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TAHRAN 

1. Genel Bilgiler 

Nüfusu ve Ülke Nüfusu İçindeki Payı 13.23 milyon, %17 

 

Coğrafi Büyüklüğü ve Ülke 

Büyüklüğü İçindeki Oranı (Yüzde) 

12.981 Km2  (%0.84) 

Ostanlar Arası Gelişmişlik 

Sıralamasında Yeri 

1. Sırada 

Ostandaki İşsizlik Oranı %6.3 

İklimi ve Coğrafyası  Tahran eyaletinin iklimi çöl ve güney 

bölgelerinde sıcak ve kuru, Dağlık 

bölgelerde soğuk ve yarı nemli, yüksek 

kesimlerde ise soğuktur. Yılın en sıcak 

ayları Ağustos ve Eylül ayları, en soğuk 

ayları ise Ocak ve Şubat aylarıdır. Tahran 

kentinde sıcaklık kışın biraz soğuk, yazın 

ise sıcak ve bazen ılımandır. 

Komşu Eyaletleri  Mazandaran, Kum, Merkezi, Semnan, 

Kazvin  

 

2. Ekonomi ve Dış Ticaretine İlişkin Bilgiler 

 

Ülke GSMH İçindeki Payı %22.1 

Ülke Dış Ticareti İçindeki Payı %24.8 

Ostanın İhracat Yaptığı Önde Gelen 

Ürünler  
 Tahran eyaletinden 130'dan fazla ülkeye ihraçat yapılmaktadır. Petrokimya ürünleri, Tahran 

eyaletinin toplam ihracatının %14,5'ini, halılar ise %2,5'ini, tarım ürünleri ise %5'ini ve gıda 

sanayileri, ihracatının %6'sını oluşturmaktadır. Bunların Yanısıra Deri ve deri ürünleri, 

safran, araba ve araba parçaları da önemli ihracat kalemlerinden sayılmaktadır. 
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Ostanın İthalat Yaptığı Önde Gelen 

Ürünler 
 İthal edilen malların çoğu, üretim birimlerinin hammaddelerini, temel ve öncelikli malları ve 

sanayi birimlerinin ekipman ve makinelerini içermektedir. 

Ostanın Dış Ticaretinde Önde Gelen 

Ülkeler 

Tahran eyaletinin dış ticaretinde önde gelen ülkeler arasında Afganistan, Pakistan, Türkiye, Irak ve 

Çin bulunmaktadır. 

Ostanın Ekonomisindeki Tarım, 

Sanayi, Maden ve Doğal Kaynaklar, 

Enerji Sektörlerinin Detayları 

Tarım Ürünleri:  

Tahran ili, kırmızı et, çiğ süt, yumurta, süs balıkları, sera sebzeleri ve yazlık, kesme çiçek, kiraz, 

yenilebilir mantar ve yemlik mısırdan oluşan 9 temel ürün üretiminde ülkede ilk sırada yer 

almaktadır. 

 

Tarım Ürünleri:  

 Tahran ilinde yaklaşık 50 hektarlık bahçe ürünleri, seralar, mantarlar, şifalı bitkiler ve ilgili 

bahçecilik ürünleri olmak üzere 161 bin bahçe ve tarım arazisi bulunmaktadır.   

 Kiraz, mantar, çiçek ve süs bitkileri ile kesme dal üretiminde Tahran ili birinci sırada yer 

alıyor. 

 Tahran ilinde yılda yaklaşık altı milyon ton tarım ürünü üretildiği, Bu da ülkenin toplam 

üretiminin %4,9'una tekabül etmektedir. 

 Tahran ili, ülkenin toplam bahçecilik seviyesinin yaklaşık %1.6'sına sahip olmasına rağmen, 

bahçe ürünleri üretiminde her zaman ülke içinde üçüncü veya dördüncü sırada yer almıştır. 

Tarla ve Bahçe Bitkileri:  

 

 Tahran ilinde 2.600 hektarı yeşil ve yazlık olmak üzere 4.100 hektar sera, 1.100 hektar kesme 

çiçek ve bitki ve yaklaşık 200 hektar apartman çiçek ve bitkileri bulunmaktadır. 

  

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

bilgi bulunmamaktadır. 

 Bu ilde yaklaşık 3 milyon besi hayvanı yetiştirilmekte olup, yılda 1 milyon yüz bin tondan 

fazla süt ve 32 bin ton et üretilmektedir. 

