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İran’ın Önemli Bir Çevre Sorunu: Hava Kirliliği
ÖZET
• Hava kirliliği, uzun zamandır İran’ı doğrudan etkileyen çevre sorunları arasında yer
almakta; kirliliğin doğrudan ve dolaylı yollarla sebep olduğu ölümler giderek artış
göstermektedir.
• İran’da hava kirliliğinin her geçen yıl daha da önemli bir sorun hâline gelmesindeki en
önemli etken, sanayileşmede çevreye zarar veren uygulamaların tercih edilmesidir.
• Fosil yakıtların aşırı ve yoğun tüketimi, egzoz gazları, teknolojik yetersizlikler ve yanlış
tüketim alışkanlıkları hava kirliliğinin altında yatan nedenlerdir.
• İç (kurumsal sorunlar) ve dış (yaptırımlar) faktörlerin yanı sıra sorunla mücadele
hususunda devletin organize bir duruş sergileyememesi sorunun gitgide derinleşmesine
neden olmuştur.
• Sorunun çözümü, caydırıcılığı ve bağlayıcılığı güçlü tedbirlerin uygulamaya konulması ve
devlet kurumları arasında iş birliğinin iyileştirilmesi ile mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Hava Kirliliği, İran, Fosil Yakıtlar, Egzoz Gazları, Hava Kalitesi

SUMMARY

• Air pollution for a long time has been affecting Iran directly as an environmental problem. The
number of deaths caused by pollution is increasing, due to direct and indirect means.
• In fact, the most important factor that has contributed to air pollution in Iran to become an even
more problematic area with each passing year is the preference for practices in industrialization
that harm the environment.
• Excessive and intensive consumption of fossil fuels, exhaust gases, technological inadequacies,
and improper consumption habits are the underlying reasons for air pollution.
• Apart from the internal (institutional problems) and external (sanctions) factors, the inability
of the state to take an organized stance to tackle the problem has caused the issue at hand to
become much more severe.
• The solution to this critical problem is possible through the implementation of strong deterrent
and binding measures and also through improving the cooperation between state institutions.
Key words: Air Pollution, Iran, Fossil Fuels, Exhaust Gases, Air Quality
چكیده
.	•آلودگی هوا یكی از معضالتی است كه به مدت طوالنی از جمله مهمترین مشكالت زیست محیطی ایران بوده است
.میزان مرگ و میر مستقیم و غیر مستقیم ناشی از این آلودگی در حال افزایش است
 اجرای طرحها و پروژه های آالینده،	•مهمترین عاملی كه باعث شده این مسأله هر ساله به طور جدی تری مطرح شود
.زا در طی روند صنعتی شدن در این کشور بوده است
 کاستیهای، گازهای آالیندۀ خروجی از صنایع تولیدی و اگزوز خودروها،	•مصرف بیش از حد سوختهای فسیلی
.فناوریهای مورد استفاده و عادات غلط مصرف مهمترین عوامل مؤثر بر آلودگی هوا در ایران است
 نبود عزم جدی برای مبارزه سازمان یافته،)	•عالوه بر برخی عوامل داخلی (مشكالت ساختاری) و خارجی (تحریمها
.با معضل آلودگی هوا از سوی دولت به عمیق تر شدن این معضل منجر شده است
	•حل این معضل تنها در سایه اجرای تدابیر بازدارنده و اقدامات الزام آور در جهت مقابله با این عوامل آالینده و بهبود
.همكاری میان نهادهای دولتی ذیربط ممكن خواهد بود
. كیفیت هوا، گازهای خروجی از اگزور، سوختهای فسیلی، ایران، آلودگی هوا:كلید واژه ها
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İran’ın Önemli Bir Çevre Sorunu: Hava Kirliliği
Giriş
Hava kirliliği son yıllarda insan sağlığı ve
çevre üzerinde büyük tahribatlara sebep olan
önemli bir sorundur. Doğal kirleticilerden tutun
da doğadaki çürüme süreçlerine, sigara dumanından sanayideki çalışmalara ve emisyonlara
kadar çeşitli sebeplere dayanan hava kirliliğinin
insan sağlığı üzerindeki etkisi de bu denli çeşitlidir (Güler ve Çobanoğlu, 1994). Bazı bölgelerde insanlar üzerinde geçici sağlık sorunlarına
sebep olan hava kirliliği, bileşenleri neticesiyle
ölümlere dahi yol açabilmektedir. Dünya Sağlık
Örgütü verilerine göre her yıl 4,3 milyon insan
ev içi hava kirliliğinden, 2 milyon insan dış ortam hava kirliliğinden hayatını kaybetmektedir
(bk. Dünya Sağlık Örgütü). Son 50 yılda yeni
yeni sanayileşmeye başlayan ya da gelişmekte
olan ülkelerde hava kirliliğinin çok sık görülmesinin temel sebepleri arasında endüstriyel faaliyetler ve kentleşme ilk sıralarda yer almaktadır.
İran’da 1970’li yıllarda yoğunlaşmaya
başlayan sanayileşme ile hava kirliliği de
nispeten cılız bir şekilde gündeme gelmeye
başlamış,
2000’li
yıllardan
itibarense
ülke gündemindeki sorunların en önemli
başlıklarından biri hâline gelmiştir. Dünyanın
değişik şehirlerinin baz alınmasıyla gerçekleştirilen hava kirliliği ölçüm sıralamalarında
İran’ın birçok şehri en üst sıralarda yer almaktadır. Nitekim yakın dönemde kirlilik nedeniyle
kış aylarında sık sık hayatın sekteye uğradığı
ülkede, hava kirliliğinin neden olduğu ölümlerde ciddi düzeyde artışlar gözlemlenmiştir. İran
Sağlık Bakanlığı verilerine göre sadece İran’ın
başkenti Tahran’da yıllık 4.000-5.000 kişi hava
kirliliği sebebiyle hayatını kaybetmektedir
(Tehran Times, 2019a). Ayrıca önceki yıllar4

da eğitime 1-2 gün ara verilirken 2019 yılında
okullarda bir haftadan uzun kesintiler yaşanmış
ve buna bağlı olarak vatandaşlar sokağa çıkma
konusunda uyarılmıştır (Japantimes, 2019).
Bu çalışmanın amacı İran’daki hava kirliliğinin boyutlarını ve sebeplerini analiz etmektir.
Bu doğrultuda çalışmanın bir sonraki bölümünde hava kirliliği ile ilişkili bazı teknik hususlar
açıklığa kavuşturulacaktır.

1. Hava Kirliliği ve Kirleticiler
Hava kirliliği sık sık farklı mecralarda gündeme gelen, herkesin aşina olduğu ancak tam
olarak yeterli bilgiye sahip olmadığı konulardan
biridir. Zira bu konu her ne kadar gündemden
düşmese de konunun teknik detaylarının fazlalığı, kirliliğin nedenlerinin ve sonuçlarının anlaşılmasını güçleştirmektedir. Bu sebeple teknik
kavramlar hakkında verilecek arka plan bilgisi
İran’da hava kirliliği sorununun anlaşılmasını
kolaylaştıracaktır.

1.1. Teknik Kavramlar
Hava kirliliği, iç mekânın veya dış mekân
ortamının atmosferin doğal özelliklerini değiştiren herhangi bir kimyasal, fiziksel veya
biyolojik faktörlerle bozulmuş olmasıdır. Dış
mekân kirliliği genellikle hava kirliliği olarak
ele alınmakta ve başlıca sebepleri arasında
motorlu taşıtlar, endüstriyel tesisler ve fosil
yakıtlar gelmektedir. Hava kirliliğine sebep
olan hava kirletici bileşikler, kaynaktan doğrudan çıkanlar (birincil) ve atmosferde sonradan
oluşan kirleticiler (ikincil) olarak iki başlıkta
incelenmiştir. Birincil ve ikincil kirleticiler doğada farklı oranlarda bulunsa da bunların ara-
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sında insan sağlığını doğrudan etkileyen belli
başlı hava kirleticileri literatürde farklı sınıflandırılmıştır. Bunun yanı sıra hava kalitesini
belirlemek amacıyla beş temel kirletici için
hava kalitesi indeksi hesaplanmaktadır. Bunlar
ozon (O₃), azotdioksit (NO₂), kükürtdioksit
(SO₂), partiküler madde (PM) ve karbonmonoksit (CO) olarak belirlenmiştir.
Ozon (O₃): Ozon oksitleme gücü yüksek,
renksiz, solunum yollarını tahrip gücü çok
yüksek ve ağır kokulu bir gazdır. İnsan sağlığına zarar veren ozon, troposferik ozon olarak
adlandırılmaktadır. Genel olarak motorlu araçların, endüstriyel faaliyetlerin ve güç santrallerinin salınımlarından; kısaca insan kaynaklı
eylemlerden ortaya çıkan ozon, kötü huylu
ozon olarak bilinir. Maruz kalındığında solunum yolu problemleri, nefes alma güçlüğü ve
akciğer fonksiyonlarının kısıtlanması, astım,
bağışıklık sisteminin zayıflaması ve akciğer
dokusunun erken yaşlanması gibi sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü
(2008) verilerine göre özellikle yaz aylarında,
Avrupa kıtasındaki mevcut ozon konsantrasyonlarının akciğer iltihabına, solunum problemleri sebebiyle ilaç kullanımında artışa ve
erken ölümlere sebep olduğu tespit edilmiştir.
Azotdioksit (NO₂): Azot oksitler farklı
formlarda bulunmasına rağmen azotmonoksit
(NO) ve azotdioksit (NO₂) hava kirletici olarak kabul edilmektedir. Atık gaz kanallarında
ve atmosferde NO hızla NO2’ye dönüştüğü için

