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GENEL GÖRÜNÜM 

İran, cari fiyatlarla 454 milyar dolarlık GSYH büyüklüğü ile dünyanın 26. büyük ekonomisidir. İran, 

Suudi Arabistan'dan sonra Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki ikinci büyük ekonomidir. 

İran doğal gaz rezervlerinde dünyada ikinci, kanıtlanmış ham petrol rezervlerinde dördüncü sırada yer 

almaktadır. Ekonomik faaliyet ve hükümet gelirleri büyük ölçüde petrol gelirlerine bağlıdır ve bu 

nedenle ekonomide dalgalanmalar görülmektedir. İran, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 

127. sırada yer almaktadır. 

İran gelecek vizyonu olarak, dirençli bir ekonomiye sahip olma, bilim ve teknolojide ilerlemeler 

gerçekleştirme ve kültürel mükemmelliğin desteklenmesi şeklinde üç temel hedef belirlemiştir. 

Ekonomik cephede, 5 yıllık kalkınma planı ile yıllık %8'lik bir reel ekonomik büyüme oranı ve kamu 

iktisadi teşebbüsleri ile finans ve bankacılık sektörlerinde reformlar öngörülmektedir. Petrol 

gelirlerinin tahsisi ve yönetimi hükümetin ana öncelikleri arasındadır. 

İran’ın 82,9 milyonluk toplam nüfusu içerisinde işgücüne katılım oranı %44, işsizlik oranı ise %10,6’dır. 

İran’ın resmi para birimi IRR’dir (İran Riyali). Dünya Bankası'nın verilerine göre 2017 yılında yıllık 

%3,7 oranında büyüyen İran ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 pandemisinin de etkisiyle  -%6 

oranında daralacağı öngörülmektedir. 

Comtrade verilerine göre, İran en yakın ticari ilişkilerini Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak ile 

kurarken en fazla ithalatı Çin’den yapmaktadır. Türkiye, 2019 yılında İran’a 2,7 milyar dolarlık ihracat 

yaparken İran’dan 3,6 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. 2019 yılındaki 6,3 milyar dolarlık ikili ticaret 

büyüklüğümüz ile İran, Türkiye’nin en büyük 16. ticari ortağı konumundadır. 
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                                                                   TİCARİ CAZİBE FAKTÖRLERİ 

İş yapma kolaylığındaki durumu 1/ 5 

Lojistik performansı 2/ 5 

Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık) -38.1% 

Vizesiz Geçiş Var 

Mal ithalatı 2018 41.23 Milyar $ 

Bir iş kurmak için gereken süre 72.5 gün 

Enflasyon (yıllık) 39.91% 

Gayri safi yurtiçi hasıla 453.99 Milyar $ 

GSYİH büyüme (yıllık) -6.78% 

Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar) 12.95 Bin $ 

Mal ve hizmet ithalatı(%GSYİH) 30.91% 

Mal ihracatı 2018 96.61 Milyar $ 

Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık) -29.85% 

Hava taşımacılığı navlun (milyon ton- km) 152.26 

Konteynır liman trafiği (TEU:20 fit eşdeğer birim) 1.51 Milyon 

Tarımsal Katma Değer (% GSYİH) 12.18 % 

Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH) 31.68% 

Hizmet Katma Değer (% GSYİH) 55.83% 

Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH) 25.27% 

Toplam Nüfus  82.91 Milyon 

Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH) 0.52% 

Mal ticareti (% GSYİH) 33.65% 

Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi) 42,000 

Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortalama teslim süresi 3.0 gün 

Teslim limanından alıcıya teslim süresi 5.0 gün 
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DIŞ TİCARET DESENİ 

ÜLKENİN İTHALATI 

 

ÜLKENİN İHRACATI  
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SEKTÖRLER FIRSATLAR 

Türkiye’nin İran’a en büyük ihracat kalemi 251 milyon dolar ile makine ve mekanik parçalardır. Makine 

ve mekanik parçaların ihracatı son 5 yılda yıllık ortalama -%12 oranında daralmıştır. Makine ve 

mekanik parçaları 178 milyon dolarlık ihracat ile plastik ve mamülleri takip etmektedir. En fazla ihracat 

yapılan üçüncü ürün grubu ise 160 milyon dolara ulaşan liflerdir. Kağıt ve karton ihracatımız ise son 5 

yılda yıllık ortalama %22 büyüyerek 149 milyon dolara ulaşmıştır. 

