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Genel anlamda ekonomik geliflmeler ve belirli endüs-
triyel geliflmeler-sanayi devrimine ilaveten- hassas, çok
yönlü, ak›l gerektiren, malzemenin, idarenin oldu¤u ve
insanlar›n yak›n iliflkilerindeki bütün ba¤l›l›k ve fedakâr-
l›klar›n›n üstünde yer alan bir yap›d›r. Bireyler, hükü-
metler, kurumlar ve halk›n ortak iradesi, geliflimde avan-
tajlar›n sa¤lanmas›, teknoloji, bilim ve bireysellikte gö-
rünüfl ve zihniyet, üretim ve malzemede ilerleme art›fl›-
n›n sonuçlar›n›n nas›l oldu¤unu; Bat› Avrupa’n›n ekono-
mi tarihi bize bütünüyle tüm bunlar›n nas›l bafllad›¤›n›
ö¤retir. 

Hammaddelerin var olmas› ve kullan›l›rl›¤› -kömür,
demir, maden cevherleri, su, tar›ma elveriflli topraklar,
yollar, ifl gücü ve yurtiçi talep- bir ülkenin endüstriyel ge-
lifliminin bafllang›ç ve ilerlemesi için gerekli iken, ekono-
mik faaliyetlere olanak sa¤layan; ticaret, d›fl politika ve
iliflkiler için olumlu bir çevreyi yaratmak ve sürdürmek-
te sorumlu bir hükümet veya uyumlu bir merkez otorite-
nin rolü, uygun yasalar ve tüzüklerin geçifl ve idaresi, bi-

reysel inisiyatiflere izin verilmesi ve temel bireysel öz-
gürlüklerin garanti alt›na al›nmas› da ayn› derecede
önemlidir.  

19. yüzy›l ikinci yar›s›nda Almanya’n›n endüstriyel
geliflmesi k›smen, bütünüyle geliflmekte olan ülkelere de-
¤erli bir ders sunar. Bu, sorumluluk sahibi bir yönetim
alt›nda, k›tl›¤›n, hammaddelerde eksikliklerin giderilebi-
lece¤i hatta bunun bilim ve teknoloji ile do¤ru bir hamle
gelifltirilerek avantaja dönüfltürülebilece¤i, mevcut olan
kaynaklardan yeni ürünler üretmeye teflvik etmenin,
dünyaya do¤ru f›rsat pencerelerini açt›¤›n› göstermekte-
dir.

Yirminci yüzy›l ekonomik baflar› örne¤i olarak -son
on y›llarda Kore, fiili, Malezya, Çin ve Hindistan- baz› ih-
timallere karfl›, endüstriyel geliflimi kendi tedarik ederek,
baflar› için gerekli birleflimlerle mevcut k›lmaktad›r.

‹ran’›n endüstriyel kalk›nmas›, hükümet deste¤i ve
özel giriflimlerin uygun flekilde bir araya gelmesiyle
1930’larda bafllamas›na ra¤men, II. Dünya Savafl› ve
1951-1953’te petrolün millilefltirilmesiyle kesildi. Dör-
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tejisi, petrokimya ve enerji endüstrisini oluflturma ve yeni endüstri alanlar›n› gelifltirmeyi temel alm›flt›r; ancak ha-
la ‹ran’da faydalan›lmayan ya da çeflitli sanayilerde az faydalan›lan kapasiteler mevcuttur. ‹ran-Türkiye ekonomik
iflbirli¤ini gelifltirmek için, iki ülke aras›nda, her ikisinin de faydalanaca¤› ticari yat›r›mlar için büyük f›rsatlar ve
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Abstract
Industrial Development of Iran: Opportunities for Cooperation with Turkey

The industrial development of Iran began during the 1930s with the right combination of government support
and private initiatives until Revolution of 1979.  In the post-Revolution period, long-term industrial policies and
strategies of Iran are based on the following that form the basis of the petrochemical and energy industries and the
development of new industries area. But still there are immense unutilized or underutilized capacities in various in-
dustries in Iran. For development of Iran–Turkey economic cooperation, there are huge opportunities and tremen-
dous potential for investment-trade cooperation between the two countries, to the benefit of both. With the opening
up of international markets with the aid of Turkish partners and the transfer of management skills, Iran’s economic
potential can materialize and bring about great results. 