azot oksitler tek başlık altında NO₂ olarak ele
alınmaktadır. Çevre havasında önemli yoğunluklarda bulunabilen NO’ların ana kaynakları
yakma prosesleridir. Taşıt araçları, yakma tesisleri, ısınma amacı ile kullanılan fosil köken-

li yakıtların yanması ve enerji üretimi başlıca
kaynaklar arasında yer almaktadır. Solunumla ilgili hastalıklara sebep olan NO₂, farkına
varılmadığı takdirde ölüme sebep olmaktadır
(Ayberk ve Çetin, 2010). Üstelik azot oksitler
ile hidrokarbon buharının güneşli havada ve
havalı ortamda tepkimeye girmesiyle şehirlerin üstünde kahverengi bulanıklık oluşturan
fotokimyasal dumanlar meydana gelmektedir.
Kükürtdioksit (SO₂): Havada altı farklı
formda bulunan kükürt oksitler içerisinde en
önemlisi kükürtdioksit gazıdır. Petrokimya
tesisleri ve standart benzine kıyasla daha yüksek seviyelerde kükürt içeren dizel motorlar,
yoğun miktarda SO₂ yaymaktadır. Ayrıca ağır
sanayi olarak gruplandırılan ve üretim süreçlerinde yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulması
sebebiyle kömür kullanılan tesislerde de salınan SO₂ miktarı çok yüksektir. Solunan yüksek konsantrasyondaki kükürtdioksitin %95’i
üst solunum yollarından absorbe olmaktadır.
Bunun sonucu olarak bronşit, amfizem ve diğer akciğer hastalık semptomları meydana gelmektedir (Çimen ve Öztürk, 2010).
Partiküler Madde (PM): Partiküler madde (PM) havada yüzen katı ve sıvı damlacıkların bir karışımıdır. Bazı partiküller belirli
bir kaynaktan doğrudan salınırken bazılarını
atmosferdeki karmaşık kimyasal tepkimeler
ortaya çıkarır (Airnow). Kimyasal ve fiziksel
özellikleri zaman içinde atmosfer şartlarına
ve belirli bir bölgedeki PM kaynaklarına göre
değişir. PM’nin %20 ila %60’ının çapı 0,012,5 mikron aralığındadır ve akciğerlere kolayca girerek orada kalabilir (Dabiri, 2013).
Çapı 2,5 mikrometreden daha küçük partiküler
maddeler, literatürde PM₂‚₅ olarak adlandırı5
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lırken çapı 2,5 ila 10 mikrometre arasındaki
partiküler maddeler PM₁₀ olarak adlandırılır.
PM₂‚₅ yalnızca elektron mikroskobuyla gözlemlenebilirken PM₁₀ normal mikroskoplarla
da görülebilir. Fakat sağlık açısından daha tehlikelidir. Üstelik partiküler maddeler motorlu
taşıtlar, enerji santralleri, konut sobaları ve
bazı endüstriyel prosesler de dâhil olmak üzere günlük hayatta karşılaşılan pek çok yanma
faaliyetinden ortaya çıkmaktadır. PM, değinilen kirleticiler arasında içerdiği ufak parçacıklardan ötürü insan sağlığına olumsuz etkisi en
yüksek kirleticilerdendir.
Karbonmonoksit (CO): Hava kalitesi in-

deksinde kullanılan son kirletici karbonmonoksittir. Karbonmonoksit küresel ısınma etkisinden ötürü oldukça bilinmesine rağmen
insan sağlığına verdiği zararlar yönünden
yeterince bilinmemektedir. Karbonmonoksit
gazı, katı ve sıvı yakıt maddelerinin tam olarak
yanmaması sonucunda oluşur. Solunduktan
sonra akciğerler aracılığıyla kana geçen karbonmonoksit gazı vücutta yer alan oksijenin
ve dokulara taşınan miktarın azalmasına sebep
olmaktadır. Uzun süre maruz kalınması sonucunda hayati organların çalışmasını engelleyerek ölümlere de sebep olabilmektedir (Bilheal
Bilkent, 2009).

Tablo 1: Hava Kal�tes� İndeks�
Hava Kal�tes�
İndeks� Değerler�

Sağlık End�şe
Sev�yeler�

Renkler

0-50

İy�

Yeş�l

Hava kal�tes� memnun ed�c� ve hava k�rl�l�ğ�
az r�skl� veya h�ç r�sk teşk�l etm�yor.

51-100

Orta

Sarı

Hava kal�tes� uygun fakat hava k�rl�l�ğ�ne
hassas olan çok az sayıdak� �nsan �ç�n bazı
k�rlet�c�ler açısından orta düzeyde sağlık
end�şes� doğurur.

101-150

Hassas

Turuncu

Hassas gruplar �ç�n sağlık etk�ler� oluşab�l�r.
Genel olarak kamunun etk�lenmes� olası
değ�ld�r.

151-200

Sağlıksız

Kırmızı

Halkın tamamı sağlık sorunlarıyla
karşılaşab�l�r, hassas gruplar �ç�n c�dd�
sağlık etk�ler� söz konusu olab�l�r.

201-300
301-400
401-500

Kötü

Mor

Tehl�kel�

Kahvereng�

Kaynak: (Dünya Hava Kal�tes� İndeks�, 2020).
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Anlamı

Sağlık açısından ac�l durum oluşturab�l�r.
Nüfusun tamamının etk�lenme olasılığı
yüksekt�r.
Sağlık alarmı: Maruz kalan herkes daha
c�dd� sağlık etk�ler� �le karşılaşab�l�r.
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1.2. Hava Kalitesi İndeksi
Hava kirliliği genel olarak ısınma, sanayi
faaliyetleri ve motorlu taşıtlardan kaynaklanmaktadır. Bunların yanında büyük şehirlerdeki
çarpık kentleşme, şehirlerin topografik yapısı,
atmosferik şartlar (inversiyon) ve meteorolojik
parametreler (rüzgâr hızı vb.), bina ve nüfus yoğunluğu gibi etkenler de özellikle kış sezonunda kirliliğin artmasına katkıda bulunmaktadır.
Hava kirliliğine karşı önlemler almada ilk aşama, tehlike arz eden seviyelerin ve bu kirliliğin

insan sağlığı üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda kirlilik seviyesi
ve bunun etkilerini içeren bir indeks kullanılmaktadır. Belli bir bölgedeki hava kalitesinin
karakterize edilmesi için ülkelerin kendi sınır
değerlerine göre dönüştürdükleri ve kirlilik sınıflandırılmasının yapıldığı bu indekse Hava
Kalitesi İndeksi (HKİ) (Air Quality Index/AQI)
adı verilmektedir. İndeks belirli kategorilerde
farklı tanım ve renkler kullanılarak ifade edilmekte ve ölçümü yapılan her kirletici için ayrı
ayrı düzenlenmektedir.

Graf�k 1: 1397-1398 Yılları İran Hava Kalitesi İndeksi
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Kaynak: (İran İslam Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı, 2020).
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Uluslararası standartlara uygun ve ülkelerin
özelliklerine göre ayarlanan HKİ (AQI) tüm
dünyada tehlike seviyelerine göre aynı renklerle belirtilmektedir. Tablo 1’de yer verilen
değerler her ülkede aynı sınırlara sahip olmasına rağmen kirleticilerin indeks için hesaplanan sınır değerleri ülkelere göre farklılık göstermektedir. Genel olarak Dünya Sağlık Örgütü
tarafından belirlenen sınır değerler kullanılırken
bazı ülkeler tehlike arz eden sınır değerlerini
kendileri belirlemektedir. Örneğin İran, kendi
belirlediği sınır değerlerini kullanırken Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği değerleri
kullanmaktadır. Bu sebeple de ülkelerin hava
kalitesi karşılaştırılırken doğrudan sınır değerlerinin kıyaslanmasından ziyade hava kalite indekslerinin sıralanması sonuçların güvenilirliği
konusunda daha etkin olmakta, ölçüm yapılan
şehirlerin durumunu daha anlaşılır biçimde sunmaktadır.

1.3. İran’ın Hava Kalitesi
Uzun zamandır çeşitli çevre sorunlarıyla
karşı karşıya kalan İran’ın sonuçlarıyla yüzleşmesi açısından en hızlı etkilendiği sorun hava
kirliliğidir. 2014 yılında dünyanın en kirli şehirleri sıralamasının ilk onunda İran’ın dört
şehri (Ahvaz, Senendec, Kirmanşah ve Yasuc)
yer almıştır (Mehrnews, 2015). 2016 yılında
ise İran’ın Zabul şehri, olması gereken değerin neredeyse yirmi kat yüksek (217 µg/m3)
PM₂‚₅ oranıyla dünyanın en kirli şehri olarak
tespit edilmiştir. Üstelik aradan geçen yıllarda
bazı şehirler için durum daha da kötüleşmiş;
Tahran Belediye Meclisi Konseyi Başkanı,
son yıllarda İran’da hava kirliliğinin trafik kazalarından daha fazla can aldığını açıklamıştır
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(Tasnimnews, 2018). Başkent Tahran’ın sembolü olan Milad Kulesi 2013 Ocak ayında zor
görülürken 2019 Aralık ayında yüksek seviyelere ulaşan kirlilikten ötürü görülmez olmuş;
ülke genelinde sadece 1 günde hava kirliliğinden etkilenerek hastanelere başvuran kişi sayısı
1.500leri aşmıştır (RFI, 2019). Ancak tüm bu
olumsuz gelişmelere rağmen önemli iyileşmelerin gözlemlendiği şehirler de olmuştur. Örneğin 1397 yılında Şiraz şehrinde hava kalitesi 17
gün iyi olarak sınıflandırılmışken bu sayı 1398
yılında 102 güne ulaşmıştır. Önceki yıllarda sık
sık en kirli şehirler arasında zikredilen Ahvaz
şehrinde iyi hava kalitesinin gözlemlendiği gün
sayısı 2’den 5’e yükselmiş, tehlikeli gün sayısı
ise 7’den 1’e düşmüştür (Grafik 1).