Taşıdığı büyük işbirliği potansiyeline rağmen İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz son yıllara kadar, 

İran'daki kapalı rejimden kaynaklanan sorunlar, yaşanan siyasi ve jeopolitik krizler, korumacı ekonomi 

politikası ve buna bağlı ithalat-ihracat kontrolü, ulaşım ve sınır kapılarındaki yetersizlikler, uluslararası 

bankacılık sistemindeki sorunlar, İran'a komşu illerimizin sınai ve ticari altyapısının yeterince 

gelişmemiş olması, kara yolu ve demir yolları ağlarının yetersizliği, uçak seferlerinin sayısının düşük 

düzeyde kalması ve sınır kapılarında karşılaşılan sorunlar nedeni ile sınırlı kalmıştır. 2003 yılından 

itibaren İran ile ticari ilişkilerimiz ve karşılıklı yatırım faaliyetlerinde bir canlanma görülmektedir. Son 

yıllarda küçük ve orta ölçekli işletmelerin, İran'da yatırım yapmak amacı ile düzenledikleri iş gezilerinin 

yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. Türk sanayicileri ve iş insanları bakımından İran pazarı cazibesini 

muhafaza etmektedir. Bu noktada Türk firmaları ile rekabet edecek Avrupa firmalarının İran'da 

yeterince bulunmaması da rol oynamaktadır. 

Türkiye’nin İran’dan en çok ithal ettiği ürünler arasında mineral yakıtlar ve yağlar gelmektedir. 2019 

yılı ithalatı 2,1 milyar dolar olan bu ürün grubu toplam ithalatımızın %69’unu oluşturmaktadır. En fazla 

ithalat yapılan diğer sektörler ise plastik ve mamülleri, bakır, çinko ve demir-çeliktir. 
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TÜRKİYE’NİN İRAN’A İHRACAT POTANSİYELİNE GÖRE SEKTÖRLER 

 

Önemli bulgular 

Türkiye'den İran İslam Cumhuriyeti'ne en büyük ihracat potansiyeline sahip ürünler, 

• Motorlu kara taşıtları ve aksamları,  

• Makine, elektrik ve  

• Plastik ve kauçuktur.  

Motorlu taşıtlar ve parçaları, değer açısından, potansiyel ve fiili ihracat arasındaki en büyük mutlak farkı 

göstererek, 605,4 milyon $ değerinde ek ihracat gerçekleştirmek için alan bırakıyor. 

Türkiye'nin İran, İslam Cumhuriyeti'nde ihracat çeşitlendirmesi için en iyi seçenekleri, telefon setleri, 

diğer ses/görüntü aktarım cihazları, veri işleme makineleri ve kabuklu taze veya kuru bademdir. 
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ÜLKENİN İTHALAT POTANSİYELİNE GÖRE SEKTÖRLER 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 281820 Alüminyum oksit (suni korendon hariç) 

2 321519 
Baskı mürekkepleri (siyah hariç); konsantre edilmiş veya katı halde olsun 
olmasın 

3 350790 Diğer enzimler, müstahzar enzimler 

4 292910 İzosiyanatlar 

5 340213 Yüzey aktif organik maddeler; iyonlu olmayanlar 

6 320411 Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar 

7 382370 Sınai yağ alkolleri 

8 320710 Müstahzar pigmentler, donuklaştırıcılar, boyalar vb. 

9 291632 Benzoil peroksit ve benzoil klorür 

10 292090 Diğer anorganik asitlerin diğer esterleri vb. tuzları, türevleri 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 844520 Dokumaya elverişli lifleri eğirmeye mahsus makineler 

2 844629 Dokuma makinesi (motorsuz, mekikli); kumaş genişliği>30cm. 

3 844790 Diğer örgü, gipür, tül, dantela vb. imali için makine ve cihazlar 

4 842111 Krema ayırıcılar (ekremözler) 

5 844720 Düz örgü tezgahları, dikiş-trikotaj makineleri 

6 844819 Diğer tekstil makineleri için yardımcı cihazlar 

7 848230 Fıçı makaralı rulmanlar 

8 844621 Dokuma makinesi (motorlu, mekikli); kumaş genişliği>30cm. 

9 846781 Zincirli testereler 

10 847890 Tütünü hazırlayan ve işleyen makinelerin aksam, parçaları 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 750210 Alaşımsız işlenmemiş nikel 

2 721510 Demir/alaşımsız çelikten çubuklar (otomat çeliğinden, işlenmiş) 

3 722519 Manyetik [(silikonlu) çelikler-genişlik=>600mm] 

4 721913 Paslanmaz çelik yassı mamul (3=<kalın<4, 75mm, sıcak hadde, rulo) 

5 730230 Demir/çelikten; makas dilleri, göbeği, diğer kruvazman ve makas elemanları 

6 720529 Tozlar; dökme, aynalı, demir/çelik 

7 811100 Manganez ve manganezden eşya 

8 811221 İşlenmemiş krom ve tozları 

9 750511 Alaşımsız nikelden çubuk ve profil 

10 800120 Kalay alaşımları 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 852792 
Ses kayıt/kayıt edilen sesi tekrar veren; cihaz ile birlikte olmayıp saatle birlikte 
olan 