* Bu metin, 25-26 May›s 2006 tarihlerinde Barcelo Eresin Hotel’de düzenlenmifl olan I. Uluslararas› Türk-Asya Kongresi’nde tebli¤i olarak sunulmufltur. 
** Tahran Ticaret Odas› Araflt›rma Komisyonu Baflkan›, ‹ran. 
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düncü Kalk›nma Plan› esnas›nda büyük bir baflar› sa¤la-
mas›yla 1955’ten sonra yeni bir bafllang›ç yapm›fl, an-
cak 1973’ten sonra petrol paras›n›n ak›fl›yla ve son ola-
rak 1979 Devriminin gelifliyle raydan ç›km›flt›r.

Devrimden sonra belirli endüstriyel sektörlerin ve ge-
nel olarak tüm ekonominin özellefltirilmemesi, 1980’ler-
de ‹ran’›n sekiz y›l kadar Irak ile savaflmak zorunda kal-
m›fl olmas›yla; ülkenin hükümet ve özel sektör iliflkisinin
flimdiki endüstriyel geliflimi sa¤layaca¤› Anayasa ile tas-
dik edilmifltir. (Madde: 44 ve 45,51…) 

‹RAN’IN ENDÜSTR‹YEL GEL‹fi‹M‹ 

‹ran’›n ekonomik geliflmesi görkemli bir t›rmanmayla
1967’de bafllad› ve 1978’de bitti. Bu dönemde GSY‹H’da
ortalama büyüme %8.6 idi. 1979 Devriminin öncesinde-
ki son iki y›l›n d›fl›nda, ortalama y›ll›k büyüme
1967–1976 döneminde %11.9’a f›rlad›. Ortalaman›n
üzerinde büyüme oran› olan sektörler, kamu hizmetleri
(%16.9), infla (% 16.6), hizmetler (%12.3) ve endüstri-
yel sektörüdür (%11.9). Tar›m ve Petrol sektöründe bü-
yüme ortalamadan uzak daha düflük oranda olmufltur
(s›ras›yla % 3,4 ve % 5,4); bu dönemde GSY‹H’da en-
düstriyel sektörün pay› %4,9’dan %7,0’a yükseldi. 

Devrim sonras› ‹ran’›n ekonomik performans› iki dö-
neme bölünebilir; 1979–1989 ve 1990’dan bugüne. ‹lk
dönem esnas›nda (‹ran-Irak savafl y›llar›), GSY‹H reel
olarak %9’a indi(Tablo1), ama son dönemde, bu, reel
olarak iki kat›ndan daha fazla yükselmesiyle, 1989’da
191,502.7 milyar ‹ran Riyalinden 2004’de 397,303 mil-
yar ‹ran Riyaline yükseldi. Savafl y›llar› esnas›nda en-
düstriyel sektör, savafl amaçl› baz› yeni yap›lanmalar
teflkil etmifl ve GSY‹H’da katma de¤er pay› % 75 büyü-
me olarak gösterilmifltir. Bu dönemde, madencilik sektö-
rü  %28’lik payla geliflmifltir.

Endüstriyel sektör için 1990’da bafllayan büyük s›ç-
rama, günümüze kadar devem etmifltir. 15 y›lda
(1990–2004) dikkate de¤er baflar› ile reel olarak üretim
%174 artm›fl, ayn› dönemde ülkenin GSY‹H’da %82’ye
yükselmifltir (Tablo3). Devrimin ve ‹ran savafl›n›n y›k›c›
net etkisi,1979–2004 döneminde GSY‹H daha önceki on
y›l boyunca %8.6’ya k›yasla sadece .%2.3’tür. Ayn› dö-
nemde, %7.7 büyüme oran›na sahip kamu hizmetleri
sektörlerinden (elektrik, su ve gaz) daha düflük olan en-
düstriyel ve maden sektörlerinde büyüme, s›ras›yla
%6.2 ve %5.2 göstermektedir.  