2. İran’da Hava Kirliliğinin Sebepleri
Hava kirliliği, enerji talebinin yoğun ve hızlı
artışından ötürü hemen hemen gelişmekte olan
tüm ülkelerde gözlemlenen küresel çapta bir sorundur. Ülkelerin enerji taleplerini karşılamak
için tercih ettikleri yöntemler, bir bakıma hava
kirliliği sorununun varlığını ve derecesini belirlemektedir. Örneğin hava kirliliğinin en tehlikeli boyutlarda görüldüğü Çin’in enerji kaynakları
arasında ilk sırada fosil yakıtlar yer almaktadır
(Chinaenergyportal, 2019). Dünyada petrol ve
doğal gaz rezervleri açısından ilk sıralarda bulunan İran da Çin gibi enerji ihtiyacının büyük
çoğunluğunu fosil yakıtlar ile karşılamaktadır.
Üstelik böyle büyük rezervler bir nevi kontrolsüz
kullanılmış, avantaj olan bir durum ortaya çıkan
yoğun hava kirliliği sorunu ile bir dezavantaja
dönüşmüştür. Ülke genelindeki mevcut durum
ele alındığında sübvansiyonlarla desteklenen
aşırı ucuz petrol ve doğal gaz başta olmak üzere

İran’ın Önemli Bir Çevre Sorunu: Hava Kirliliği
yoğun fosil yakıt kullanımı, enerji-yoğun endüstriyel imalat ve egzoz gazları İran’ın hava kirliliği
sorununun temel nedenleridir.
Yoğun endüstriyel imalat, egzoz gazları ve
fosil yakıt kullanımı hemen hemen hava kirliliğinin yoğun olarak yaşandığı tüm ülkelerde
ilk sıralarda yer almakla birlikte İran için bu
kirliliğe sebep olan faktörler arasına coğrafi yapısı da eklenebilir. Ancak ülkenin topografik yapısı bir sebepten ziyade kirliliği arttırıcı ikincil
bir faktör olarak ele alınmalıdır. Zira ülkelerin
coğrafi konumları da hava kirliliğinin gözlemlendiği süre açısından etkin bir faktördür ve
İran’ın topografik yapısı da bu sürenin uzamasına sebep olmaktadır. Ülkenin çoğunu kapsayan
dağlık araziler, çöller ve çukur yerleşim alanları
hem nüfus yoğunluğunu hem de kirli havanın
uzun süre yer değiştirmeden şehirlerin üzerine
âdeta çöreklenmesine neden olmaktadır (Apollo). Nitekim İran’ın belirli bölgelerinde sık sık
görülen fotokimyasal dumanların şehirleri uzun
süre işgal etmesinin bir sebebi de budur. Örneğin Tahran’ın kuzeyinde ve kuzeydoğusunda yer alan Alborz Dağları sebebiyle yerleşim
yerleri alt kesimlerde konumlanmakta, dağlar
batı rüzgârlarının önüne set çeker bir konumda
bulunduğundan kirli havanın dağılmasını da engellemektedir (Mohammadi vd., 2012). Üstelik
şehrin rüzgâr yapısı da İran’ın genelinde olduğu
gibi kirliliğin hızla yerleşim yerlerine taşınmasına sebep olmaktadır. Tahran’da esen rüzgârların yüzde olarak az fakat güçlü bir kısmını batı
ve güney rüzgârları oluşturmaktadır. Bu rüzgârlar da her iki taraftan kirletici materyalleri
merkeze getirerek şehrin kirlilik potansiyelini
arttırıcı bir etmene dönüşmektedir (Safavi ve
Alijani, 2006). Ancak daha önce de belirtildiği

gibi topografya sadece var olan hava kirliliği
sorununun dozunu arttırmaktadır. Nitekim Ahvaz örneğinde olduğu gibi bazı çalışmalarda
şehirlerin coğrafi konumu ve dolasıyla komşu
ülkeler, kirliliğin temel sebebi gibi ele alınarak
diğer asıl sebepler ikinci sırada zikredilmiştir
(Dastorpoor vd., 2018). Ancak şehrin mevcut
durumu göz önünde bulundurulduğunda tek
sorunun komşu şehirlerden gelen kum fırtınaları
olmadığı aşikârdır. Zira şehrin kısa bir zamanda
beklenmedik gelişimi ve büyümesi, ağır sanayi
fabrikalarının merkeze yakınlığı, şehre yakın
petrol kuyuları, filtresiz küçük fabrikaların artışı ve yoğun trafik şehirle özleşmiş sorunlar hâline gelmiştir (Tabatabaie, 2002). Tüm bu etmenler ortadayken çölden gelen kum fırtınalarını
sorunun tek kaynağı olarak ilan etmek çözüm
yollarını zorlaştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.
İran’da
hava
kirliliğinin
doğrudan
gözlemlendiği hemen hemen her şehirde, trafikte seyreden araçların çokluğu ve dahası bu
araçların ardında bıraktığı egzoz gazları dikkat
çekici bir hâle dönüşmüştür. Zira yer yer görüş
mesafesini azaltan egzoz gazları, bazı bölgelerde nefes almayı dahi zor bir işe dönüştürmektedir. İran’da egzoz gazlarının yaşamı ne denli
etkileyebileceğinin en açık örneği ülkenin başkenti Tahran’dır. Sanayileşmeden payına düşeni
yani büyük bir göç yükünü almış olan Tahran,
sanayi tesislerinin merkezden uzağa konumlandırılmasında başarılı olsa da artan nüfus neticesinde trafikte seyreden araçların artışını engelleyememiştir. Araç sayısındaki artış neticesinde
Tahran’daki yüksek indeks değerlerinin sorumlusu %76 gibi büyük bir oranla motorlu taşıtlardan salınan egzoz gazları olmuştur (Grafik 2).
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Graf�k 2: Tahran Hava K�rl�l�ğ� Kaynakları
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Graf�k 3: İran Petrol ve Doğal Gaz Üret�m-Tüket�m Ver�ler�
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ve enerji üretiminde doğal gaz ve petrol yoğun
bir şekilde kullanılmakta, bu ürünler ve türevleri
sübvansiyon politikaları çerçevesinde iç piyasada
adeta yok fiyata halka sunulmaktadır. Rezervlerin
çokluğu ve düşük fiyatlar neticesinde ise ihtiyaç
fazlası bir tüketim çılgınlığı ortaya çıkmış, pek
çok ülke için hayati önem taşıyan bu rezervler verimsiz ve etkinlikten uzak bir şekilde tüketilmeye
başlanmıştır. 1970’li yılların sonuna doğru ivme
kazanan sanayileşme hamlesi neticesinde ülkede
üretilen doğal gazın tamamı ve petrolün yarısına
yakın bir kısmı iç piyasada tüketilmeye başlanmış, bu durum o günlerden bu zamanlara ülkeyle
özdeşleşen bir tüketim alışkanlığına dönüşmüştür
(Grafik 3). Hatta İran’ın bu aşırı doğal gaz ve petrol tüketimine dair “İran yakında petrol ithalatçısı
olabilir.” gibi yorumlar dahi yapılmış, bu yüksek
tüketim önlenemez bir hâl almıştır (Amuzegar,
2014). Hükûmet 2010 yılında başlatılan reform

hareketi ile aşamalı bir fiyat artışı modeliyle tüketimi azaltmayı hedeflemiş ancak en son 2014
yılında olmak üzere arttırılan petrol ve doğal gaz
fiyatlarına rağmen iç tüketimde bu süre zarfında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Dahası bu
tüketim alışkanlıkları “kışın fazla ısınan evlerde
dereceyi düşürmek yerine pencere açılması gibi”
absürt bir hâle bürünmüştür.
İran’da fosil yakıtlar doğrudan hane halkları, sanayi tesisleri, ısınma ve ulaşımın yanı sıra elektrik
üretiminde de yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
Üstelik İran bu elektriği yalnız iç piyasaya sunmamakta, Irak gibi bölge ülkelerine de ihraç etmektedir. İran’da 2018 yılında 1 saatte üretilen 310,8
TW elektriğin yaklaşık %95’i (292,6 TW) doğal
gaz, kömür ve petrolden üretilmektedir (Grafik 4).
Yakın zamana kadar fosil yakıtlardan şaşmayan
İran, son on yıllık süreçte hidroelektrik ve nükleer
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Graf�k 4: Enerj� Kaynaklarına Göre Elektr�k Üret�m� (TW/s)
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2.2. Yoğun Endüstriyel İmalat
İran’ın sahip olduğu doğal kaynakların
yoğunluğu ülkede sanayi sektöründe de
güçlü bir şekilde hissedilmektedir. Ucuz
enerji vasıtasıyla oldukça düşük maliyetlerle
buluşan yatırımcılar bu imkânı adeta fırsata
dönüştürerek olabildiğince enerji yoğun sektörlere11 yönelmiştir. Bu sektörlerin başında
hava kirliliği açısından büyük tehdit teşkil
eden petrokimya, çimento ve çelik sektörleri
gelmektedir. Düşük enerji fiyatları sebebiyle
ihracat potansiyeli çok yoğun olan bu sektörler
ülke ekonomisi açısından da büyük önem teşkil
etmektedir. Üstelik yapılan fiyat artışlarına
rağmen enerji fiyatlarının sanayi maliyetleri
açısından İran’a sağladığı avantaj, üretimi ve
ihracatı arttırmıştır. Her ne kadar ABD yaptırımları, başta petrokimya sektörü olmak üzere
İran’ın ihracat kapasitesi olan sektörlerini derinden etkilemiş olsa da yerli tüketim ile zor
şartlara rağmen sürdürülen ihracat İran’ın bu
sektörlerdeki üretime devam etmesine olanak
sağlamıştır.