2 853510 Eriyen iletkenli sigortalar (gerilim>1000 v) 

3 854290 Elektronik entegre devrelerin aksam ve parçaları 

4 853620 Otomatik devre kesiciler 

5 853649 Diğer röleler 

6 850650 Lityum oksitli elektrik pilleri, bataryalar 

7 853230 Değişken ve ayarlanabilir kondansatörler 

8 850610 Manganez dioksitli, elektrik pil-bataryaları 

9 850153 Çok fazlı altarnatif akım (AC) motorları; güç>75kw 

10 903290 Otomatik kontrol ve ayar alet ve cihazların aksam-parçası 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 550130 Sentetik filament demetleri; akrilik/modakrilikten 

2 540239 Diğer sentetik lif iplikleri (toptan) 

3 540349 Diğer suni filament iplik (dikiş hariç) rötar/kable (toptan) 

4 591140 Yağ presinde/benzeri işlerde kullanılan tasir torbaları 

5 550610 
Naylon/diğer poliamidlerden sent. devamsız lifler; karde edilmiş, taranmış / 
iplik imali için başka şekilde işlem görmüş 

6 551522 Devamsız akrilik/modakrilik+yün/ince kıl karışımı dokumalar 

7 540244 Elastomerden diğer iplik (dikiş hariç); toptan, tek kat, 1m<50 tur 

8 540247 Diğerleri, poliesterden (dikiş hariç); toptan, tek kat, 1m<50 tur 

9 560122 Dokumaya elverişli sentetik ve suni liflerden vatkalar ve bunlardan mamul eşya 

10 540500 Suni monofilamentler (>= 67 desiteks, <= 1 mm) 

 
 
 
 
 
 
 



                    

Sayfa 14 | 34 

 

 

Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 390720 Diğer polieterler (ilk şekilde) 

2 390931 Poli (metilen fenil izosiyanat) (ham MDI, polimerik MDI) (ilk şekilde) 

3 390130 Etilen-vinil asetat kopolimerleri (ilk şekilde) 

4 400270 Etilen; propilen; konjuge olmamış dien kauçuk (epdm) 

5 390710 Poliasetaller (ilk şekilde) 

6 390940 Fenolik reçineler (ilk şekilde) 

7 390890 Diğer poliamidler (ilk şekilde) 

8 390610 Polimetil metakrilat (ilk şekilde) 

9 400259 Akrilonitril; butadien kauçuk (nbr) 

10 390591 Vinil kopolimerler (ilk şekilde) 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 481159 Kağıt/kartonlar, plastik sıvalı, emdirilmiş/kaplı; beyazlatılmış; diğerleri 

2 470321 İğne yapraklı ağaçtan yarı beyaz, beyaz kimyasal odun hamuru 

3 470329 Geniş yapraklı ağaçlardan yarı beyaz, beyaz kimyasal odun hamuru 

4 440792 Uzunlamasına kesilmiş kayın; kalın >= 6mm. 

5 470710 Geri kazanılmış beyazlatılmamış kağıt/karton döküntü, kırpıntı, hurdaları 

6 481092 Çok katlı kağıt/kartonlar; kaolin vb. sıvanmış 

7 440890 Diğer ağaçlardan kaplamalık yapraklar; kalın >6mm. 

8 440393 
Kayın (Fagus spp.) ağaçları; herhangi bir enine kesiti 15 cm veya daha fazla 
olanlar 

9 470720 
Beyazlatılmış, kütle halinde boyanmamış kimyasal hamur kağıt/karton döküntü, 
kırpıntı 

10 480530 Sülfitli ambalaj kağıdı 

 
 
 
 
 
 
 



                    

Sayfa 16 | 34 

 

 

Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 130219 Diğer bitkilerde elde edilen bitkisel özsu ve hülasalar 

2 130120 Arap zamkı 

3 010129 Atlar; damızlık olmayan 

4 120910 Şeker pancarı tohumu 

5 120300 Kopra 

6 040811 Kuş ve kümes hayvanlarının yumurta sarıları (kurutulmuş) 

7 020421 Koyun eti; karkas ve yarı karkasları (taze/soğutulmuş) 

8 130239 Diğer bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvı ve kıvam verici maddeler 

9 040819 Kuş ve kümes hayvanlarının yumurta sarıları (diğer hallerde) 

10 020210 Büyükbaş hayvanlarının etleri; karkas, yarım karkas (dondurulmuş) 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 240319 Büyükbaş hayvanlarının etleri; karkas, yarım karkas (dondurulmuş) 