UZUN DÖNEM BÜYÜME VE
ENDÜSTR‹YEL POL‹T‹KALAR
(2005-2025)

2005’de ‹ran, “Sand-e Cemandaz” olarak adland›rd›-
¤›, yirmi y›l› içeren, hayali ekonomik-endüstriyel politika-
s›n› ilan etti. ‹lk 10 y›l boyunca, reel ortamda GSY‹H’n›n
y›ll›k %8.3 büyüyece¤ini ve endüstriyel üretimin

%12.1’e artaca¤›n› tasarlamaktad›r.

GSY‹H’de endüstriyel sektörün pay›, 2004’te %18
iken, bu oran 2015’te %24.4 beklenmektedir. 

‹kinci on y›ldan 2025’in sonuna kadar, GSY‹H’nin y›l-
l›k büyümesi %9 ve y›ll›k endüstriyel üretimin % 10.4
büyümesi, böylece 2025’e GSY‹H’de sanayinin pay›
%30’a kadar gelifltiriliyor. 

‹ran’›n dördüncü kalk›nma plan› 2005–2009 y›llar›n›
içermekte, örne¤in gelecek yirmi y›l›n ilk befl y›l›, endüs-
triyel sektör için %11.2 büyümeyi kenara koydu ve böy-
lece %1.8’le GSY‹H’deki pay›n› yükseltiyor. Daha genifl
ifl güce ve yat›r›m›n artmas› %61’lik büyümeye katk›da
bulunacakt› ve kalan üretim faktörlerinin verimlili¤ini
gelifltirmeye neden olacakt›. Bu dönemde, endüstriyel
sektörde yat›r›m, ekonomide toplam yat›r›mlar›n
%21’ni absorbe ederek, y›ldan y›lda ortalama %17.1
oran›nda artacakt›r. Dördüncü Kalk›nma Plan› esnas›n-
da, endüstriyel sektörde tamamen %29’u yeni çal›flan
için hesaplanan 1.25 milyon yeni ifl alan› yarat›lmas›
beklenmektedir.

Kapasite

‹ran’›n uzun vadeli endüstriyel politikalar› ve strate-
jilerini takip eden faktörlerde temel al›nanlar:

(a) Petrol, gaz, metal ve metal olmayan mineraller gi-
bi, zengin do¤al kaynaklar, son zamanlarda tasdik edil-
meye bafllanan, petrokimya ve enerji endüstrilerinin te-
melini oluflturmakta, Basra Körfezindeki Fars bölgesin-
de genifl çaptaki çal›flmalar, demir ve çelik, alüminyum,
kurflun, sodyum, fosfat, baryum, tuz, kömür ve benzeri
minerallerin ticari sömürüsünün ve yeni endüstrilerin ge-
liflmesini amaçlamaktad›r. Petrol ve gaz, k›saca tart›fl›-
lacak, önceden görülebilen gelecekte ekonominin halen
bel kemi¤ini sa¤lamaktad›r.

(b) 2003 deki tar›m ve bahçe ürünleri üretiminin 76.5
milyon tonu ülkenin farkl› iklim ve topografisi sayesinde
karfl›lanm›flt›r. Tar›m sanayi iç ve uluslararas› market-
lerde sürekli geniflleme parlakl›¤›nda, kalk›nma için yük-
sek potansiyele sahiptir.

(c) Ülkenin geniflli¤i, hem insanlar hem de vahfli ha-
yat için çevreyi doldurmadan ve zarar vermeden, ülkenin
bafltanbafla endüstriyel yay›l›m›nda çok uygun bir fak-
tördür.

(d) 1,715 megawattl›k elektrik yükleme kapasitesiyle
364 endüstriyel alanla birlikte yollar, anayollar, elektrik,
gaz ve telekomünikasyon flebekesi gibi altyap›lar haz›r
bulunmaktad›r (2003). Bu alanlar›n elli yedisi ayr›ca gaz
flebekelerine ba¤l›d›r. Bu endüstriyel alanlar 9.560 en-
düstriyel ünite içermektedir.

