ithal girdi ile çalışan 
İran imalat sektöründe maliyet artışına ve enflasyona sebep olmuştur. (Enflasyon & Döviz Kurları-İMB-: 
http://cbi.ir/default_en.aspx) 
 
Ayrıca, Petrolun uluslararası fiyatının 2014 yılının ikinci yarısından itibaren otuz dolara kadar düşmesi, 
düşük olan üretim ve ihracatının yanı sıra ihracat gelirinin de azalmasına ve dolayısıyla ekonomik 
büyümenin düşük kalmasına yol açmıştır. Ekonominin son iki yıldır durgunlaşması, bütçe açığı, yükselen 
İşsizlik, değer kaybeden ulusal para, iç finansmanda yaşanan darboğaz ve dış ticaret açığıyla beraber cari 
işlemler fazlasındaki azalma ekonominin başlıca sorunlarıdır. Özetle, İran’ın ihracat ve bütçe gelirlerinin 
petrol ve doğalgaza bağımlı olması nedeniyle, ambargoların yol açtığı ticaretteki gerileme ekonomik 
zayıflamayı da beraberinde getirmiştir. OPEC üyesi olan İran toplam 157 milyar varil rezervi kapsamında 
ürettiği 3,9 milyon varil/gün Petrolun 1,4 milyon varil/günlük kısmını ihraç etmiştir. Petrol varil fiyatının 50 
dolar seviyesinde istikrar kazanması, yeni sahaların da devreye girmesiyle beklenen petrol ve doğalgaz 
üretim ve ihracat artışının ekonomisinin hızlı büyümesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu 
çerçevede özellikle enerji sektöründe inovasyona yönelik yeni teknoloji yatırımlarına öncelik verileceği 
anlaşılmaktadır. 
 

http://cbi.ir/default_en.aspx
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İRAN’A UYGULANAN ULUSLARARASI AMBARGOLARIN / YAPTIRIMLARIN EKONOMİYE ETKİLERİ: 
 
1980’li yıllardan itibaren ABD, BM Güvenlik Konseyi ve AB’nin muhtelif (yaptırım/ambargo) kararları 
neticesinde, bazı ticari malların sevkiyatı ve nükleer faaliyetle ilişkili her tur takım ticareti ve yatırımı 
yasaklanmış, ayrıca İranlı bazı tüzel ve özel kişilerin yurtdışı varlıkları dondurulmuştur. Bu kararlar ile AB 
üyesi ülkelerin İran’la yatırım ve mali ilişkileri tamamen yasaklanmıştır. Bu süreç, İran’ın en çok petrol 
ihracatında dramatik bir düşüşe yol açmıştır. Bu olumsuz durum aynı zamanda döviz girişlerinin 
azalmasına yol açmıştır. 
 
Bunun dışında İran’ın nükleer programına ilişkin olarak İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, Rusya, Cin, İngiltere, 
Fransa, Almanya) arasında 24 Kasım 2013 tarihinde imzalanan geçici Anlaşma 14 Temmuz 2015’te Viyana’da 
İran ve P5+1 ülkeleri arasında (JCPOA-Ortak Kapsamlı Eylem Planı) imzalanmış ve yaptırımlar, istisnalar 
haricinde, 16 Ocak 2016 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. İran’ın nükleer tesisleri Uluslararası Atom Enerjisi 
Kurumu’nun denetimine açılmış, İran nükleer silah yapmamayı taahhüt etmiştir. Anlaşmanın ihlali halinde 
ise tüm yaptırımlar yeniden yürürlüğe girecektir.1 
 
Benzer şekilde Avrupa Birliğinin de, İran’a yönelik bazı konulardaki (silah ambargosu, füze teknolojisi, 
yasaklı kişilerin varlıklarının ve hesaplarının dondurulması, insan hakları ihlalinde sorumluluğu bulunan 
kişi ve kuruluşlara yönelik) yaptırımları devam etmektedir. 
(http://eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf) 
 
Bu itibarla; İran ile ticaret yapan/yapacak firmaların, ABD ve AB’nin İran’a yönelik uyguladığı yukarıda 
belirtilen (kısmi) yaptırımları (urun, şahıs, işlem bağlamında) dikkatle takip etmesinin faydalı olacağı 
değerlendirilmektedir. 
 

 
 
 

 

http://eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
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1 İran’la imzalanan nükleer anlaşmanın (JCPOA) kapsamına ilişkin bilgi notu için bakınız: 
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/iran_implementation/information_note_eu_sa
nctions_jcp oa_en.pdf) 
 

 
TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER 
 
İran ile 1996 yılında 1 milyar dolar seviyesindeki dış ticaret hacmi, 2012 yılında yaklaşık 22 milyar dolara 
ulaşmıştır. Dış ticaret dengesi, Türkiye aleyhine seyretmektedir. 2012 yılından beri düşüş trendi içinde olan 
ikili ticaret 2016 yılında 9,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Dışa kapalı ekonomik yapısı, 
uyguladığı dış ticaret kontrolleri, yüksek gümrük tarifeleri, tarife dışı engeller, bankacılık ve ödemeye 
ilişkin sorunlar, iki ülke arasındaki ulaşım ağlarının yetersizliği ve sınır kapılarında karşılaşılan başlıca 
sorunlardır. İran aynı zamanda Türkiye’nin Orta Asya pazarlarına ulaşımında en kısa güzergâhtır. Türkiye ve 
İran arasında 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) bulunmaktadır. 
Söz konusu Anlaşma kapsamında, ülkemiz İran’dan 125 sanayi ürününde taviz almış olup, 140 tarım 
ürününde İran’a tercihli tarife uygulamaktadır. 
 (TTA Ürün Listesi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141104-2-1.pdf) 
 
DIŞ TİCARET POLİTİKASI 
 
İran, Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Gaz ihraç Eden Ülkeler Örgütü’nün kurucu üyeleri 
arasındadır. 2005 yılından itibaren Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTO) gözlemci statüsünde bulunan İran’ın 
DTO üyesi olması halinde önemli bir yatırım ve ticaret merkezi haline gelebileceği tahmin edilmektedir. 
1950 yılından İran Devrimi’ne kadar olan dönemde İran’ın ekonomik ve askeri anlamda en fazla işbirliği 
yaptığı ülke ABD olmasına karşın, günümüzde İran’ın en önemli ticaret ortakları arasında Cin, Hindistan, 
Almanya, Güney Kore, Japonya, Fransa, Rusya ve İtalya gelmektedir. İran, Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) 
üyesidir. Bölgesel siyasi ve ekonomik işbirliğini arttırmayı hedefleyen bu örgütün diğer üyeleri, Türkiye, 
Afganistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Pakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan’dır. İran 
ile Türkiye arasında 1 Ocak 2015 arasında yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) sayesinde iki ülke 
arasındaki ticari ilişkiler artmaya başlamıştır. Urun kapsamı çok kısıtlı olmasına karşın, anlaşma, iki ülke 
arasında ticaretin resmi kanallarla yapılmasına ve ticaretin kolaylaşmasına zemin hazırlamaktadır. 
 
 

http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/iran_implementation/information_note_eu_sanctions_jcp%20oa_en.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/iran_implementation/information_note_eu_sanctions_jcp%20oa_en.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141104-2-1.pdf
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