2 230400 Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar 

3 180400 Kakao yağı 

4 180100 Kakao dane ve kırıkları (ham/kavrulmuş, bütün/kırık) 

5 151521 Mısır yağı ve fraksiyonları; ham 

6 180310 Kakao hamuru; yağı alınmamış 

7 151530 Hint yağı ve fraksiyonları 

8 151800 Hayvansal ve bitkisel yağlar vb. frak. (1516'de ki hariç) 

9 150500 Yapağı yağı vb. elde edilen yağlı maddeler 

10 152110 Bitkisel mumlar 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 630229 Yatak çarşafı (dokunabilir diğer madde (baskılı)] 

2 611019 
Kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler vb. eşya; diğer ince hayvan kıllarından 
(örme veya kroşe) 

3 610290 
Kadın/kız çocuk için manto, kaban, kolsuz ceket, pelerin, anorak, vb.eşya; 
dokumaya elverişli diğer maddelerden(örme/kroşe) 

4 630790 Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya (elbise patronları dahil) 

5 610419 
Kadın/kız çocuk için takım elbise; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme 
veya kroşe) 

6 610310 
Erkek/erkek çocuk için takım elbise; dokumaya elverişli maddelerden (örme 
veya kroşe) 

7 610590 
Erkek/erkek çocuk için gömlek; dokumaya elverişli diğer maddelerden (örme 
veya kroşe) 

8 610449 Kadın/kız çocuk için elbise; dokunabilir diğer maddelerden (örme veya kroşe) 

9 621020 Erkek/erkek çocuk için yağmurluk, kaban, pelerin vb. giyim eşyası; kaplanmış 

10 620729 Erkek/erkek çocuk için gece gömlek ve pijama; dokunabilir diğer maddeden 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 260800 Çinko cevherleri ve konsantreleri 

2 720292 Ferro-vanadyum 

3 261400 Titanyum cevherleri ve konsantreleri 

4 250850 Andaluzit, siyanit ve silimanit 

5 250490 Tabii grafit; diğer hallerde 

6 720249 Ferro krom (diğer) 

7 250700 Kaolin ve diğer kaolinli killer 

8 720299 Diğer fero alyajlar 

9 680520 Tabii/suni aşındırıcı toz/küçük taneler (mesnedi sadece kağıt/karton olan) 

10 253020 Kieserit, epsomit (tabii magnezyum sülfatlar) 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 700220 Cam çubuklar 

2 681389 Amyant içermeyen diğer mineraller ve selüloz olan sürtme eşyası 

3 690320 Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (alümin/silis karışım oranı = >%50) 

4 680422 Aglomere diğer aşındırıcılardan, seramikten değirmen taşı vb 

5 681280 Krosidolitten olanlar 

6 690310 Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (grafit/karbon vb. karışım oranı = >%50) 

7 680410 Öğütme, ezme/liflere ayıran değirmen taşı ve diğer öğütücü taşlar 

8 701710 Eritilmiş kuvars/silisten laboratuvar, eczane eşyası vb 

9 701911 Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi < kırpılmış iplikler 

10 690912 Mohs skalasına göre sertliği 9/daha fazla olan seramikten eşya 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 870893 Kara taşıtları için debriyajlar vb. aksam, parçaları 

2 870840 Kara taşıtları için vites kutuları ve aksam, parçaları 

3 870830 Kara traşıtları için fren ve servo-frenler vb. aksam, parçaları 

4 870520 Sondaj veya delme işlerinde kullanılan seyyar derrickler 

5 870880 Kara taşıtları için suspansiyon sistemleri vb. aksam ve parçaları 

6 871690 Römork, yarı römork vb. taşıtların aksam-parçaları 

7 870850 Kara taşıtları için diferansiyelli aksları vb. aksam, parçaları 

8 870891 Kara taşıtları için radyatörler vb. aksam ve parçaları 

9 871500 Çocuk arabaları, pusetler vs. arabalar vb. aksam-parçaları 

10 870899 Kara taşıtları için diğer aksam, parçaları 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 903220 Manostatlar (basınç kontrol cihazları) 

2 848120 Yağlı hidrolik/pnömatik transmisyon valfları 

3 841381 Diğer pompalar 

4 903210 Termostatlar 

5 841490 Hava, gaz pompası, kompresörü, vantilatör vb. aksamı, parçaları 

6 841451 
Fanlar; kendinden elektrik motorlu masa, yer, duvar, pencere, tavan veya çatı 
için, gücü= <125 W 

7 902620 Basınç ölçen/kontrol eden cihazlar 

8 841360 Diğer döner deplasmanlı pompalar 

9 848140 Emniyet/bırakma valfları 

10 841370 Diğer santrifüjlü pompalar 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 410712 
Sığır (buffalo dahil) ve atların dabaklanmış ve hazırlanmış bütün haldeki yarma 
post ve derileri 