(e) Ülkenin stratejik konumu Hazar denizi ve Basra
Körfezini s›n›rlamaktad›r. ‹ran, nüfuslar› toplamda 500
milyonu bulan ülkelerce sar›lmaktad›r. ‹ran yaln›zca Or-
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ta Asya, Rusya, Çin ve Avrupa için geçifl yolunu sa¤la-
makla kalmay›p, ayn› zamanda bölgede yer alan Arap
ülkeleri aras›nda da kanal vazifesini görür. Kalk›nma
için mal ticaretinde, transit ticarette ve turizmde büyük
potansiyele sahiptir.

(f) Y›ll›k milyona yak›n art›fl oran›yla genç e¤itimli ifl
gücü yetiflmektedir. 2004’de ifl gücü ülke nüfusunun
2/3’ünü kapsamaktad›r (67.7 milyon). Bu olumlu faktör
yaln›zca fluan ki endüstriyel ürünler için büyük bir paza-
r›n olmas› de¤il, ayn› zamanda ileri teknoloji endüstrisi-
ni ve ekonomik temel bilgileri gelifltirmesi aç›s›ndan kar-
fl›laflt›rmal› bir avantaja dönüfltürmede potansiyele sa-
hip oldu¤unu göstermektedir.

(g) Donan›m ve yaz›l›m terimlerinin her ikisinde de
geliflmemifl, faydas›z ya da az faydalan›lan kapasiteler
ve endüstriyel makine ve ekipmanlar›n formunda baz›
plan ve yeni yap›lanmalar, yeni tasar›m/mühendislik ve
teknolojide maliyetin düflürülmesi ile üretimde önemli
sonuçlar gerçeklefltirilebilir.

(h) Son üç kalk›nma plan›nda yap›lan büyük yat›r›m-
larla ortalama üretimin verimlili¤i (petrokimya, metal ve
metal al›fl›m›) gelifltirilmifltir.

(i) Y›ll›k petrol ve gaz döviz geliri bu y›l yaklafl›k 60
milyar ABD$’na denk gelmesi, hükümetin pek çok endüs-
triyel kalk›nma program›n›n geliflmesiyle herhangi bir
uygulanabilir endüstriyel proje için olanak sa¤lamakta-
d›r.

Petrol ve Gaz

‹ran, OPEC’de en fazla petrol üretimi sa¤layan ikinci
ülkedir. ‹ran’›n petrol rezervleri 2005’te dünya toplam›-
n›n % 10’u olan 132.51 milyar varile ulaflt›. 27.500 bcm
do¤al gaz ya da küresel rezervlerinin %15’ine sahip
olan ülke, dünyada ikinci s›rada yer almaktad›r. Günlük
petrol üretim kapasitesi 4.0 mnb.’dir.2

Petrolün iç tüketimi yaklafl›k 1,6 mnb, ülkenin net ih-
racat› ise yaklafl›k 2.5 mnb’dir.

Toplam ihraç kazanc›n›n %80’ini petrolden sa¤la-
maktad›r; devlet bütçesinin %50-%60’›n›, GSY‹H’n›n
%15-%20’sini oluflturmaktad›r. ‹ç petrol tüketimi y›ll›k
yaklafl›k olarak %5 artmaktad›r. ‹ran, 1.62 mnb’yi bir-
lefltiren bir kapasiteyle dokuz iflletilen rafineye sahip ol-
sa bile, ar›t›lm›fl baz› ürünler, genellikle benzin ithal edi-
lir, ancak net üretim ihracat›n› art›racak kapasiteye sa-
hiptir.

‹ran’›n do¤al gaz hacmi gelifltirilmemifltir, gaz üreti-
mi için ve alandaki yat›r›m f›rsatlar› için büyük bir po-
tansiyel göz ard› edilmifltir. Do¤al gaz ‹ran’›n toplam
enerji tüketiminin neredeyse yar›s›n› karfl›lamaktad›r.

Ülke güç kayna¤› kapasitesinin yüzde sekseni (31.3 giga-
watt[GW]) yak›c› gazd›r.

