
İRAN HAKKINDA

ÜLKE KÜNYESİ

GSYİH (m lyon $) 393.495 (2015-IMF)

K ş  Başı GSYİH ($) 17,140 (2015-IMF)

Büyüme Oranı 0,50% (2015-IMF)

Nüfus 78.972.000 (2015-IMF)

Yüzölçümü km2 1.648.195

Resm  Adı İran İslam Cumhur yet

Başkent Tahran

İslam Cumhur yet

(1979 Anayasası)

Kullanılan D ller     % 58 Farsça, % 26 Türk ve Türk
Lehçeler , % 9 Kürtçe,% 2 Lur ,  % 1
Türkçe, %1 Beluc , %1 Arapça, %2
D ğer

Para B r m İran R yal

(10 R yal = 1Tümen)

Para Kuru 1 $ = 35,000 IR

Saat Farkı Türk ye saat nden 1,5 saat ler ded r.

MAKİNE SEKTÖRÜNDE İTHALAT ORTAKLARI: (2014, m lyon dolar)
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1. BAE ……………………        4,310

2. Ç n   …………………....       3,618

3. İtalya         …………………  919

4. Almanya ……………..          893

5. Güney Kore  ……….            723

6. Türk ye ………………           475

7. İspanya  ……………..          204

8. H nd stan ……………           201

9. Tayvan  ………………         122

10. Ukrayna ……………..          98

Kaynak: UNCTAD, DEİK

MAKİNE SEKTÖRÜNDE İHRACAT ORTAKLARI: (2014, m lyon dolar)

1. Sur ye …………………        76,9                             

2. Irak  ……………………        25,3

3. Suud  Arab stan …..             14,3

4. BAE  ……………………       11,0

5. Türkmen stan ……..              9,9

6. Türk ye ………………            9,5

7. Fransa  ………………            7,5

8. Sudan       ………………..      7,5

9. İtalya         …………………     7,2

10. Tac k stan …………..               5,3
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Kaynak: UNCTAD, DEİK

MAKİNE İMALAT SANAYİ

23,9  m lyar  dolar  büyüklüğünde  olan  sektör,  2012  –  2013  yıllarında  İran
GSYİH’sına %4,4 oranında b r katkıda bulunmuştur.

Ambargo  sonrasında  büyüme  oranında  %31’l k  an  ve  sert  b r  düşüş
yaşanmıştır.

Hal  hazırda malat sektörünün GSYİH’ya katkısı, d ğer ülkelere kıyaslandığında
düşük sev yelerded r. (%4’tür). Bu durumu değ şt rmek ç n, gerçek potans yel n
ortaya çıkarılıp, GSYİH büyümes nden daha yüksek b r büyüme gerekmekted r.

Ambargonun kaldırılmasından sonra üret m endeks  düşmüştür.

Sektörün  uzmanlaşma  yapısı:  Bel rl  konularda  özelleşm ş
mak neler üreten küçük ve orta boy şletmelerd r.

Düşük teknoloj  kullanımı hak md r.

Ambargolar,  İranlı  malatçıların  ürünler n  hraç  etmeler n  de  kısıtladığından,
ülke çer s nde kend  kend ne yeteb l rl k hak m olmuştur.

Mak ne  sektörü  12,2  m lyar  dolar  thalat  hacm yle  İran’ın  en  büyük  thalat
unsurudur. Ancak, 2014 yılında sektörün 12 m lyar dolar olan dış t caret açığı,
İran’ın  toplam  dış  t caret  fazlasını  %37,2  azaltarak  20,2  m lyar  dolara
düşürmüştür.  Bu  da  sektörün  yabancı  t caret  ortaklarına  olan  bağımlılığını
göstermekted r.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Ambargo  uygulamalarına  kadark  süreçte  İran  le  yapılan  Türk  mak ne
ürünler n n hracatı yılda ortalama olarak %36,6 oranında artış kaydetmekteyd .

2012-2013  dönem nde  ambargoların  başlamasıyla,  hracat  rakamları  2013
yılında %38’l k sert b r düşüşe sahne oldu ve 370,1 m lyon dolara ger led .

En  çok  etk lenen  alt  grup:  “Bel rl  sanay ler  ç n  özell ğ  olan  mak neler  ve
aksamı” (bahsed len dönem yüzde yüzlük düşüş yaşamıştır)
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2014 yılında se,  ambargolardak  haf fleme sayes nde sektörün hracat  hacm
%28 oranında y leşm şt r.