 Tahran ili ülkenin ana tavuk ve balık üreticisidir .bu ilde yılda 52 bin ton tavuk ve 170 bin 

ton yumurta üretilmektedir. Tahran ilinin Pakdaşt şehri, ildeki hayvancılık ürünleri 

üretiminde dördüncü sırada yer almaktadır. 
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Su Ürünleri:  

 Yılda 7 bin elli ton yenilebilir balık ve 37 milyon iki yüz bin adet süs balığı üretimi  

yapılmaktadır. 

Sanayi Ürünleri:  

 Tahran eyaletinin sanayi, madencilik ve ticarette GSYİH'sı Ülkenin GSYİH'sının %17.6'sı 

Tahran eyaletine aittir. 

 Tahran, ülkede sanayide ilk sırada yer alıyor ve Tahran eyaletinde 39 sanayi sitesi 

bulunmaktadır. 

 Halihazırda Tahran ilinde 80 bin üretim birimi, 17.500 sanayi birimi ve 60 bin teknik hizmet 

birimi bulunmaktadır. 

 Büyük sanayi atölyelerinin çalışanlarının %24'ü Tahran ilinde çalışıyor 

 İran'da sanayi ürünlerin %18'i Tahran eyaletinde üretilmektedir. 

 Ülkenin sanayi birimlerinin %19.6'sından fazlası, eyaletteki istihdam düzeyine eşit olan 

Tahran eyaletinde bulunmaktadır. Yani sanayi istihdamının %20'si ve üretim ve sanayi 

birimlerinin %20'si Tahran ilinde yer almakta olup, bu da bu ilin ekonomik önemini 

göstermektedir. 

Maden ve Doğal Kaynak Ürünleri 

 Ülkede faaliyette olan 5123 madenden 251'i Tahran eyaletine aittir. 

 Tahran ilindeki madenlerin yarattığı katma değer, ülkedeki tüm madenlerin katma değerinin 

yaklaşık %1.6'sı kadardır. 

 Tahran ilinde faaliyette olan madenlere yapılan yatırımın değeri, ülkenin madencilik 

sektöründeki toplam yatırımlarının %0,2'sini oluşturmaktadır. 

 Tahran ilinde kum, taş gibi çoğu inşaat malzemeleri alanıyla ilgili madenler olmak üzere 

çeşitli madenler bulunmaktadır. 

Ostanın Enerji Üretimi 

 Petrol (Rafineriler dahil): Tahran Rafinerisi, günde 235 bin varil arıtma kapasitesine 

sahiptir. Tahran Rafinerisi, ülkenin rafineri kapasitesinin yaklaşık %15'ini oluşturuyor ve 

ürünleri arasında; %1 Benzin, %16 motorin, %30 gaz yağı, %21 fırın yağı ve %5 diğer petrol 

ürünleri üretilmektedir. 

 Doğalgaz (Rafineriler dahil): Tahran ilinde dağıtılan doğal gazın ülke genelindeki payın 

%12'dir.doğal gaz rafineri bulunmamaktadır. 
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 Elektrik: Tahran Elektrik santrallerinin üretim kapasitesi toplam 16 milyon kWh'dır 

 Nükleer Enerji: Herhangi bir nükleer enerji üretimi, vb. bulunmamaktadır. 

 Yenilenebilir Enerji (Halihazır ve Potansiyel): Kabaca bu alanda yıllık yaklaşık 3.5 megavat 

saat üretim enerjisi ile 4.300 kilovatın üzerinde üretim yapılmaktadır. 

 Hidroelektrik: Tüketilen toplam enerjinin yüzde iki ila üçüne eşdeğerdir. 

• Rüzgar: Herhangi bir çalışma ve plan mevcut değildir. 

• Güneş: Herhangi bir çalışma ve plan mevcut değildir. 

• Jeotermal: Herhangi bir çalışma ve plan mevcut değildir. 

• Biyokütle: Herhangi bir çalışma ve plan mevcut değildir.  

Ostanın Ekonomisindeki Hizmet 

Detayları Tahran ilinin istihdam piyasasında tarımın payı %1,5, sanayinin %35,2 ve hizmet sektörünün %63,3 

olarak belirtilmektedir. 

Perakende 

İran Dağıtım Firmaları Derneği’nin E-posta adresi alttaki gibidir: 

https://apir.ir/ 

Alttaki linkten Tahran Dağıtım Firmaları Listesine Ulaşabilirsiniz. 

https://b2n.ir/r45121 

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

Tahran ilinde 2.000'den fazla turist, hac, tarihi ve eğlence noktası bulunmaktadır. Normal çartlarda 

Tahran'ı yılda ortalama bir milyon 200 bin yabancı turist ziyaret etmektedir. 