Mineral Kaynaklar

Muazzam hidrokarbon rezervlerine ek olarak ‹ran,
büyük miktarda di¤er mineral kaynaklara da sahiptir.
1,500 yar› metalik ve 50 metalik maden kaynaklar› yak-
lafl›k 80 milyon ton mineral üretimi sa¤lanmaktad›r. Ba-
k›r, demir maden filizi, boksit, kömür, stronsiyum, alt›n,
krom, uranyum, k›rm›z› oksit, türkuaz ve tuz güncel ola-
rak var olan madenlerdir.

Petrol ve gaz›n d›fl›nda en çok yabanc› yat›r›m› çe-
ken; yat›r›mc›lar› ‹ran’›n bak›r kaplama endüstrisinde
özellefltirmeye do¤ru yap›lm›fl hareketlere konsantre et-
mifl durumdad›r. 2004’de ‹ran’da Do¤rudan Yabanc› Ya-
t›r›m endüstride %12.5’ni oluflturan 4,364 milyon ABD$
‘› toplad›.

Tablo.1 ‹ran: Endüstriyel Üretimin Yap›s› (Milyar
‹ran Riyali; 1997 fiyatlar›)

Kaynak: ‹ran Merkez Bankas›

Tablo.2 Türkiye: Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat› ile Ti-
caret (2004)

1 BP Dünya enerjilerinin yeniden istatistiksel icelenmesi, Haziran 2005
2 UEA, Paris

Prof. Dr. Ali RASHIDI
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Tablo.3 ‹ran: ‹thalat›n Da¤›l›m›  (1990–2004)

Kaynak: ‹ran Merkez Bankas› Y›ll›k Rapor

Tablo.4 ‹ran: D›fl Ticaret (1979–2004)

Kaynak: ‹ran Merkez Bankas› Y›ll›k Rapor.

Tablo.5 ‹ran-Türkiye Karfl›laflt›rmas›nda Ekonomik
Göstergeler (2004)

Kaynak: Ekonomi ‹stihbarat Birimi
(a) Ekonomi ‹stihbarat tahminleri.                
(b) As›l

Tablo.6 ‹ran: ‹hracat De¤erleri (Petrol, Gaz ve Elek-
trik Hariç) (Milyon ABD$)

Kaynak:  ‹ran D›fl Ticaret ‹statistikleri.

(1)  Y›l 21 Mart’ta bafllamaktad›r.

Ticaret Yönetimi

A. ‹thalat: 1979 Devrimi, ABD’nin dayatt›¤› 1980
ambargosu ve ‹ran-Irak Savafl› (1980-88) ‹ran’›n d›fl tica-
ret yönetiminde kesin bir sapma meydana getirdi.
1978’de, tüm endüstriyel mallar›n ithalat› %88,2’sini
olufltururken; müflterek 5 ülkenin- Almanya, Japonya,
ABD, ‹ngiltere ve Fransa- ‹ran’a yapt›¤› ihracat›n pay›
%72 idi. Buna karfl›l›k, 2003 y›l›nda, ‹ran’›n d›fl ticaret
ortaklar› listesinin bafl›nda yer alan bu ülkeler aras›nda
yaln›z Almanya ve Fransa’n›n pay› azald›. B.A.E, Rusya

‹ran’›n Endüstriyel Kalk›nmas›: Türkiye ‹le ‹flbirli¤i ‹çin F›rsatlar
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ve Kore gibi yeni arz kaynaklar›, ‹ran’›n ilk on ticaret or-
taklar› listesine eklendi- bu liste ayn› zamanda Japonya,
‹sviçre ve ‹talya’y› da içermektedir. ‹ran’a endüstriyel ih-
racat yapan di¤er ülkeler Suudi Arabistan, Hindistan,
Türkiye, Singapur ve Brezilya’d›r. Buna ek olarak,
ABD’den ‹ran’a do¤rudan ithalat yap›lamamas› duru-
munda, mallar›n baz› ülkeler (B.A.E, Türkiye ve S. Ara-
bistan) vas›tas›yla ithalat›n›n yap›ld›¤› aflikârd›r.