2 640690 Ayakkabı için diğer aksam 

3 640620 Dış taban ve topuklar 

4 640590 Ayakkabı, diğer (yüzü deri, dokuma maddesi olmayan) 

5 410210 Koyun ve kuzuların yünü alınmamış ham derileri 

6 640419 Tabanı kauçuk/plastik, yüzü dokuma maddesi diğer ayakkabı 

7 411510 Deri ve kösele esaslı terkip ile elde edilen levha, yaprak, şerit deri&kösele 

8 640299 Ayakkabı; dış taban yüzü kauçuk, diğer 

9 640312 Ayakkabı; kayak, kuzey disiplini kayak (yüzü deriden) 

10 420600 Bağırsak, kursak, mesane ve veterden mamul eşya 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 940390 Diğer mobilyalara ait aksam, parçalar 

2 940490 Şilte, yorgan, yastık, puf, diz-ayak örtüleri, minderler vb. 

3 940320 Diğer metal mobilyalar 

4 940370 Plastik maddelerden diğer mobilyalar 

5 940540 Diğer elektrik lambaları, aydınlatma cihazları 

6 940510 Avizeler; duvar, tavan için aydınlatma cihazları 

7 940130 Yüksekliği ayarlanabilen döner koltuk-sandalyeler 

8 940169 Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar 

9 940310 Yazıhanelerde kullanılan türde metal mobilyalar 

10 940429 Diğer maddelerden yataklar 

 
 
 
 
 
 
 



                    

Sayfa 25 | 34 

 

 

Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 570220 Yer kaplamsı; koko lifinden (tufte veya floke edilmemiş) 

2 570250 Yer kaplaması (hav yapısında olmayan)(hazır eşya halinde olmayanlar) 

3 570249 Yer kaplamaları (havlı, hazır eşya, tufte/floke edilmemiş) 

4 570292 Yer kaplaması (sentetik/suni maddeden, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz) 

5 570500 Diğer halı ve yer kaplamaları (dokumaya elverişli diğer maddelerden) 

6 570320 Naylon/diğer poliamidlerden tufte halı (yer kaplamaları) 

7 570330 Suni/sentetik tufte halı (yer kaplamaları) 

8 580500 Duvar halısı; el dokuması/iğne işlemesi 

9 570291 Yer kaplaması (yün/ince kıldan, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz) 

10 570210 Kilim, sumak, karaman ve elde dokunmuş benzeri yer döşemeleri 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 711419 
Diğer kıymetli metallerden kuyumcu eşyası, aksamı (metalle 
kaplı/yaldızlı/değil) 

2 710410 Piezo - elektrik kuvarsları 

3 710420 Diğer sentetik vb kıymetli taşlar (işlenmemiş/basit kesilmiş/kabaca yontulmuş) 

4 710121 Kültür incileri (işlenmemiş olanlar) 

5 711049 İridyum, osmiyum ve rutenyum (diğer) 

6 711719 Adi metalden (kaplanmış olabilir) diğer eşya 

7 711790 Diğer taklit mücevherci eşyası 

8 710692 Gümüş (yarı işlenmiş) 

9 711711 Adi metallerden kol düğmeleri vb. düğmeler 

10 710610 Gümüş (altın/platin yaldızlı gümüş dahil); pudra halinde olanlar 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 840721 Deniz taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar-dıştan takmalı 

2 930629 Havalı silah kurşunları 

3 930400 Diğer silahlar (yaylı, havalı/gazlı tüfek ve tabancalar, cop vb.) 

4 930700 Kılıç, pala, süngü, mızrak vb. silahlar vb. aksam, parçaları 

5 901310 Silahlar için teleskopik dürbün, periskop, teleskop vb. aksamı 

6 852692 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları 

7 940110 Hava taşıtlarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyala 

8 880330 Uçak ve helikopterlerin díğer aksam ve parçaları 

9 841181 Diğer gaz türbinleri (gücü=<5000kw) 

10 930520 93.03 pozisyonlarında yer alan tüfekler için aksam parça ve aksesuar 
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STRATEJİK PAZARA GİRİŞ KRİTERLERİ 

Anlaşmalar ve Vergiler 

Türkiye ile İran arasında 10 yıldır müzakereleri süren “Tercihli Ticaret Anlaşması” (TTA), 29 Ocak 2014 

tarihinde imzalanmıştır. Türkiye-İran TTA ile, Türkiye’nin bazı tarım ürünlerinde İran’a tarife indirimi 

vermesi ve buna karşılık İran’ın ise, bazı sanayi ürünlerinde Türkiye’ye tarife indirimi sağlaması 

kararlaştırılmıştır. İran’ın, TTA ile Türkiye’ye tarife indirimi sağlayacağı ürünler arasında; temizlik 

ürünleri, ilaç, kozmetik, plastik malzemeler, orman ürünleri, tekstil, hazır giyim, ev tekstili, mobilya, 

çelik ürünleri, demir ve demirdışı metaller, buzdolabı, bulaşık makinaları gibi beyaz eşya ürünleri, 

klimalar ve elektrik-elektronik ürünleri gibi birçok ürün yer almaktadır. 