2015  yılında  da  düzelme  eğ l m  göstermeye  başlayan  hracatımızda  “D ğer
genel  endüstr  mak ne/  c hazların  aksamları”  konusu  olumlu  gel şme
kaydetm şt r.  

AVANTAJLAR

Loj st k anlamda kolaylık söz konusudur.

Sınır ve tar hsel komşuluk neden yle toplumda Türklere sempat  mevcuttur.

İran’da yatırım yaparak yerl  üret me katkıda bulunmaya mkan sağlamaktadır.

Yüksek teknoloj l  ürünlere lg  artmıştır.

“Türk Malı” damgalı ürünler n majı çok y d r.

Mak ne  sektörü  ürünler ne  uygulanan  gümrük  verg s  yaklaşık  olarak  %4
c varındadır. D ğer sektörlere göre b r hayl  düşüktür.

AR-GE konusunda da h zmet alımı yapmayı hedeflemekted rler.

DEZAVANTAJLAR

Hukuk  anlamda, ülkem zle farklılıklar yaşanmaktadır. İş kanunu farklılığı öneml
b r sorunsaldır. Bölgeler ne göre de farklılık göstermekted r.

Yapılan her faal yette Devlet kontrolü çok baskındır.

Verg  s stemler  şeffaf değ ld r.

Bankacılık s stem  sorunludur.

Rekabet çok fazladır.

İstat st k  b lg ye ulaşmak zordur.

TEŞVİK UYGULAMALARI ve TİCARET

İran bölge bölge ayrılan b r yapı serg lemekted r. Bu sebeple de sektörüne ve mak ne
alt gruplarına göre farklı teşv k uygulamalarına sah pt r.

İran Ülke Raporu - Makina İmalatçıları Birliği - MİB | mib.org.tr https://www.mib.org.tr/iran-ulke-raporu

4 / 6 9.07.2020 11:32



Ülke  ç nde  malat  yapılması  konusu  daha  sıcak  yaklaşılan  b r  durum  olmakla
beraber, rut n hracat koşulları da geçerl d r. Ancak ülke çer s nde şley ş  y  b len b r
ortak veya danışman le çalışmanın büyük kolaylık sağladığı bel rt lmekted r.

Uzmanlar  tarafından,  yapılacak  bütün  t car  ve  yatırımsal  şlemlerden  önce  verg
oranlarına, nd r mlere bakılması gerekt ğ  bel rt lmekted r. 2015 yılında Terc hl  T caret
Antlaşması mzalanmış olup, t car  ürünler n gümrük nd r mler  bel rlenm şt r.

BANKACILIK

Bankacılık s stem n n bozuk olduğu söyleneb lmekted r. Para transfer  hal  hazırda en
sıkıntılı konudur. Satış yapıldıktan sonra dah , para transfer nde yaşanan problemler
neden yle  ağır  verg ler,  zamanında  tedar k  edememe  ve  blokaj  g b  problemler
yaşanmakta olduğu bel rt lmekted r.

Hal  hazırda  İran  pazarı  le  çalışan  tek  bankamızın  HALKBANK  olduğu  b lg s
alınmıştır.  İlerleyen  zamanlarda  banka sayısının artması  öngörülmekte  olduğu da
bel rt lm şt r.

AMBARGONUN KALKMA SÜRECİ

Peyder  pey kaldırılan ambargolar  sayes nde tüket c  talepler nde artış  yaşanmaya
başlamıştır. Sanay  yapısında gençleşme ve d nam kl k yaşanacak olması da olası
sonuçtur. Bu süreç ps koloj k olarak tüket c y  olumlu etk lem şt r.

MODERNİZASYONA İHTİYAÇ DUYULAN KONULAR

Otomot v,

İnşaat,

Tekst l

Petrol ve doğal gaz,

Plast k

Metal

Ambalajlama
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İmalat ( nşaat, tekst l, gıda sektörler  ç n mak ne ve ek pman)

Ayrıca enerj  tasarrufu konusu da ved l kle gerekmekted r.

Mak ne thalatına uyguladıkları gümrük verg s  d ğer sektörlere göre daha düşüktür.

İmalat Sanay  Sektöründe talep ed lmes  öngörülen ürünler:

D ğer genel amaçlı mak ne malatı

Tarım ve ormancılık mak neler

Takım tezgahı malatı

D ğer özel amaçlı mak ne malatı

Hava taşıtları,  otomob l ve motos klet  motorları  har ç mekan k güç üret m nde
kullanılan mak neler n malatı

AR-GE konusunda da h zmet alımı yapmayı hedefled kler  öğren lm şt r.

Fulya Çınar ÖNAL - Ekonom st

Mayıs 2016
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