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MERKEZİ 

1. Genel Bilgiler 

Nüfusu ve Ülke Nüfusu İçindeki Payı 1.43 milyon, %1.8 

 

Coğrafi Büyüklüğü ve Ülke Büyüklüğü 

İçindeki Oranı (Yüzde) 

29,127 Km2  (%1.82) 

Ostanlar Arası Gelişmişlik 

Sıralamasında Yeri 

11 

Ostandaki İşsizlik Oranı %6.8 

İklimi ve Coğrafyası  Saveh ve Zarandieh gibi bölgelerde yarı 

çöl iklimi, Arak, Humeyn, Tafreş gibi 

şehirlerde kışları soğuk ve yazları ılımlı. 

Şazand bölgesinde kışları soğuk ve karlı, 

yazları serin olan soğuk dağ iklimi. 

Komşu Eyaletleri  Tahran, Kazvin, Hamedan, Lorestan, 

İsfahan, Kum ve İsfahan 

 

2. Ekonomi ve Dış Ticaretine İlişkin Bilgiler 

 

Ülke GSMH İçindeki Payı %2.2 

Ülke Dış Ticareti İçindeki Payı %2.6  İhracat : 850 Milyon Dolar 

 İthalat  : 473 Milyon Dolar 

Ostanın İhracat Yaptığı Önde Gelen 

Ürünler  
 Hidrokarbon çeşitleri, ağır ve hafif polietilen, yiyecek, içecek, mutfak ve ev aletleri, Yalıtım, 

tek kullanımlık plastik ürünler, alüminyum kutular, kağıt havlular, çelik profiller, elektrik 

direkleri, alüminyum külçeler 

Ostanın İthalat Yaptığı Önde Gelen 

Ürünler 
 Merkezi ilinin menşe ülkeleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Çin, Hindistan ve 

Almanya'nın da aralarında bulunduğu 44 ülkeden ithalat yapılırken, ana ithalat malları 
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hammadde, makine ve aksamları, ambalaj, yemeklik uçucu yağlar, gıda ürünleri 

hammaddesi, çelik tel vb. 

Ostanın Dış Ticaretinde Önde Gelen 

Ülkeler 

Eyaletin ihracatının %82'si Irak, Afganistan, Türkiye, Pakistan ve Ermenistan'dan oluşmaktadır 

Ostanın Ekonomisindeki Tarım, 

Sanayi, Maden ve Doğal Kaynaklar, 

Enerji Sektörlerinin Detayları 

Tarım Ürünleri: Merkezi eyaletinde 670 bin hektar bahçe ve tarım arazisi bulunmakta olup, sadece 

fazla olan %1.2  kısmını diğer eyaletlere göndermektedir. 

 

Tarım Ürünleri:  

 Merkezi ilindeki en önemli tarımsal potansiyellerden biri çiçek ve bitki üretimidir. Bu ilde 

çiçek ve süs bitkileri ekimi yapılan alan 371 hektarı sera, kalanı açık alan olmak üzere 1.091 

hektardır. Ülkede çiçek ve süs bitkileri üretiminin merkezi olarak kabul edilen bu ildeki 

Mahallat şehri, çiçek ve bitki yetiştiriciliği yapılan en yüksek alana sahiptir. 

 Merkezi ili, ülkedeki fasulye üretim merkezlerinden biridir.  

 

Tarla ve Bahçe Bitkileri:  

 

 Nar, ilin bir diğer tarımsal ürünüdür. Saveh şehri, ülkedeki en iyi nar çeşidini üretir ve ürünü 

dünyaca ünlüdür. 

 Ülkenin altıncı büyük fıstık üreticisidir ve ülkedeki en büyük organik fıstık üretim bahçesi bu 

ilde bulunmaktadır. 

 

Hayvancılık Ürünleri – Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayıları: Sayı konusunda herhangi bir 

bilgi bulunmamaktadır. 

 Merkezi eyaleti, yaklaşık 54 bin ton beyaz et,  

 53 bin ton kırmızı et,  

 320 bin ton süt,  

 yaklaşık 41 bin ton yumurta üretimi ile tarım ve hayvancılık sektöründe özel bir yere sahiptir. 

Su Ürünleri:  

 Yıllık yaklaşık 100 bin adet süs balığı ihracatı yapılmaktadır. 
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Sanayi Ürünleri: Merkezi ili, İran'da sanayinin dördüncü kutbu ve uzmanlaşmış ana sanayilerin 

önemli merkezlerinden biridir. 

 Endüstri sanayi alanında ülke dördüncüsü 

 Ülkenin alüminyum folyo üretiminin %63'ü bu eyaletin Saveh şehrinde üretilmektedir. 