Türkiye ile İran arasında “Tercihli Ticaret Anlaşması”na ek olarak “Çifte Vergilendirmeyi Önleme” ve 

“Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması” ikili anlaşmaları yürürlüktedir. 

İran’da standart Katma Değer Vergisi oranı %8’dir. Temel gıdalar, tıbbi ilaçlar, tarım ürünleri ve el 

yapımı halılar KDV’den muaftır. 

Ülkede Kurumlar Vergisi oranı %25’tir, Gelir Vergisi oranı ise kişilerin senelik gelire göre %0, %10 ve 

%20 olarak değişmektedir. 

Standartlar  

İran Endüstriyel Araştırma ve Standartlar Enstitüsü (ISIRI), Bakanlar Kurulu Kararı ile ithal ve ihraç 

edilen malların kalitesini kontrol etmek üzere yetkilendirilmiştir. ISIRI Zorunlu Standartlar Programı, 

sağlık, güvenlik ve çevre yönetmelikleri açısından tüketici haklarını, aynı zamanda yerel imalatçıların 

düşük nitelikli ithal mallara karşı haklarını korumayı amaçlamaktadır. Zorunlu standartlar programına 

tabi malların gümrükten geçişi ve İran piyasasına erişiminin gerçekleşmesi için, ISIRI tarafından 

düzenlenmiş Uygunluk Sertifikasına (CoC) ihtiyaçları vardır. 

Paketleme ve Etiketleme 

İran’a ihraç edilecek ürünlerin yapısına, taşıma şekline ve iklim koşullarına göre güvenli bir şekilde 

paketlenmesi gerekmektedir. Yabancı bir ticari markanın şerit ve bandrol içeren ambalaj 

malzemelerinin ülkeye girişi yasaktır. Malların açıkta depolanması olasılığı da dikkate alınmalıdır. 

İran'a ithal edilen ürünler Farsça olarak etiketlenmeli ve tüketiciler için ürünün adı ve markası (hem 

genel hem de ticari), kayıt numarası, imalatçının adı ve adresi, ithalatçının adı ve adresi, üretim ve son 

kullanma tarihi, net ağırlığı ve hacmi, kullanılan herhangi bir katkı maddesi, bilgilerini içermelidir. 

Pazara Giriş Yolu 

Acenteler ve distribütörler: İran’da ticari acente ve distribütör aracılığı ile iş yapma biçimi oldukça 

yaygındır. Nakliye masrafları ucuz olduğu için firmalar kendi distribütörlük ağını kurmak yerine yerel 

ya da bölgesel kargo ve nakliye şirketleri ile çalışmaktadır. 

E-ticaret: İran’da e-ticaret kanalı 2019 yılında bir önceki yıla oranla %30,5 büyüyerek 18 milyar dolara 

ulaşmıştır. Tüketicilerin internet penetrasyonları önemli oranda artmaktadır. Ülkedeki internet 

penetrasyonu 73 milyona ulaşmıştır. Ek olarak akıllı telefon kullanımı da yaygınlaşmakta, nüfusun 

yaklaşık yarısı,40 milyon birey akıllı telefon kullanmaktadır. İran’da e-ticaret pazarının %50’sini medya 

ürünleri oluştururken ikinci sırada %33 ile kişisel bakım ve güzellik ürünleri gelmektedir. 
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İş Kültürü 

İranlılar ikili ilişkilerinin güçlü olduğu kişiler ile ticaret yapmayı tercih ederler. Bu nedenle iş yapmadan 

önce ikili ilişkilerin güçlendirilmesi önemli bir avantaj sağlamaktadır. İş dünyasında, deneyim, eğitim 

ve liderlik en çok saygı duyulan niteliklerdir. 

İran’da dakiklik çok önemli olarak kabul edilir, toplantılarda buna dikkat etmek önemlidir. Ayrıca el 

sıkışma dahi karşı cinsle fiziksel temastan kaçınılmalıdır. Kadınlar, başın örtülmesini ve mütevazı 

kıyafetler giyilmesini içeren, yasalarda belirtilen kıyafet kurallarına uymalıdır. 