2.2.1. Petrokimya Sektörü
Petrokimya sektörü, İran ekonomisi için
hayati bir önem taşımaktadır ancak hava kirliliğinde de bir o kadar kritik bir etkendir. Zira
hem ülkedeki fabrikaların yoğunluğu hem de
üretim metotlarının eskiyen altyapılardan ötürü verimsiz olması daha fazla atığın salınmasına neden olmaktadır. Sektör hem yoğun enerji
tüketiminden ötürü hem de ürünlerin petrol ve
doğal gaza dayalı temel girdilerin farklı bileşimlerle çeşitli süreçlerden geçirilerek üretilmesinden ötürü pek çok kirleticinin ana kaynağı konumundadır. Örneğin; İran’ın dünya
üretiminde ilk onda yer aldığı etilenin büyük
1

bir kısmı petrol ürünü gazların parçalanmasıyla elde edilir. Üstelik çalışmalar, girdi olarak
kullanılan petrolden bağımsız olarak hammaddesine bakılmaksızın etilen üretimi için santrallerde enerji kaynağı olarak kullanılan yakıtı
olumsuz çevresel etkilerin temel kaynağı (yakıt kaynağına bağlı olarak %78-93) olarak işaret etmektedir (Ghanta vd., 2014).
İran’da petrokimya sektörü ülkenin
tamamına yayılmış bir sektör değildir. Aksine
ülkedeki petrokimya tesislerinin büyük çoğunluğu Mahşehr Petrokimya Özel Ekonomik
Bölgesi ve Asaluye Pars Özel Ekonomik ve
Enerji Bölgesi’nde yoğunlaşmaktadır. Ülkede
Mahşehr’de 22, Asaluye’de 17 ve çeşitli şehirlerde 17 adet olmak üzere toplam 56 üretim tesisi bulunmaktadır (NPC, 2017a). Bu tesislerde
temel kimyasallar, polimerler, gübre ve aromatikler olmak üzere yaklaşık 65 milyon ton
üretim yapılmakta, bunun da 22,5 milyon tonu
ihraç edilmektedir. İran bu kapasiteyle dünya
üretiminin yaklaşık %3,6’sını karşılamaktadır
(Azernews, 2019). Ancak hükûmet, mevcut tesislerin verimsizliğine rağmen yeni yatırımlarda ısrarcıdır. Zira İran uzun yıllar süren yaptırmalardan ötürü yabancı sermaye yatırımlarını
bu sektöre çekememiş, kendisi de iyileştirme
çalışmaları yap(a)madan var olan potansiyelleriyle tesisleri kullanmıştır. Buna rağmen
hükûmet 2021 yılında inşa edilecek 26 yeni
tesisle üretimi, 91 milyon tona ve ardından da
tesis sayısını 109’a ulaştırarak 2025 yılında
130 milyon tona çıkarmayı hedeflemektedir
(Theiranproject, 2019). Oluşturulması planlanan 50’den fazla şirketin yarısı ise ülkenin
tesis olmayan bölgelerine dağıtılacak şekilde
planlanmıştır (NPC, 2017b). Bu da şehir merkezlerinin yakın gelecekte daha çok kirleticiyle temas etmesi sonucunu doğuracaktır.

Enerji yoğun sektörler, enerji kaynaklarının üretimde diğer girdilere kıyasla daha yoğun kullanıldığı sektörlerdir. Bu alanlarda en önemli üretim girdisi emek ve sermayeden ziyade enerjidir.
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Graf�k 6: Dünya Ç�mento Üret�m (m�lyon ton)
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Kaynak: (ABD Jeoloj� Araştırmaları Kurumu, 2020).
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yayılmaktadır. Çimento üretim proseslerinin doğrultusunda da İran takvimine göre en geç iki
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2019 yılında toplam üretimin ilk sırada 2.200 milyon ton üretim ile Çin;
2

ikinci sırada ise 300 milyon ton üretim ile Hindistan bulunmaktadır. Bu
listede İran 60 milyon ton üretim ile yedinci sırada yer almaktadır.
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Tablo 2: Yapımı Devam Eden Ç�mento Tes�sler�
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Kaynak: (İran Ç�mento Sanay� İşverenler Derneğ�, 2020).

2.2.3. Çelik Sektörü
Ağır sanayi olarak kabul edilen çelik sektörü, İran için hem ihracat potansiyeli hem de iç
piyasada ara mal potansiyeli yüksek bir sektördür. Ülkedeki düşük enerji maliyetleri ve yerli
para biriminde yaşanan devalüasyonlar, küresel
piyasada İran çelik sektörüne olan ilgiyi de arttırmıştır. Ayrıca İran’ın iç piyasa ve ihracat amacıyla üretim yaptığı otomotiv endüstrisinin de en
büyük girdileri arasında çelik bulunmaktadır.
Çelik yalnızca ülke ekonomisi için değil
aynı zamanda hava kalitesi indeksi için de oldukça kritik bir sektördür. Zira çelik üretiminde
kullanılan yoğun ısı sonucunda yüksek miktarlarda kirletici havaya karışmaktadır. Üretim
aşamasında ağır metallerin havaya karışması
sonucunda ise partiküler maddelerin bileşenlerinde meydana gelen değişimler de kirleticilerin
sağlık üzerindeki etkisinin artmasına sebep olmaktadır. İran’da bu alanlarda düzenlemeler ve
standartlar olmasına rağmen yoğun miktarlardaki üretim, yasal mekanizmaların eksikliği ve

kontrol aşamalarındaki yetersizlikler ile birleşince sektörün adeta kirletici üretim merkezlerine dönüşmesine sebep olmuştur (Fardi, 2009).
Bununla birlikte çelik üretim aşamasında kullanılan enerji miktarı da diğer sektörlere kıyasla
oldukça fazladır. Çelik üretiminde kullanılan
enerji miktarı madenler, inşaat ve sanayi sektörlerinde kullanılan toplam enerjinin %31’inden
daha fazladır. Çelik üretiminde tercih edilen
yönteme göre ya yoğun miktarda elektrik ya da
yoğun miktarda kok, doğal gaz, kömür ve petrol
ürünleri kullanılmaktadır. İran’ın elektrik üretiminde de yoğun miktarda fosil yakıt kullandığı
göz önünde bulundurulduğunda, çelik üretimi
doğrudan ya da dolaylı olarak yoğun bir şekilde
fosil yakıtlarla beslenmektedir. İran’ın toplam
ham çelik üretiminin %90’ı elektrikli ark ocaklarında, kalan kısmı ise bazik oksijen fırınlarında üretilmektedir. Her ne kadar elektrikli ark
fırınları doğrudan çelik kullanıldığı için %100
verim ile çalışıyor olsa da neredeyse 100 bin nüfuslu bir köyün ihtiyacı kadar elektriği de harcamaktadır. Doğal gaz ve petrol kullanımının
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elektrik üretimindeki payı göz önünde bulundurulduğunda sadece çelik üretiminde kullanılan
kaynakların etkin ve verimli kullanımıyla dahi
kirletici salınımlarında %10 seviyelerini aşan
bir azalmadan söz edilebilir (Sohaili, 2010).
Bazik oksijen fırınlarında kullanılan demir oksitlerini indirgemek için kok kömürü kullanılmaktadır. İran bu teknikle az miktarlarda çelik
üretiyor olsa da hem üretim teknolojisindeki
sorunlar hem de filtreleme konusundaki yetersizlikler kömür kullanımına bağlı zehirli gaz
salınımını arttırmaktadır.
Ülkede şu anda büyük bir kısmı iç pazarda
tüketilen 30 milyon ton civarında çelik üretilmekte ve bunun yaklaşık %34’ü ihraç edilmektedir (Grafik 6). Çelik sektörü her ne kadar
ABD yaptırımları kapsamında yer alsa da İran
bu konuda adeta yaptırımların çevresinden
dolanarak ihracatını sürdürmüş hatta riyalin
değer kaybetmesi gibi ekonomik sorunlar
ihracatın artmasına neden olmuştur. İran’da

çelik üretiminde lider konumunda bulunan
üç ana üreticinin ihracat verilerindeki artış bu
durumu destekler niteliktedir. Her ne kadar
İran’da en fazla çelik üreten Huzistan Çelik Şirketinin ihracatında %17’lik bir düşüş gözlemlense de Mübarek Çelik Şirketinde ve Isfahan
Çelik Şirketinin ihracatında sırasıyla %47’lik
ve %30’luk artışlar gözlemlenmiştir. Aynı dönemde çelik üretiminde de yaklaşık %6’lık bir
artış olmuştur (Financialtribune, 2020a).
Son dönemlerde sektör İran’a ihracat gelirleri açısından önemli katkılar sunarak ülkenin
lokomotif sektörleri arasındaki yerini sağlamlaştırmıştır. Mevcut üretimiyle 10. sırada bulunan İran, 20 Yıllık Ulusal Vizyon Planı’na
göre 2025 yılında kadar 55 milyon ton ham
çelik üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük
altıncı çelik üreticisi konumu hedeflenmektedir.
Bu sebeple de ülkede çelik alanındaki yatırımlar sık sık gündeme gelmekte, çelik ürünlerinin
türevlerine odaklanan fabrikaların varlığı da

Graf�k 7: İran Çel�k Üret�m� ve İhracat Payı (m�lyon ton)
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artmaktadır. Ancak sektörün avantajlarına rağmen özellikle aşırı enerji tüketimi ve yüksek
kirletici salınımları büyük dezavantajlar olarak
ülkenin çevre sağlığını tehlikeye atmaya devam
etmektedir.