 Ülkedeki en büyük makine üreticisi 

 Ülkenin en büyük benzin üreticisi 

 Orta Doğu'nun en büyük hidrolik asansör ve vinç üreticisi 

 Ortadoğu'nun en büyük biçerdöver üreticisi 

 Ortadoğu'nun en büyük vagon ve lokomotif üreticisi 

 Ortadoğu'nun en büyük ve ilk inşaat makineleri üreticisi 

 71 bin metrekare arsa alanı üzerinde Ortadoğu'nun en büyük ton balığı üretim tesisi 

Maden ve Doğal Kaynak Ürünleri 

 Merkezi eyaleti ülkedeki en büyük madencilik endüstrilerinden biri konumundadır 

 Ülkenin traverteninin %60'ından fazlası buradadır. 

 Merkezi eyaleti, yaklaşık 550 madeni ile bu alanda ülke yedincisi konumunda olup, bugüne 

kadar ülkedeki 57 maden türünden 42'si bu ilde tespit edilmiş olup, bunlardan 35'i bu bölgede 

işletilmektedir. 

 Merkezi ilindeki madenlerde 4 binden fazla işçi çalışmaktadır 

 

Ostanın Enerji Üretimi 

 Petrol (Rafineriler dahil): Shazand Devlet Petrol Rafineri Şirketi, Eylalet merkezi olan Arak'a 

30 km uzaklıktaki İranlı bir petrol arıtma ve petrokimya sanayi şirketidir. Şirket şu anda İran 

petrol rafinerileri arasında en büyük benzin üreticisi ve İran'da en büyük ikinci benzin 

üreticisidir. Bu şirket resmi olarak İran'daki en büyük petrol rafinerisidir. 

Shazand Arak rafinerisinin üretim kapasitesi günlük 250 bin varildir. Shazand Arak Petrol 

Rafineri Şirketi, Ulusal İran Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi'nin bir yan kuruluşudur. 

 Doğalgaz (Rafineriler dahil): Herhangi bir üretim bulunmamaktadır. 

 Elektrik: Ülkenin hidroelektrik santrallerinin %25'i bu ilde yer almaktadır, bu da 12.500 KW 

denk geliyor. Ayrıca bu eyalette yerleşik olan Shazand termik santrali 1300 MW üretim 

kapasitesine sahiptir. 

 Nükleer Enerji: Herhangi bir nükleer enerji üretimi, vb. bulunmamaktadır. 
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 Yenilenebilir Enerji (Halihazır ve Potansiyel): Ülkedeki ilk güneş ve yenilenebilir enerji 

araştırma parkı Arak kentinde kurulmuştur. 

• Hidroelektrik: Ülkenin hidroelektrik santrallerinin %25'i bu ilde yer almaktadır, 

bu da 12.500 KW denk geliyor 

• Rüzgar: Arak, Shazand ve Zarandieh ilçelerinin dört noktası rüzgar santrallerinin 

inşası ve ilk rüzgar türbini fabrikasının inşası için yatırımcılarla görüşülmektedir. 

• Güneş: Yaklaşık 2.628 kw gücünde güneş enerjisi santralleri çalışıyor 

• Jeotermal: Herhangi bir çalışma ve plan mevcut değildir. 

• Biyokütle: Herhangi bir çalışma ve plan mevcut değildir.  

Ostanın Ekonomisindeki Hizmet 

Detayları 

Hizmet sektörünün eyaletin GSYİH içindeki payı yaklaşık %39'dur. 

Perakende 

İran Dağıtım Firmaları Derneği’nin sitesi alttaki gibidir: 

https://apir.ir/ 

 

Alttaki linkten Merkezi Eyaleti Dağıtım Firmaları Listesine Ulaşabilirsiniz. 

https://b2n.ir/z53434 

https://apir.ir/page/certificates 

 

 

Turizm, Kültür, Spor ve Eğlence 
Ostan’ı Ziyaret Eden Yıllık Turist Sayısı ve Ülke Turizm Sektöründeki Payı:  

2 binden fazla tarihi esere ve birçok turistik mekana rağmen, bu eyaletin turizmden payı çok azdır. 

Resmi olmayan istatistikler, her yıl Merkezi eyaletini bir milyon yerli turistin ziyaret ettiğini 

bildirmektedir. Yabanci Turist sayısı konusunda herhangi bir bilgi mevcut değil. 

 

Turizm Altyapısı  

Oteller ve Önde Gelen Otellerin İletişim Bilgileri : İlde 17 otel, 2 apartman otel, 4 misafir evi, 17 

eko-lojman ve 52 misafirhane bulunmaktadır. 