B. ‹hracat: ‹ran’›n petrol d›fl› ürünlerinin ihracat›nda-
ki art›fl %10.000’den fazlad›r: sadece 1978 y›l›ndan bu
yana 542,8 milyon dolar iken; 2003’te 5,972.2 milyon
dolara ve 2004 ‘de 6,383.7 milyon dolard›r. Almanya ve
‹talya’dan baflka ‹ran’›n endüstriyel ihracat›n›n
%20,6’s›n› (%8,5 ve %12,10) ithal etti¤i komflu ülkeler
(ör. Irak, B.A.E, Azerbaycan, S. Arabistan, Afganistan)
ve Asya ülkeleri endüstriyel en çok mal ithal eden ülke-
lerdir. 

1978’de, petrol d›fl› ihracat›n›n toplam› 538,8 milyon
dolard›r. Bunun sadece %30’u endüstriyel ürünler ve he-
men hemen %50’si SSCB, Japonya, Çin ve Yunanistan
taraf›ndan al›nm›flt›r. 2003’te, toplam petrol d›fl› ihraca-
t›n›n %58,4’ünü endüstriyel ürünler kapsam›na almak-
tad›r. Bunun %50’den fazlas› Irak’a, B.A.E’ne, Azerbay-
can’a, Afganistan’a ve Hindistan’a ihraç edildi. Türkiye
ve Pakistan, iki eski Kalk›nma ‹çin bölgesel ‹flbirli¤i Ku-
ruluflu (RCD) üyesi, flimdiki ad›yla ECO, s›ras›yla 110.6
ve 138 milyon ABD Dolar›, ‹ran’dan ithal edilen petrol
d›fl› ürünlerde, ‹ran’›n petrol d›fl› ihracat›n›n %5’inden
ve ülkenin endüstriyel ihracat›n›n %4,2’sinden daha az
oldu¤u belirlendi.

‹thalat›n Düzenlenmesi  

Sanayileflmenin s›n›r›nda geliflmekte olan bir ülke
olarak ‹ran, endüstriyel sermayenin ve ara mallar›n itha-
lat›na ba¤l›d›r. Son 24 y›l boyunca (1979–2005), ara
mallar›n pay› %53,9 ve mallar›n %32,6 iken; tüm itha-
lat›n›n %13,5’i ortalama tüketim mallar› olarak belirlen-
di. Bununla birlikte, kademeli olarak, ara mallar›n itha-
lat›ndan yat›r›m mallar›n›n ithalat›na do¤ru bir kayma
söz konusudur. 

‹lk 4 y›ll›k 3. Kalk›nma Plan› (2000–2003) boyunca,
yat›r›m mallar› toplam ithalat›n %47,1’ini, ara mallar
%40,3 ve tüketim mallar› ise kalan %12,6’s›n› oluflturu-
yordu. 

Tablo.7 ‹ran’›n Temel Ticaret Ortaklar›, ‹hracat (Mil-
yon ABD$; yüzdelik) 

Kaynak: ‹ran Merkez Bankas›; http:www.irica.gov.ir/
Persian/Amar view/Reports/1383.

Tablo.8 ‹ran’›n Temel Ticaret Ortaklar›, ‹thalat (Mil-
yon ABD$; yüzdelik)

Kaynak:‹ran Merkez Bankas›; http:www.iri-
ca.gov.ir/Persian/Amar view/Reports/1383.
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Tablo.9 ‹ran: Seçili Y›llar Aras›nda ‹ran’›n ‹thalat
Da¤›l›m› (1989–2003) (Milyar ABD$)

Tablo.10 ‹ran’›n Ekonomik Kalk›nmas› (1977–1996)
(Milyar ‹ran Riyali; 1974 Sabit Fiyat)

Kaynak: Ali Rashidi, Egtesad Mardom Salar, Bestar
Rosh –e Jameih Madani, Tehran, Avaye Noor, 1988,
p.160.

(1) Y›l bafllang›ç 21 Mart, son takip eden y›l›n 20 Mart’›.