2.3. Egzoz Gazları
Egzoz gazları, İran’da başta büyük şehirler
olmak üzere çoğu zaman hava kirliliğinde lider
etmen konumundadır. Bu şehirlerin başında,
daha önce de belirtildiği gibi ülkenin başkenti
Tahran gelmektedir. Çalışmalar Tahran’daki
yoğun hava kirliliğinin en büyük sorumlusunun
mobil kaynaklardan salınan egzoz gazları olduğunu göstermektedir. Aynı durum Senendec
şehri için de geçerlidir. Zira şehirde veya komşularında ağır sanayi tesisleri olmamasına rağmen hava kirliliği sık sık alarm vermekte yoğun
hava kirliliği mobil kaynaklardan salınan egzoz
gazlarına bağlanmaktadır (Ahmadi vd., 2015).
Egzoz gazları, bir yanma işleminde ortaya çıkan ve tekrar kullanılamayacak hâldeki
atık maddelerdir. Motor egzoz gazı; su buharı, karbondioksit ve azotdioksit gibi zararsız
maddelerin yanında insan ve/veya çevre için
tehlikeli olan karbonmonoksit (CO), hidrokarbonlar (HC) ve azot oksit (NOx) içermektedir
(Sassykova vd., 2019). Egzoz gazlarının doğrudan havaya karışmasını engelleyecek bir sistem
bulunmamasına rağmen bileşenlerin miktarları
ve zararların azaltılması konusunda yöntemler
mevcuttur. Bu aşamada egzoz gazlarının hava
kirliliğine sebep olmasındaki ilk etmen, araçlarda kullanılan motorların kalitesidir. Motorların
kalitesine göre emisyonlardaki zararlı maddelerin miktarları değişiklik göstermektedir. Burada
kaliteden kasıt motorların dizel yahut benzinli

olması değildir. Nitekim dizel ve benzinli motorları kıyaslamak salınım açısından karşılaştırılabilir sonuçlar sunmamaktadır. Zira dizel
araçların karbon monoksit salınımları benzinli
araçlara kıyasla daha az olmasına rağmen azot
oksit salınımları, benzinli araçların 24 katına
kadar ulaşmaktadır (Air Quality). Bu sebeple
de motorlarla ilgili asıl etmen zararlı atıkların
toplam emisyondaki oranı ve bu oranın düşüklüğüdür.33 İkinci etmen ise araçlarda kullanılan
yakıtın kalitesidir. Yakıtlar içindeki maddelere
ve bazı diğer kıstaslara göre test edilerek kalite tespiti yapılır. Yakıtların kalitesi düştükçe
içindeki katkı maddeleri artar, bu da motorların
yakma kapasitesini azaltarak zararlı atıkların
salınımının artmasına neden olur. Bu faktörlerin
yanı sıra trafikteki araçların yaşı ve yoğun araç
kullanımı da sık sık dillendirilmektedir ancak
bu faktörler de motor ve yakıt kalitesinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Zira kullanılan
aracın ne kadar eski olduğu aslında o araçta kullanılan teknolojinin de o kadar eski olduğunu
ve kullanılan yakıttan bağımsız olarak etkin bir
yanma işleminin gerçekleşmediğini işaret etmektedir. Bu araçlar yoğun kullanıldığında ise
hava kirliliğine etkileri de katlanarak artmaktadır.

2.3.1. Yakıt Kalitesi
İran’da benzin tüketimi hem rezervlerden
hem de sübvansiyonlardan ötürü nüfus açısından denk kabul edilebilecek pek çok ülkenin
katbekat üzerindedir. Ancak İran bu yoğun
iç talebi karşılama konusunda sorunlarla
karşılaşmaktadır. Âdeta bu talep ve yaptırımlar
arasında sıkışan ülke, yaptırımların olmadığı
3

Zararlı atıklar modern bir motorun toplam emisyonunun %1,1’ini
oluşturmaktadır.
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dönemlerde ithalata yönelmekte, geri kalan za- süreçlerinde daha fazla kirleticinin ortaya çıkmanlarda ise yerli benzini tüketmektedir. Fakat masına sebep olmuştur (Vice, 2015). Üstelik
hem yatırım hem de gerekli teknoloji eksikli- İran Petrol Bakanı’nın 2014 yılında hava kirğinden ötürü elde edilen benzin düşük kaliteli liliğinin çözümlenmesinde en önemli adımın
bir üründür. Ülkede var olan rafineri kapasite- bu uygulamanın sonlandırılması olduğunu ve
Graf�k 7: İran Çel�k Üret�m� ve İhracat Payı (m�lyon ton)
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eklenmesi de kalitesinin düşmesine, araç başvurma çağrısında bulunsa da bu durum
motorlarının zarar görmesiyle birlikte yakma farklı mekanizmalar vasıtasıyla engellenmiş,
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Petrol Bakanı’nın işaret ettiği 2014 yılından
2019 yılına kadarki 5 yıllık süreçte ülkedeki
benzin tüketimi %26 artış göstermiştir. Üstelik
bu miktarın büyük bir kısmı da yerli üretim ile
karşılanmıştır.
Artan tüketimle birlikte İran’ın benzin üretiminde de yakın zamanda artış gözlemlenmiş,
2019 yılının başında aktif hâle getirilen Fars
Körfezi Yıldız Rafinerisi’nde günlük 45 milyon
litre benzin üretilmeye başlanmıştır (Tehran
Times, 2019b). Fakat üretilen benzinin kalitesi
konusunda açıklamalar ve veriler birbirini desteklememektedir. Zira İran Petrol Bakanı Yardımcısı Alireza Sadeqabadi ülkede üretilen benzinin %80’den fazlasının dünya standartlarının
üzerinde olduğunu açıklarken (Presstv, 2019)
Tahran Hava Kalitesini Kontrol Şirketi şehirde
satılan motorin ve benzinin kükürt emisyonlarının AB standartlarının katbekat üstünde olduğunu tespit etmiştir (Financialtribune, 2019d).
Şirketin verilerine göre 50 PPM olması gereken
kükürt miktarı premium benzin için 170 PPM

civarında, normal benzin için ise 190 PPM ölçülmüştür. Motorindeki ortalama kükürt miktarı ise kabul edilebilir seviyenin %60 üzerinde 80 PPM’dir. Bu çalışmadan kısa bir süre
sonra ise İran Ulusal Standart Kurumu, Kasım
2019-Ocak 2020 Dönemi’nde yaptığı araştırma
sonucunda benzinin AB standartlarını sağladığı
açıklanmıştır (Financialtribune, 2020c). Üstelik
farklı açıklamalarda 10 ila 50 PPM arasında değerlerle anılan bu “yüksek kaliteli benzin” aralarında Tahran, Tebriz, Isfahan, Meşhed, Şiraz ve
Kerec gibi şehir ve eyaletlerin yer aldığı sadece
18 bölgede kullanılmaktadır (Payvand, 2019).

2.3.2. Motor Kalitesi
Otomotiv sektörü, İran’da petrol ve doğal gazdan sonra ikinci sırada yer almaktadır. İran sahip
olduğu yıllık 2 milyonluk üretim kapasitesine
rağmen yaklaşık 1 milyon civarında üretim
gerçekleştirmektedir. Az miktarda ihracat yapan
sektör, ülkedeki aşırı korumacı ithalat politika-

Grafik 9: İran Toplam Taşıt Üretimi

İran Toplam Taşıt Üret�m�
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000

1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kaynak: (Uluslararası Motorlu Taşıt Üret�c�ler� Derneğ� (OICA), 2020).

Tablo 3: Benz�nl� Araç Em�syon Standartları (g/km)

Standart
Euro 1
Euro 2

CO
2,72
2,2

NOx
–
–

PM
0,14
0,08
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larından ötürü çoğunlukla iç pazar için üretim
yapmaktadır.
Ülkedeki mevcut durum dâhilinde ortalama
aktif olarak kullanılan 16 milyon civarındaki
aracın sadece bir milyonluk kısmı yeni araçlardan meydana gelmektedir. Her ne kadar bu
araçlarda modern motorlar kullanılsa da ülkenin geri kalanında kullanılan araçlar hem model hem de teknoloji olarak çok eskidir. Üstelik
mevcut araçların yaklaşık %18’i 20 yaş üstüdür

nolojileri farklı olduğu için kullanılan standart
sınırları da farklılık göstermektedir. Standartlar
temel olarak karbon monoksit, hidrokarbonlar,
azot oksitler ve partikül maddelerin salınımına
ilişkin sınırlamalar koymakta, zaman içerisinde
bunları en düşük seviyelere indirmeyi hedeflemektedir. Örneğin; Euro-1 standartları CO gazının en fazla 2,73 g/km olmasına izin verirken
bu oran Euro-6 standartlarında 1,0 g/km sınırına
kadar düşürülmüştür (Tablo 3).