İran’da iş sözleşmelerinin imzalanması, Batı ülkelerine oranla genellikle daha uzun sürmektedir. 

İranlılar tarafından kullanılan ana müzakere taktiği zamandır. Eğer zaman baskısı altında hissedilirse 

bundan faydalanmak için çabalarlar. 

Ödeme Koşulları 

Türkiye’de ticarette yaygın olarak ileri vadeli ödeme aracı olarak kullanılan çek, İran’da da etkin bir 

şekilde kullanılmakta ve tabi olduğu kanun, hükümler ve cezai yaptırımları nedeniyle itibar 

görmektedir. Öte yandan, İran’ın dış ticaret işlemlerinde “ABD Doları” kullanılmasına izin 

verilmemektedir. 

İKİLİ ANLAŞMALAR 

 

ÜLKEDEKİ TEKNİK ENGELLER 

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri 

ISIRI tarafından Türkiye’de yetkilendirilmiş bulunan uluslararası gözetim şirketinin bilgileri aşağıda 

yer almaktadır:  

- İran Standartlar ve Sanayi Araştırmaları Kurumu (ISIRI) 

- Industrial And Engineering Inspection Co. of Iran 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler 

Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar 

İran Sanayi, Madenler ve Ticaret Bakanlığı ve Sağlık, İlaç ve Sağlık Eğitimi Bakanlığı ile ve İran 

Standartlar ve Sanayi Araştırmaları Kurumu tarafından alınan ortak bir karar çerçevesinde İran’a ithal 

edilecek bazı ürünler için Certificate of Inspection (COI) adlı sertifikanın alınması zorunluluğu 

bulunmaktadır. 

Certificate of Inspection (COI) adlı sertifikanın tahsis edilebilmesi için ISIRI tarafından çalışma izni 

verilen şirketin alıcı tarafından özel olarak görevlendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, söz konusu 

gözetim firması tarafından, ithal edilecek olan ürün özelliklerinin ve belirtilen ürünün üreticisinin resmi 

sertifika örneklerinin alınması, sonrasında da İran ithalat mevzuatı çerçevesinde ürünün üretildiği 
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fabrika için bir gözetim planının düzenlenmesi ve üretici firma yetkililerinin izni ile üretim hattında 

gözetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi suretiyle gözetim işlemi tamamlanmaktadır. 

Gözetim faaliyetinin sonucunda, gözetim firması, hazırlayacağı rapora istinaden COI sertifikasını 

düzenlemekte ve söz konusu COI sertifikasının bir örneğini, gözetim raporuyla birlikte ISIRI’ya 

göndermektedir. Bu kapsamda, alıcı firmanın, İran gümrüğüne mal göndermeden önce COI belgesini 

temin etmesi ve Türk ihracatçıya teslim etmesi gerekmektedir. Söz konusu belge ile birlikte ürünün İran 

gümrüğüne sevk edilmesi ve gümrük mevzuatına uygun olarak İran’a ithal edilmesi mümkün 

olabilmektedir. COI belgesi gereken ürünleri İran’a ithal edecek kişi veya şirketlerin gözetim firmalarına 

başvuruda bulunması ve gerekli masrafları karşılaması gerekmektedir. 

Zorunlu Belgelenmeye Tabi Ürünler 

İlaç İthalatı: 

İran Sağlık, Tedavi ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı İlaç ve Gıda Kurumu'nun 02.03.2014 tarihli Genelgesi ile 

(Avusturya, İngiltere, İspanya, Slovakya, Slovenya, İtalya, İrlanda, Almanya, Belçika, Portekiz, 

Danimarka, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Fransa, Finlandiya, Lüksemburg, Macaristan, Hollanda, Yunanistan, 

İsviçre, ABD, Kanada, Avustralya, Japonya ve Güney Kore hariç) aralarında ülkemizin de bulunduğu 

diğer ülkelerden yapılacak ilaç ithalatında, ilaçların "JAPAN’S PMDA-SWISSMEDIC-TGA-UK/MHRA-

EMA-US/FDA" sertifikalarını haiz olmaları zorunluluğu getirilmiştir. 

İlaç ithalatı ve işlem kaydı, İlaç Tescil Belgesinin altta belirtilen sistemle ibrazı halinde gerçekleşebilir:  

JAPAN’S PMDA-SWISSMEDIC-TGA-UK/MHRA-EMA-US/FDA 

Açıklama: Teknik Bilgi İntikali çerçevesinde de yapılacak olan ilaç İthalatı için, Yasal Teşhis 

Komisyonunun (İlaç ve Biyolojik Ürünleri Üretim ve İthalatından Sorumlu) oy birliği ile izinli kaynaklar 

belirtilir. Doğal olarak 15.06 2011 tarihli ve 665/27312 sayılı tebliğ (İlaç temin izin kaynakları) yeni 

tebliğin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren geçersizdir. 