Tablo.11 ‹ran: Makroekonomik Veri ve Tahminler

Tablo.12 ‹ran: Büyüme Tasarlama, GSY‹H ve En-
düstri (2006–2025) (Milyar ‹ran Riyali; 1997 sabit fiyat-
lar›)

‹RAN-TÜRK‹YE:
BÖLGELERARASI T‹CARET
‹ran ve Türkiye Pakistan’la beraber, Kalk›nma için

Bölgesel ‹flbirli¤i Kuruluflu (RCD) bünyesinde gerçekle-
flen ticaret anlaflmalar› gerçek amaçlar›na ulaflmasa da
1956’ya kadar uzanan uzun bir geçmifle sahiptir. 35 y›l
önce, ‹ran delegasyonun bir üyesi olarak, Ankara’daki
RCD ticaret iflbirli¤i toplant›s›na kat›ld›m ve RCD’nin
1954’ün ifllevsiz Ba¤dat Pakt›ndan sonra, üç ülkenin li-
derleri taraf›ndan kurulan, politik bir jest oldu¤u sonu-
cuyla ‹ran’a geri döndüm. Mart 1991’den itibaren, üçlü,
bölgesel ticareti geniflletmek için ECO’yu kurdu ve Tah-
ran’da gümrük anlaflmas›na dair protokol Tercihli Tica-
ret Anlaflmas› (PTA) imzalad›. SSCB’nin tamam›n›n çö-
küflüyle, Müslüman ba¤›ms›z devletler ECO’ ya kat›ld› ve
böylece toplam üye say›s› 10’a yükseldi. Ancak say›daki
art›fla ra¤men, 1996’da sadece 3 milyar $ ya da d›fl tica-
retten elde edilen 123 milyar dolar›n %2,3’ü bölgesel
aras›yd›. 2003 hesaplar›na göre, 11.0 milyar dolar ya da
ülkelerin d›fl ticaretinin %5.5’ini oluflturmas› çeflitli ne-
denlerle aç›klanabilir:

1. Baz› ülkelerin (Türkiye) AB ile ve Dünya Ticaret
Örgütü(DTÖ) ( Azerbaycan, Afganistan, Özbekistan, Ta-
cikistan, Kazakistan ve ‹ran) ile meseleleri. Pakistan,
Türkiye ve K›rg›zistan DTÖ’ nün üyesidir. Türkiye
OECD’ye ve AB Gümrük Birli¤i ile yak›n bir iliflki içerisin-
de, %3,8’e düflürülmüfltür ve ortalama gümrük oran›
%5’den daha azd›r. Bir DTÖ üyesi olarak Pakistan’›nda
ortalama gümrük oran› %12’dir. Di¤er yandan ‹ran, ba-
z› gümrük d›fl› engellerin son y›llarda kald›r›lmas›na ra¤-
men, gümrük oran› %2,5’ten %100’ü bulmaktad›r. Di-
¤er yedi ülke daha farkl› gümrük ve gümrük d›fl› yap›la-
ra sahiptir, bu da gümrük uyumunu engellemektedir.

2. Yeni kat›lanlar›n ekonomik gelifliminin aflamalar›,
ECO’nun orijinal üç üyeninkinden biraz daha farkl›d›r ve
s›rayla sanayileflmektedirler. Söz konusu bu nedenler ve
tüm gayretlere ra¤men ( befl zirve, ECOGATT çal›flma
grubu, ECOGATA’n›n gümrük d›fl› engellerin kald›r›lma-
s›na yönelik tüm tart›flmalar, anti-damping ölçüleri, telif
haklar›, hükümet edinimleri ve teflvikler). ‹ran ve Türki-
ye’nin büyük ölçüde ekonomik iflbirli¤i için daha kolay ve
do¤rudan yol almas› gerekti¤ine inan›yorum.  

‹ran’›n Endüstriyel Kalk›nmas›: Türkiye ‹le ‹flbirli¤i ‹çin F›rsatlar
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Tablo.13 ‹ran – Türkiye: Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkila-
t› Ticaret Yönetimi 2004(1) 

Kaynak: ‹ran D›fl Ticaret ‹statistikleri (Amar/ Ra-
por/1383) ve IFS,DOT.

(1) ‹ran için, y›l bafllang›c› 21 Mart, 2004 (1383). 
(2) ‹ran petrol d›fl› ihracat.