Standartların uygulanmaya başlandığı ül(Carsalesbase). Yaptırımların sıkılaştığı dönemlerde araç üretiminde meydana gelen düşüşler, kelerde zararlı gazların salınımlarında önemli
ithal araçlarla ilgili kısıtlamalar ve yabancı şir- düşüşler gözlemlenmiştir. 2017 yılında İngilketlerin
deİran
İranToplam
pazarından
Grafik 9:
Taşıttamamen
Üretimi çekilmesi tere Motor Üreticileri ve Tüccarlar Derneği
neticesinde İran var olan araç kapasitesini ve (SMMT) tarafından yapılan bir araştırmaya
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mektedir. Dizel ve benzinli araçların motor tek- hâkimiyeti konularında önemli adımlar atmasına
Tablo 3: Benz�nl� Araç Em�syon Standartları (g/km)

Standart
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
Euro 6

CO
2,72
2,2
2,3
1
1
1

NOx
–
–
0,15
0,08
0,06
0,06

PM
0,14
0,08
0,05
0,025
0,005
0,005

Kaynak: (Avrupa Kom�syonu, 2020).
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Tablo 4: Em�syon Standartları, AB-İran Uygulama Tar�hler�

EURO Standartları
83/351/EEC

İran Uygulama Tar�h�
2000

ABD Uygulama Tar�h�
1983

Euro 4
Euro 5
Euro 6
Kaynak: (Avrupa Kom�syonu, 2020).

1
1
1

0,08
0,06
0,06

0,025
0,005
0,005
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Tablo 4: Em�syon Standartları, AB-İran Uygulama Tar�hler�

EURO Standartları
83/351/EEC
88/76/EEC
EURO-1
EURO-2
EURO-3
EURO-4
EURO-5
EURO-6

İran Uygulama Tar�h�
2000
2003
2003
2005
2014
2019
-

ABD Uygulama Tar�h�
1983
1988
1992
1996
2000
2005
2009
2014

Kaynak: (Shahbaz� vd., 2019).

rağmen 2000 yılına kadar herhangi bir emisyon
standartını zorunlu kılmamış, bunun neticesinde de üretilen araçlarda zararlı gazların salınımı
azaltacak sistemlere önem verilmemiştir. 2000
yılından sonra ise aşamalı fakat oldukça yavaş
bir süreç takip edilmiş, hükûmetin ısrar ve çabalarına rağmen standartlar zorunlu hâle getirilememiştir. Ülke 20 yıllık bir sürecin sonunda,
Euro-2 standartlarını sağlama konusunda
yetersiz kalan araçlar, Euro-4 standartlarını
zar zor karşılayan araçların üretiminde ısrarcı
üreticiler ve gerekli düzenlemeleri sürekli erteleyen hükûmet üçgeninde sıkışıp kalmıştır (Financialtribune, 2017a).

lı bir teste sokmuş ancak bu araçların yaklaşık

İran, Euro standartlarını uygulamaya neredeyse mevcut düzenin 15 yıl ardından 2000
yılında EEC-83 standartlarıyla başlamış, aynı
yıl EEC-88 standardını üretim kapasitelerini güncelleyerek değil benzindeki kurşun
miktarını sıfırlayarak karşılayabilmiştir (Tablo
4). 3 yıllık aranın ardından EEC-88 ve Euro1 standartları otomobil üreticileri için zorunlu
hâle getirilmiş ve üreticilere 2005 yılına kadar
Euro-2 standartlarının sağlamaları için zaman
tanınmıştır. Hükûmet kullanılan yerli araçları
EURO-2 ölçütlerine göre 2003 yılında kapsam-

Son olarak hükûmet 2019 yılında Euro-5 stan-

%90’ı geçerli standartları sağlama konusunda
başarısız olmuştur. Ortaya çıkan bu yüksek oran
ve araç sahiplerinin çoğunun orta sınıf olması,
bu araçları trafik dışına çıkarma senaryosunu imkânsız hâle getirmiştir (Atlanticcouncil,
2017). Üstelik İran bu sorunu ilerleyen zamanda
da çözememiş, üreticilere 2010 yılından itibaren
Euro-3 standartlarını karşılama zorunluluğunu
da kısa süreliğine iptal etmiştir (Eskafi, 2016).
Ancak hükûmet üreticilerden bağımsız bir şekilde standart güncellemelerine devam etmiş,
hâl böyle olunca iptaller ve ertelemeler de beraberinde gelmiştir (Financialtribune, 2017b).
dartlarını sağlamayan araçların trafiğe kaydedilmeyeceği konusunda uyarılar yapmıştır.
Fakat 2017 yılından beri aynı uyarılarla karşılaşan üreticiler, bu standartları sağlamayan
araçların üretiminde âdeta hileli yollara başvurmaktadır. Üreticiler, Çevre Bakanlığının ceza
söylemlerine rağmen hükûmetin üretimden
kaldırılmasını önerdiği SAIPA Pride ile Khodro
Peugeot 405 model araçlar için erken satış vasıtasıyla standartların sorumluluğundan kaçmaya
çalışmaktadır (Financialtribune, 2019e).
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3. Yasal Düzenlemeler
Hava kirliliği İran için uzun yıllar neticesinde
kronik bir hâle dönüşen kritik bir sorun olmuştur. Sorunun vahameti, yüksek ölüm oranları ve
sosyoekonomik etkileri konunun sık sık gündemde olmasına neden olmuştur.
İran’da 1960’lı yıllarda yoğunlaşmaya
başlayan sanayileşme ve neticesinde artan fosil
yakıt tüketimi çevre sağlığı ile ilgili adımların
atılmasını hızlandırmış, bu yıllarda hava ve gürültü kirliliğini hedef alan ilk yasa 1965 yılında
Belediye Kanunu olarak çıkarılmıştır. Art arda
çevre ile ilgili yasalar çıkarılırken 1971 yılında
çevrenin korunması ve doğaya zararlı faaliyetlerin kontrol altına alınması hedefiyle Çevre Bakanlığı kurulmuştur. 1972 Stockholm Birleşmiş
Milletler Çevre Konferansı’nın ardından konferans önerileri çerçevesinde 1975 yılında Çevre
Koruma ve İyileştirme Yasası ve Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Meclis tarafından kabul edilmiştir. Aynı konular İslam Devrimi’nin
ardından da gündeme gelmiş, hatta Anayasa’nın
45 ve 50. maddelerinde de doğal kaynakların
kullanımında kamu yararının gözetilmesi ile
çevre kirliliğinin yahut onarılmaz zararlara yol
açacak ekonomik ve diğer faaliyetlerin yasak
olması kararlaştırılmıştır. Devrim’in ardından
yeni bir düzen kurma süreci ve sonrasında yaşanan İran-Irak Savaşı çevre konusunun önem
sıralamasında gerilere düşmesine neden olmuş
buna rağmen 1980-1990 yılları arasında su sorununu hedef alan düzenlemeler yapılmıştır.
1992 yılında çıkarılan bir yönetmelik ile Sağlık
Bakanlığı kirliliğin insan sağlığı üzerindeki
etkisini değerlendirme ve hükûmete öneriler
sunmakla görevlendirilmiştir. 1975 yılındaki
hava kirliliği ile ilgili yönetmelik 1995 yılında
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Temiz Hava Yasası olarak Mecliste kabul edilmiştir. Hava kirliliği konusunda en önemli
adımlardan biri olarak nitelendirilebilecek yasa,
Çevre Bakanlığına önemli sorumluluklar yüklemiştir (Dünya Bankası, 1995):
• Hava kirliliği kaynaklarının tanımlanması
• Kabul edilebilir hava kirliliği seviyelerinin belirlenmesi
• Fabrikaların, işletmelerin işleyişinin denetlenmesi ve izlenmesi
• Araç emisyon izleme merkezlerinin belirlenmesi
• Özel olarak işletilen herhangi bir emisyon
izleme merkezine teknik yardım sağlanması
• Endüstrileri hava kirliliğini azaltmaya
teşvik etmek ve bu doğrultuda eğitim
programlarının geliştirilmesi
• Hükûmet tarafından belirlenen standartları aşan emisyonlara sahip araçların üretimini veya ithalatını da yasaklamak
Ülkenin beş yıllık ulusal sosyoekonomik
kalkınma planlarında da çevre konusu giderek
önem kazanmıştır. 1989-1993 yıllarını kapsayan
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda tüm hizmet ve üretim malzemelerinin çevre kalitesini
arttıracak şekilde dizayn edilmesi kararlaştırılmıştır. İkinci Kalkınma Planı’nda (1994-1998)
yatırımların Çevresel Etki Değerlendirmesi
(ÇED) raporlarına göre şekillenmesi kararlaştırılmıştır. 1997 yılında Çevre Bakanlığı ve
pek çok kuruluşun iş birliğiyle ilk Ulusal Çevre Planı (Çevrenin Korunmasına İlişkin Ulusal
Kararlılık) hazırlanmış, bu plan Üçüncü Kalkınma Planı’nda (1999-2005) güçlü bir çevresel
vurgu yapılmasına zemin hazırlamıştır. Üçüncü
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Kalkınma Planı; hava kirliliği, su kirliliği ve
kanalizasyon sistemleri, çevresel etki değerlendirmesi ve biyolojik çeşitlilik dâhil çevre
politikası ile ilgili çeşitli maddeleri içeren ilk
plan olmuştur. 1999 yılında otomotiv emisyon
standartlarının uygulanması kararlaştırılmış;
üç yıl içinde 15 üretim hattı ulusal standartlarla
uyumsuz olduğu gerekçesiyle kapatılmış; 53
otomobil üretim hattı da sistemlerini daha sıkı
standartlara uyacak şekilde geliştirmiştir (Ebtekar, 2009, s, 293). 2003 yılında otomotiv emisyonları için Ulusal Araştırma ve Standart Test
Merkezi (MTC) kurulmuştur. Dördüncü Kalkınma Planı’nda (2005-2010) içeriğin %20’sinden fazlası çevre mevzuatına ayrılmıştır. Ancak
ülkenin önceliklerinin tekrar değişmesi, çevre
ve hava kirliliği sorununun da önem sıralamasını değiştirmiş, bu konu Beşinci Kalkınma Planı’nda (2011-2015) çok fazla yer bulamamıştır. Çevre konusu Altıncı Kalkınma Planı’nda
(2016-2021) ise kısıtlı bir yer bulmuştur. Planda
çevre ile ilgili konular su sorunu çerçevesinde
şekillenmiş, hava kirliliği konusuna ise 11, 12
ve 13. sayılı maddelerde “kirleticilerin azaltılması” ve su-enerji fiyatlarının arttırılması neticesinde elde edilecek ek gelirin “hava kirliliği
önlemlerinin uygulanması” olarak yer verilmiştir (Theiranproject, 2016). Altıncı Kalkınma Planı’nda yenilenebilir enerji yatırımlarına
ilişkin önemli teşviklerle birlikte ülkenin enerji
üretim kapasitesinin en az %5’inin yenilenebilir
enerji ile sağlanması hedeflenmiştir.
Temiz Hava Yasası’nda sonraki süreçte hava
kirliliği konusunda en önemli yasa olan Toplu
Ulaşımın Geliştirilmesi ve Yakıt Tüketimi Yasası Aralık 2007’de Meclis tarafından onaylanmıştır. Yasa’nın 6. maddesi hükûmete toplu