- Gıda Takviye Ürünleri İthalatı: 

İran Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı mevzuat uyarınca gıda takviye ürünlerin ithalatında GMP belgesi 

aranmaktadır. Bu kapsamda, İran’a gıda ve takviye ürünleri ihraç etmek isteyen ihracatçı firmalarımızın 

İran'da yetkili temsilcisi bulunması ve söz konusu yetkili temsilcinin İran Sağlık Bakanlığı’nda kaydının 

mevcut olması zorunludur. İran Sağlık Bakanlığı İlaç ve Gıda Kurumu 

Ülkede ürün güvenliği denetimleri 

Sevk Öncesi İnceleme 

İran İslam Cumhuriyeti Standart Kurumu (ISIRI) Tarafından Teyitli Olan İthalat Alanında Faaliyet 

Gösteren İran Gözetim Firmalarının Listesi: 

1. SHARDIN AFARIN INTERNATIONAL INSPECTION CO.     

2. IRANIAN INSPECTION CO.     

3. TECHIN CO TECHNICAL INSPECTION & CORROSION CONTROL CO.     

4. IRANIAN STANDARD & QUALITY INSPECTION CO.     

5. IRAN ENGINEERING INSPECTION CO.     

6. INDUSTRIAL & ENGINEERING INSPECTION CO. of IRAN     
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7. BEHSOTONE SANAT NOVIN CO.     

8. INTERNATIONAL GOODS INSPECTION CO.(IGI)     

9. FOOLAD TECHNIC ENGINEERING INTERNATIONAL CO.     

10. BEKHRAD INTERNATIONAL INSPECTION SERVICES (B.I.S)     

11. ARYA SGS QUALITY SERVICES CO.     

12. IKA ENGINEERING and TECHNICAL INSPECTION CO.     

13. AZMOON ASA PARSE INSPECTION CO. 

14. MILAD DEVELOPMENT INTERNATIONAL ENGINEERING INSPECTION CO.     

15. NASA INTERNATIONAL INSPECTION CO.(N.I.C)     

16. 2R Inspection & Quality Services Kish Co     

17. PESSANJ INTERNATIONAL TECHNICAL INSPECTION CO .     

18. ATLAS INSPECTION SERVICES Ltd. 

19 ARYA TOOS MOTAHED INTERNATIONAL TECHNICAL INSPECTION GROUP CO. 

20. ROSHAK PAYA CONTROL INSPECTION CO.     

21. INTERTEK QESHM INSPECTION CO.     

22. IDRA INTERNATIONAL QUALITY INSPECTION CO     

23. ASIA-KISH CLASSIFICATION Company (ACS)     

24. Falat Pejvak Technical Inspection Co     

25. BAZAFARINAN SANAT JONOUB INTERNATIONAL INSPECTION (B.S.J).     

26. FARADANESH INSPECTION CO.     

27. FAHAMEH ENGINEERING INDUSTRIAL.CO     

28. IRAN WATER &ELECTRICAL EQUIPMENT ENGINEERING CO .     

29. Pars quality Innovators Company (P.Q.I).     

30. AB KARKHEH CONSULTING ENGINEERS CO.     

31. PARNIAN PAYESH ANDISHE KADUS CO( PPAK)     

32. RAHAVARD SANAT ALBORZ CO.     

33. Technical quality system co     

34. IRAN GROUP OF SURVEYORS COMPANY     

35. DARYA KALA CONTROL INSPECTION SERVICES     

36. ARIA SINA CONTROL INTERNATIONAL INSPECTION CO.(ASCO)     

37. DARKO ALBORZ GROUPINTERNATIONAL TECHNICAL INSPECTION (DARKO)     

38. LLOYD ALMAN KISH     

39. MONITORING THE HUMAN HYGIENE CONDITION& STANDARD QESHM Co     
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 İran Standart Kurumu Tarafından Teyitli Olan Yabancı Gözetim Firmalarının Listesi: 

1. BUREAU VERITAS , INTERNATIONAL REGISTER of CLASSIFICATION of VESSELS & AIRCRAFT     

2. CONTROL UNION HOLDING (C.U.H) B.V.     

3. NIPPON KAIJI KENTEI KYOKAI. CO (NKKK)     

4. COTECNA INSPECTION S.A.     

5. GERMANISCHER LLOYD G. L 

6. OVERSEAS MERCHANDISE INSPECTION CO. Ltd     

7. SEAPORT CONTROLLERS INTERNATIONAL GmbH     

8. S.G.S     

9. IS COMPANY      
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TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİMİZ VE ATAŞELİKLERİMİZ 
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