‹RAN-TÜRK‹YE EKONOM‹K
‹fiB‹RL‹⁄‹: GELECEK ‹Ç‹N ÖNER‹

K›sa dönemlik süreçte, ekonomik iflbirli¤i konusunda
son zamanlardaki deneyimler (ör. Türkcell, hava liman›,
ve boru hatt›) ‹ran’daki siyasi bir ortamda çözülebilirdi;
iki ülke aras›nda, her ikisinin de faydalanaca¤› ticari ya-
t›r›mlar için büyük f›rsatlar ve muazzam potansiyele sa-
hiptir. 

Var olan kaynaklar ›fl›¤›nda, ‹ran’›n sanayi geliflimi-
nin do¤as›, endüstri yap›s› ve yat›r›m düzeyi, ithalat ve
ihracat› ve ticari yönetimi-Türkiye’nin yetenek ve baflar›-
lar›n› kabul etmekle beraber- afla¤›da s›ralanan alanlar-
da iflbirli¤ini öneririm:  

1. Enerji sektörü:

a. Türkiye’nin do¤u bölgelerinde ‹ranl› firmalar tara-
f›ndan LPG depolamas› ve da¤›t›m›;

b. ‹ran yoluyla, Türkiye’ye petrol, do¤al gaz, dizel,
mazot, jet yak›t ve PP’nin Türk-‹ran tafl›ma flirketleri ta-
raf›ndan geçifli;

c. SPM kullanarak ürünleri uluslararas› alanda sat›-
m› için, ‹ran’›n güney bölgelerindeki do¤algaz›ndan LPG
ç›karmak için kurulan ufak rafinerilere (20-30 milyon do-
larl›k maliyeti olan) ortak yat›r›m yapmak. 

2. Tar›m Ürünleri:

a. Uluslararas› pazarda da¤›t›lmas› için ‹ran meyve
ve sebzelerinin paketlenmesi

b. Yiyecek sektörü ve tar›m-endüstri projeleri

3. Tekstil: ‹ran’›n az faydalan›lan makineleri ve ucuz
enerji kullan›larak elde edilen ve Türk firmalar›n›n dene-
yimlerinin avantaj› ile elde edilen haz›r giyim

4. Metal olmayan mineraller, madencilik ve imalat
5. Turizm ve otel yönetimi
6. Ev aletleri, üretim ve da¤›t›m›n›n enerji verimlili-

¤ine katk›s›
7. Yüksek teknoloji sanayi, ‹ran’›n yen kefliflerini ve

yeniliklerini birlefltirerek uluslararas› alanda bilimsel bir
konum kazand›rabilir.

8. Kimya ve petrokimya sanayi.
9. Bak›r, alt sanayi.

Di¤er ‹ran karfl›tlar›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, Türk Fir-
malar› ve finansal birimler uluslararas› pazarlarda daha
üstün bir konuma sahiptirler ve bu yüzden de ‹ran’daki
ortak riskleri finanse etmek onlar›n iflidir. ‹ran’da fayda-
lan›lmayan ya da çeflitli sanayilerde az faydalan›lan ka-
pasiteler mevcuttur. Türk partnerlerin yard›m›yla ve yö-
netim transferiyle uluslararas› pazarlar›n aç›lmas›, bu
potansiyellerin somutlaflabilir ve büyük sonuçlar do¤u-
rabilir.

Buna ek olarak, ‹ran ve Türkiye’deki özel sektör di¤er
ülkelerdeki (ör. Bat› Avrupa ve ABD) holding flirketlerin
oluflturulmas›nda ya da iflbirli¤i iliflkilerinin kurulmas›n-
da, de¤ifl-tokufl veya di¤er metotlarla (geri ödeme vs.) ifl-
birli¤i konusunda daha faydal› olabilir.

Her fleyden önce, neyin gerekli oldu¤u aç›kt›r: “büyük
düflünmek” sadece Türkiye ve ‹ran’›n do¤al kaynaklar›
ya da ECO marketlerini göz önünde bulundurmak de¤il-
dir; ayr›ca genifllemifl AB ve Ortado¤u’nun petrol zengi-
ni Arap ülkelerini de göz önünde bulundurmakt›r.
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