taşımanın payını aşamalı olarak arttırmayı önerirken 1. maddesi hükûmete kritik sorumluluklar yüklemiştir (Mohammadi vd., 2011):
• Şehir içi ve banliyö ulaşımını, demir yolu
taşımacılığı ağını geliştirmek
• Yakıt tüketim yönetimini organize etmek
• Araç teknik denetimi ile ulaşım hizmetlerini optimize etmek
• Benzinli ve kırsal motorinli44 araçları çift
yakıtlı araçlara dönüştürmek
• Yakıt tüketimi verimliliğindeki etkin faaliyetleri ve yenilikleri desteklemek
• Hafif ve ağır vasıta imalatının standartlaştırılması
• 2012 itibarıyla benzin ve kırsal motorinin
sübvansiyon listesinden çıkarılması
Ancak bu Yasa’ya rağmen takip eden süreç
gerçekten çevrenin geri plana atıldığı ve büyük
sorunların tohumlarının toprağa serpildiği bir
dönem olmuştur. Zira ülkenin mevcut durumdaki en önemli sorunlarından biri olan düşük kaliteli benzin üretimi bu yıllarda hız kazanmış, pek
çok petrokimya tesisi gerekli düzenlemeler ve
ÇED raporlamaları yapılmadan benzin üretim
tesislerine dönüşmüştür. Bunun yanı sıra bakanlıkların ve belediyelerin kendi bünyelerinde kurulan hava kirliliği mücadele komisyonlarınca
1999-2006 Dönemi’nde 150’den fazla oturum
gerçekleştirilirken 2006 yılı sonrasında hem
toplantılar hem de hava kirliliği azaltma planlarının etkinlikleri sekteye uğramıştır (Ebtekar,
2009, s.295). Hatta 2013 yılına kadar olan 8 yıllık süreç, 2014 yılında Çevre Koruma Örgütü
Başkanı Masume Ebtekar tarafından “kayıp”
4

Kükürt oranı yüksek, biçerdöver, traktör ve benzeri tarım makinaları ile eski
teknoloji dizel motorlu otomobiller tarafından da kullanılan dizel yakıtıdır.
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olarak değerlendirilmiştir (Al-Monitor, 2014).
Yoğun yaptırım dönemi ardından 2013 yılında
Hasan Ruhani’nin seçilmesi çevre politikaları
için bir umut olmuştur. Nükleer Anlaşma’ya
odaklanılan ilk yarının ardından hükûmet
çevre konusunda söylemlerini ve faaliyetlerini
arttırmaya başlamış, 2016 yılında alternatif
enerji kaynaklarının payını arttırmaya yönelik
önemli adımlar atılmıştır. Hükûmetin sunduğu “projeye bağlı olarak 5 yıldan 20 yıla kadar
vergi muafiyeti, garantili elektrik alımı, ithalat
vergisi muafiyeti ve enerji verimliliğini artırmak ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimini genişletmek amacıyla sunulan krediler”
bu alanda oldukça dikkat çekmektedir. Ayrıca
2016 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı
ile hükûmet, devlet kurumlarının elektrik tüketiminin yüzde 20’sinin yenilenebilir enerji
kaynaklarından temin edileceğinin teminatını
sunmuştur (Khatami vd., 2019). Fakat mevcut
veriler gerekli kurumların bu hedeflere paralel
davranmadığını ortaya çıkarmıştır.
İran’da hava kirliliği sorununun büyük bir
kısmı belediyelere havale edilmiş, belediyeler
de bu sorunla konseylerde kararlaştırılan genel
düzenlemeler ile mücadele etmeye çalışmıştır.
Bu konuda başkent Tahran hem sorunun büyüklüğü hem de karar mekanizmalarının etkinliği
açısından sık sık gündeme gelmiştir. Her ne kadar şehirler ve eyaletler özelinde alınan kararlar
hava kirliliği ile mücadele de önemli sonuçlar
elde edilmesini sağlamış olsa da sınırlı ve günü
kurtarmayı hedefleyen planlar, ülke genelinde
sorunların çözülmesinde etkinlik gösterememiş,
sorunun gündeme alınmasından beri geçen 40
yıldan fazla sürede hava kirliliği daha da kronik
bir sorun hâlini almıştır.
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4. Mücadelede Karşılaşılan Sorunlar
İran’da hava kirliliğini bölgesel ve ulusal
boyutta hedef alan pek çok yasa, düzenleme ve
yönetmelik olmasına rağmen sorunun çözülmemesi hatta daha da karmaşık bir hâl almasının
ardında hem kurumsal hem de halkla ilintili
sebepler yer almaktadır. Bunların ilki yasal düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanmamasıdır. Konuya ilişkin yasalar anlaşılabilir ve uygulanabilir olmasına rağmen sorunun çözümü için
devlet, organize bir duruş sergileyememesinin
yanı sıra yer yer sorunu dış güçlere bağlamıştır. Bunun en belirgin yansıması İran’a farklı
zamanlarda AB ve ABD tarafından uygulanan
yaptırımlardır. Şüphesiz yaptırımlar İran ekonomisi ve hareket kapasitesi üzerinde bağlayıcı bir
mekanizma olmuştur ancak hükûmet yetkilileri
ülke içindeki kolay düzenlemeleri bile uygulamaya geçirmeden sorunu yaptırımlara havale
etmiştir. Üstelik yaptırımların kaldırıldığı yahut
çok da sıkı olmadığı dönemlerde de çevre sorununa gereken ilgi verilmemiştir, bir nevi kendi
hâlinde büyümeye bırakılmıştır. İkinci ana etmen düzenlemelerle birebir muhatap olan kesimlerin soruna duyarsızlığıdır. Örneğin Temiz
Hava Yasası’nın 5. maddesine göre muayene
etiketi olmayan tüm motorlu taşıtlar trafik polisi tarafından durdurulmalıdır. Ancak uygulama aşamasına bakıldığında böyle bir faaliyetin
sadece hava kirliliğinin alarm verdiği günlerle
sınırlı olduğu görülmüştür (Mohammadi vd.,
2011). Otomobil üreticilerinin durumu da bir
diğer örnektir. Zira şirketlerin kazanç önceliği çevrenin göz ardı edilmesine neden olmuş,
kirletici salınımları yüksek olmasına rağmen
üretim hatları iyileştirilmeden üretime devam
edilmiştir. Her ne kadar yakın zamanda çevre
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duyarlılığı fazla olan kesimler endişelerini yüksek sesle dile getirmeye başlamış olsa da ülke
genelinde çevre sorununa gereken önem verilmemektedir. Yoğun fosil yakıt ve enerji tüketimi bu önem eksikliğinin en belirgin işaretidir.
Hükûmetler de söylemlerinde soruna sık sık yer
verse de popülist vaatleri uygulamada öncelik
kazanmıştır. Örneğin, Ahmedinejad Dönemi’nde benzin tüketimini azaltacak önlemler yerine
kalitesiz benzin üretimine izin verilmiştir. Üstelik hükûmetler yoğun tüketimin en önemli
nedeni olan sübvansiyonları elimine etme konusunda da kararlı bir duruş sergileyememiştir.
Ülkedeki benzin fiyatları, dünyadaki en düşük
fiyatlar arasında olmasına rağmen 2014 yılında
%75 ve 2019 yılında %50 olmak üzere son on
yılda sadece iki kere fiyat artışı yapılmış ve
benzin sübvansiyonları da 2019 yılında azaltılabilmiştir. Hükûmetin tavrından bağımsız
bir şekilde ele alındığında ikinci sebep yaptırımlardır. İran, Irak ile savaştığı uzun yıllarda
yavaş yavaş farklı yaptırımlara maruz kalmaya
başlamış, 2010’lu yıllarda bu yaptırımlar ülkenin üretim kapasitesini ve yatırımlarını ezecek
bir hâl almıştır. Daha önceleri ithalat/ihracat
üzerinden uluslararası piyasaya ulaşan İran teknoloji transferi konusunda önemli adımlar atmışken bu yıllarda hem dünya ile bağı kesilmiş
hem de ülke içinde faaliyet gösteren yabancı
şirketler de âdeta apar topar ülkeyi terk etmiştir. Üstelik daha önceleri özellikle otomotiv
sektörü başta olmak üzere hava kirliliği için
kritik önem taşıyan teknolojiler ve malzemeler
ülkeye rahatça ihraç edilirken yaptırımlar bu
imkânları sıfırlamıştır. Böyle bir durumda İran
hem halkın temel ihtiyaçlarına öncelik verme
hem de benimsediği kalkınma politikaları neticesinde çevre sağlığına olması gereken özeni

gösterememiştir. Hava kirliliği ve diğer çevre
sorunlarında uluslararası kuruluşlarla önemli
iş birlikleri, çalışmalar ve projeler gerçekleştiren İran bu imkânları da kaybetmiştir. Yakın
zamanda Nükleer Anlaşma ile feraha kavuşacağını düşünen İran’ın bu konudaki planları da
ABD’nin Anlaşma’dan çekilmesi ve yaptırımların tekrar faaliyete girmesiyle başarısız olmuştur. Ancak İran tüm bu olumsuzluklara rağmen
kararlı ve aşamalı yöntemlerle hava kirliliğinin
etkisini tamamen ortadan kaldıramasa da azaltabilecek potansiyele sahip bir ülkedir.