Eyaletteki otel listesine alttaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

https://apir.ir/
https://b2n.ir/z53434
https://apir.ir/page/certificates
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https://b2n.ir/e07667 

https://b2n.ir/n27329 

 

Eğlence Tesisleri Dahil Diğer Tesisler 

Eyaletteki eğlence ve turistlik yerlerin listesine alttaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

https://b2n.ir/s08789 

https://b2n.ir/b89974 

 

İnşaat 

Önümüzdeki Döneme Yönelik Altyapı ve Üstyapı Projeleri: 

 Arak şehir merkezinde Aftab ticari kompleks projesi 

 Kuzey çevre yolu ile havaalanı yolunun kesiştiği Moqawmat Meydanı'nın alt geçidi, Shahid 

Anjafi Bulvarı ve Farahan Yolu ve Shahid Anjafi Bulvarı 

 Eyaletin merkezi olan Arak şehrinde asfalt yapımı 

 Arak Vali Asr Hastanesi Geliştirme Planı 

 İmam Humeyni Hastanesi İnşaatı 

 Ülkenin iki milli projesi olarak anılan Arak Merkez Salonu ve Kütüphanesi 

 Merkezi eyaltinde 14 geliştirme projesi ve üretim sıçramasına ilişkin 25 projenin payılması 

planlanmaktadır. 

Sağlık 

 1000 kişiye düşen doktor ve hemşire sayısı: Kişi başına düşen hemşire/hastane yatak oranı 

%0/9'dur  

 1000 kişiye düşen hastane yatağı sayısı: kişi başına düşen hastane yatağı yaklaşık 1.7 

 Hastanelerin sayısı ve isimleri: 

Eyaletin detayli hastane bilgilerine ulaşmak için alttaki linke tıklayınız 

 

https://b2n.ir/a60841 

 

 

 

https://b2n.ir/e07667
https://b2n.ir/n27329
https://b2n.ir/s08789
https://b2n.ir/b89974
https://b2n.ir/a60841
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No Ad E-posta/Tel Web Adresi 

1 Khansari Erak www.pr_khansari@arak

mu.ac.ir 

 

https://arakmu.ac.ir 

 

2 Amiralmomenin Erak www.pr_khansari@arak

mu.ac.ir 

 

https://arakmu.ac.ir 

 

3 Zahra Saveh +9886- 42442400 http://fatimahospital.ir/ 

 

4 Tamin-e Ejtemai +9886-38223710 https://www.tamin.ir/news/64

40.html 

 

5 Ghods Erak ghodshospital@yahoo.co

m 

 

http://www.ghodshospital.ir/f

a/ 

 

6 İmam Sejjad Aştiyan www.pr_khansari@arak

mu.ac.ir 

 

https://arakmu.ac.ir 

 

7 Valfajr Tajrish www.pr_khansari@arak

mu.ac.ir 

 

https://arakmu.ac.ir 

 

8 Şehit Müderriş Saveh 009886 4222 2044 - 

9 İmam Humayni info@khomeinums.ac.ir 

 

http://hospital.khomeinums.a

c.ir/ 

 

 

 

Eğitim 

 Ostanın Eğitim Altyapısı: Yaklaşık 2.104 eğitim birimi bulunmaktadır. 

 İlk ve Ortaöğretim Öğrenci Sayısı: Okul sayısı: 2.684 okul 

 Sınıf sayısı: 11.209 sınıf 

 Toplam öğrenci sayısı: 261.371 

http://www.pr_khansari@arakmu.ac.ir
http://www.pr_khansari@arakmu.ac.ir
https://arakmu.ac.ir/
http://www.pr_khansari@arakmu.ac.ir
http://www.pr_khansari@arakmu.ac.ir
https://arakmu.ac.ir/
http://fatimahospital.ir/
https://www.tamin.ir/news/6440.html
https://www.tamin.ir/news/6440.html
mailto:ghodshospital@yahoo.com
mailto:ghodshospital@yahoo.com
http://www.ghodshospital.ir/fa/
http://www.ghodshospital.ir/fa/
http://www.pr_khansari@arakmu.ac.ir
http://www.pr_khansari@arakmu.ac.ir
https://arakmu.ac.ir/
http://www.pr_khansari@arakmu.ac.ir
http://www.pr_khansari@arakmu.ac.ir
https://arakmu.ac.ir/
https://www.google.com/search?q=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3+(%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C+17+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1+)%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87&rlz=1C1GCEA_enIR833IR833&oq=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3+(%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C+17+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1+)%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87&aqs=chrome..69i57j69i60.358j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:info@khomeinums.ac.ir
http://hospital.khomeinums.ac.ir/
http://hospital.khomeinums.ac.ir/
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 Kız öğrenci sayısı: 127.065 

 Erkek öğrenci sayısı: 134.306 

 Yükseköğretim Öğrenci Sayısı: Toplam 38 üniversite ve akademik birimin yanısıra 47 

binden fazla öğrenci eğitim görmektedir. 