5. Öneriler
Bir sorunun çözümündeki en önemli aşama
sebeplerin bulunmasıdır. İran gerek yasal
düzenlemeler olsun gerek daha önceki tecrübeler
olsun hava kirliliği konusunda oldukça kritik ve
değerli etütler yapmış, konunun ana sebeplerine
dair önemli tespitlerde bulunmuştur. Örneğin,
Temiz Hava Yasası’nda hava kirliliğinin kaynakları üç grup hâlinde sıralanmıştır: 1) Motorlu taşıtlar, 2) Fabrikalar, atölyeler ve enerji santralleri, 3) Haneler, iş yerleri ve çeşitli kaynaklar.
Ek olarak motorlu taşıtlar özelinde kalitesiz yakıt ve emisyon sorunları da hükûmet yetkilileri
tarafından defaatle dillendirilmiştir. Bir diğer
neden olarak değerlendirilebilecek yanlış tüketim alışkanlıkları da ülke için hemen hemen her
sorunun altında yatmaktadır.
İran için kritik olan, bağlayıcılığı ve caydırıcılığı güçlü yöntemlerle bu sorunları ortadan kaldırmayı hedeflemektir. Bu nedenle ilk
adım hem hükûmet yetkilileri arasında hem
de hükûmet ile halk arasındaki mekanizmanın
güçlendirilmesi ve bu konuda bir kamu bilin25
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cinin oluşturulmasıdır. Sorunun kaynaklarının
herkes tarafından bilinmesi ve çözüm isteğinin
ülke geneline yayılması yetkililerin işini kolaylaştıracaktır. İran, sorunun daha iyi tanıtılması
konusunda şehir konseylerini ve kamu spotlarını daha etkin kullanarak nüfusun her kesimine
ulaşma imkânına sahiptir. Hatta ülke genelinde
kimi bölgelerde devletten daha etkin konumda bulunan din adamlarının konunun dinî boyutuna vurgu yaptığı açıklamalar da çözüm
aşamasında fayda sağlayacak araçlardır. Bu
bağlamda ikinci adım, gerekli düzenlemelerin
uygulanmasında kararlı bir tutum sergilenmesidir. İran’da mevcut yasal çerçeve her sorunu
nokta atışıyla hedeflemektedir. İlgili mevzuatın tavizsiz bir şekilde uygulanması kısa vadede huzursuzluklar çıkarsa da orta vadede hava
kirliliği çözüm planlarında önemli aşamalar
katedilmesini sağlayacaktır. Örneğin emisyon
standartlarında katı bir duruş sergilenmesi, eski
araçların trafik dışına atılması ve bu konuda
daha serbest davrananların ciddi yaptırımlara
maruz kalması bir zaman sonra motorlu taşıtlarla ilgili sorunları ortadan kaldıracaktır. Üçüncü
adım hükûmetin halkı teşvik programları ile sorunun çözümüne dâhil etmesidir. Her ne kadar
söylemler, tanıtımlar ve vaazlar insanlarda bu
konuda bir ortak bilinç oluştursa da alt ve orta
kesimin mevcut durumu, adım atılmasını zorlaştırmaktadır. Nitekim pek çok insan maddi sıkıntılar nedeniyle 30 yıllık araçları kullanmaya
devam etmekte, evlerinde enerji tasarrufundan
bihaber eşyalar kullanmaktadır. Böyle bir durumda hükûmetin hurda teşviki, vergi muafiyetleri, ülke geneline yayılan indirim politikaları
ve ödeme kolaylıkları soruna neden olan araç
ve eşyaların sayısının azalmasını sağlayacaktır.
Otomotiv sektörü özelinde katı ithalat sınır26

lamaları gevşetilerek iç piyasada rekabetin ve
neticesinde ürün kalitesinin artması da kolaylaştırılabilir. Bir başka adım alternatif enerji
kaynaklarına verilen önemin ve payın arttırılmasıdır. Ülke içinde çeşitli yenilenebilir enerji
kaynakları kullanılmakta ancak çok kısıtlı kalmaktadır. Bu alanda da muafiyetler ve teşvikler ile hem yatırımcılar hem de hane halkları
desteklenmelidir. Son olarak hükûmet iç tüketime yönelik gelir teşvik programlarının kurumsallaşması konusunda ciddi adımlar atmalıdır.
Hem programdan faydalanan sayısının aşırılığı
hem de fiyatların düşüklüğü bu politikaların
hava kirliliği sorununu alevlendirmesine neden
olmaktadır. Her ne kadar yakın zamanda benzin fiyatları ve sübvansiyonlarına ilişkin, ülke
içindeki direnişe rağmen ciddi adımlar atılsa
da İran 2018 verilerine göre dünyada enerji
sübvansiyonlarında ilk sırada yer almaktadır
(Financialtribune, 2019c). Mevcut katı yakıt tüketim sübvansiyonları ile hükûmet hem bu kaynakların hem de bu kaynaklardan elde edilen
elektriğin fiyatını düşürmekte, bunun neticesinde de ülkede önü alınamaz bir enerji tüketimi
gözlemlenmektedir. Bu sebeple tüketim teşviklerinin aksine çevreyi gözeten başka sosyal politika araçlarının kullanılması, hava kirliliğinin
sebeplerini ve etkilerini azaltacaktır.

Sonuç
Hava kirliliği İran için kronik bir sorun hâline dönüşmüş, ekonomik zararları ve çevre
deformasyonunun yanı sıra her yıl binlerce can
kaybından sorumlu hâle gelmiştir. İran genelinde hava kirliliğine neden olan fosil yakıtların aşırı bir şekilde kullanılması, ucuz enerji ile
çevreye zarar veren sektörlerde yoğun imalat
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yapılması ve şehri âdeta saran egzoz gazları gün
gibi ortadadır. Bu belirtilen faktörlerin hepsi
neredeyse her ülkede ve her şehirde gözlemlenmesine rağmen İran’da sorunun çözümünü
hedefleyen mekanizmalar, iş birliği, kararlılık
ve farkındalık eksiktir. Belirli kesimlerin kendi
çıkarları doğrultusunda bu soruna âdeta duyarsızlaşması hava kirliliği sorununu İran için neredeyse bir çıkmaza dönüştürmüştür.

İran belirli dönemlerde olduğu gibi bu
soruna tekrar odaklandığında çözüm yolunda
önemli aşamalar katedecek potansiyele sahiptir.
Bu bağlamda hükûmet tarafından atılacak ciddi
adımlar, sergilenecek kararlı bir duruş ve etkin
mekanizmalar ile uygulanacak farkındalık projeleri sorunun çözümünde ulusal bir bilincin
oluşturulmasını ve odağın tekrar çevre sorunlarına yönelmesini sağlayacaktır.
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“Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.”
“Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin
2’nci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.”
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İRAM HAKKINDA
Yeni, bağımsız bir düşünce kuruluşu olan İran Araştırma Merkezi (İRAM), temel bir özelliğiyle
ülkemizdeki diğer araştırma merkezlerinden farklılık göstermektedir. İRAM, yalnızca İran ve
bağlantılı konular üzerine araştırmalar gerçekleştirmektedir. Ciddi bir kültürel ve tarihsel derinliğe
sahip, Ortadoğu’daki siyasal etkinliği artan ve çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz komşu ülke
İran ile ilgili konuları layıkıyla inceleyebilmek zaruret haline gelmiştir. İRAM’ın ana hedefi kamuoyunun birincil kaynaklardan doğru ve kapsamlı bilgi ve analize ulaşmasını sağlamaktır. İran ile ilgili
konularda çalışma yapan akademisyenler ve araştırmacılar için çeşitli eğitim ve araştırma imkânları
sunmayı ve alanda çalışan kişiler için ortak bir platform olmayı amaçlamaktadır. İran iç ve dış
politikaları, ekonomisi ve toplumsal-kültürel yapısı alanlarında üretilen bilgiler, iki ülke arasındaki
ilişkileri ve anlayışı geliştirmeye de katkı sağlayacaktır. Merkezimiz İran'da, Ortadoğu'da ve Batı'daki bilgi birikimini ülkemize ve ülkemizdeki birikimi de dünya kamuoyuna taşıyacak kadroya
sahiptir.
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"Bu çalışmanın tüm telif hakları İran Araştırmaları Merkezi'ne (İRAM) aittir."