 Ostanda Bulunan Üniversiteler, İletişim Bilgileri ve Öğrenci Sayıları: Merkezi 

eyaletindeki Üniversiteler, İletişim Bilgileri ve Öğrenci Sayıları’na ulaşmak için alttaki 

linklerden yararlanabilirsiniz. 

 

 https://www.uniref.ir/Province28.html 

 https://myreshte.ir/Province/28 

 

Ulaştırma Altyapısı  Karayolu 

Karayolu yük taşımacılığında yeri: Merkezi ilinin yollarında günlük yaklaşık 490 bin araç seyahat 

etmektedir. 

Bu eyaletin varış noktasından ülkenin diğer bölgelerine 21 milyon 335 bin ton yük taşınırken, 

 karayolu filosu ile 16 milyon ton yük bu ilin varış noktasından ülkenin farklı bölgelerine 

taşınmaktadır. 

Karayolu yolcu taşımacılığında yeri: Taşıma filosu ile 1 milyon 157 bin yolcu seyahet etmektedir. 

 

 

3. Ostandaki Sanayi-Ticaret Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve Özel Ekonomik Bölgeler İsim ve İletişim Bilgileri 

 Bu eyalette yaklaşık 300'ü dış ihracat alanında faaliyet gösteren, 3 bin sanayi birimi bulunmaktadır.  

 İlde 32 sanayi bölgesi bulunmakta olup, bu açıdan ülkenin 4. sırasında yer almaktadır.  

 Ülkede 3 bin sanayi birimi ve 106 bin kişilik istihdam ile bu eyalet, üretim çeşitliliği açısından birinci ve sanayi sektöründe istihdam 

açısından altıncı sırada yer almaktadır. 

 

 

No Sanayi Bölge Adı İnternet Sitesi E-posta/Tel 

https://www.uniref.ir/Province28.html
https://myreshte.ir/Province/28
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1 Ghotb Sanayi Bölgesi https://b2n.ir/s94138 info@miec.ir 

2 Eybak Abad Sanayi Bölgesi https://b2n.ir/s94138 info@miec.ir 

3 Kheyr Abad Sanayi Bölgesi https://b2n.ir/s94138 info@miec.ir 

4 Hajı Abad https://b2n.ir/s94138 info@miec.ir 

5 Aştiyan https://b2n.ir/s94138 info@miec.ir 

6 Delijan https://b2n.ir/s94138 info@miec.ir 

7 Mahallat https://b2n.ir/s94138 info@miec.ir 

8 Tefreş https://b2n.ir/s94138 info@miec.ir 

9 Khomey https://b2n.ir/s94138 info@miec.ir 

10 Komeycan https://b2n.ir/s94138 info@miec.ir 

 

4. Ostanda Öne Çıkan Fabrikalar ve Firmalar (İletişim Bilgileri Dahil): 

Merkezi eyaletinde önde gelen firmaların detaylı bilgilerine alttaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

http://gazeri.com/arak/business-directory/  

https://www.filebank.org/cart/ 

 

5. Ticaret ve Sanayi Odası İletişim Bilgileri 

Ticaret Odası Web Adresi E-posta 

Merkezi Ticaret Odası http://arakccim.ir/1/?page_id=384  

 

info@arakccim.ir 

 

 

http://gazeri.com/arak/business-directory/
https://www.filebank.org/cart/
mailto:info@arakccim.ir
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6. Ostandaki Yatırım Ajansı Temsilciliği İletişim Bilgileri 

 Web Adresi E-posta 

Merkezi Yatırım Ajansı https://ific.org.ir/SitePages/home.aspx  info@ific.org.ir 

 

 

 

7. Belediye İletişim Bilgileri 

 

8. Valilik İletişim Bilgileri 

Valilik Web Adresi E-posta 

Alborz Eyaleti https://ostan-mr.ir/  

 

ms@ostan-mr.ir 

 

 

 

 

 

Belediye Web Adresi E-posta 

Erak Belediyesi http://arak.ir/  

 

info@arak.ir 

 

https://ific.org.ir/SitePages/home.aspx
mailto:info@ific.org.ir
mailto:ms@ostan-mr.ir
mailto:info@arak.ir