Turizm Altyapısı  

Oteller ve Önde Gelen Otellerin İletişim Bilgileri :  
Eyaletteki otel listesine alttaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

https://www.trip.com/hotels/tehran-hotels-list-631/ 

https://www.tripadvisor.com/Hotels-g293999-Tehran_Tehran_Province-Hotels.html 

Eğlence Tesisleri Dahil Diğer Tesisler 

Eyaletteki eğlence ve turistlik yerlerin listesine alttaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

https://www.kojaro.com/attraction/list/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-118-

ci/sort/13/ 

https://www.tripadvisor.com/Attractions-g293999-Activities-Tehran_Tehran_Province.html 

 

https://apir.ir/
https://b2n.ir/r45121
https://www.trip.com/hotels/tehran-hotels-list-631/
https://www.tripadvisor.com/Hotels-g293999-Tehran_Tehran_Province-Hotels.html
https://www.kojaro.com/attraction/list/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-118-ci/sort/13/
https://www.kojaro.com/attraction/list/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-118-ci/sort/13/
https://www.tripadvisor.com/Attractions-g293999-Activities-Tehran_Tehran_Province.html
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İnşaat 

Önümüzdeki Döneme Yönelik Altyapı ve Üstyapı Projeleri: 

 Arash-Esfandiar tüneli 

 İmam Rıza Yolu Kavşağı 

 Hakim'in Olimpiyat Köyü ekseniyle kesiştiği ilk etap 

 Katlı otoparklar 

 Yeni Doğu Terminali 

 Sayad Shirazi Otoyolu'nun kuzey uzantısı inşaatı 

 Dolatabad karayolu inşaatı 

 Toplamda 560 km karayol yapımı 

 21 sel ve su taşkın kontrol projesi ve 46 ilgili inşaat projesi 

Sağlık 

 1000 kişiye düşen doktor ve hemşire sayısı: Ülkedeki tüm doktorların %34'ü ve uzman 

doktorların %45'i Tahran'da çalışıyor. 

 1000 kişiye düşen hastane yatağı sayısı: Tahran ilinde kişi başına düşen hastane yatağı bin 

kişi %0,6 

 Hastanelerin sayısı ve isimleri: 

Eyaletin detayli hastane bilgilerine ulaşmak için alttaki linke tıklayınız 

https://www.avocure.com/hospitals/type/all/in/iran/tehran?locale=en 

https://plusmaad.com/hospital 

https://b2n.ir/w30202 

 

No Ad E-posta/Tel Web Adresi 

1 Aban info@abanhospital.ir 

 

http://www.abanhospital.ir/ 

 

2 Apadana nfo@apadanahospital.com 

 

http://www.apadanahospital.co

m/fa/ 

 

3 Atiyeh 009821- 82721 https://www.atiehhospital.ir/ 

 

4 Arad info@arad-hospital.com http://arad-hospital.com/ 

https://www.avocure.com/hospitals/type/all/in/iran/tehran?locale=en
https://plusmaad.com/hospital
https://b2n.ir/w30202
mailto:info@abanhospital.ir
http://www.abanhospital.ir/
mailto:nfo@apadanahospital.com
http://www.apadanahospital.com/fa/
http://www.apadanahospital.com/fa/
https://www.atiehhospital.ir/
mailto:info@arad-hospital.com
http://arad-hospital.com/
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5 Arman  

example@sample.com 

 

http://www.armanhospital.com

/ 

 

6 Arya info@ariahospital.org 

 

http://www.aryahosp.com/ 

 

7 Azadi Azadihospital@yahoo.com 

 

http://www.azadihospital.ir/ 

 

8 Babek 009821 6601 4800 http://babakhospital.com/ 

 

9 Bahman 009821 88575901 

info@bahmanhospital.ir 

http://www.bahmanhospital.ir/ 

 

10 Nur +98 9912909843 

 

https://www.noorvision.com/ 

 

11 İrfan erfan@erfanhospital.ir 

 

http://erfanhospital.ir/fa/ 

 

12 Gandi 009821 42603000 

 

http://gandihospital.ir/ 

 

 

 

Eğitim 

 Ostanın Eğitim Altyapısı: Tahran'daki eğitim yetkililerinin resmi istatistiklerine göre, şu 

anda faaliyette olan okul ve eğitim merkezlerinin sayısı yaklaşık 13 bin 998 okul olarak 

belirtilmektedir. Tahran ilinde 141 üniversite ve akademik merkez bulunmaktadır. Tahran 

ilindeki üniversiteler 704 özel bilimsel dergi derecesine sahiptir. 

 İlk ve Ortaöğretim Öğrenci Sayısı:  
 Sınıf sayısı: 91,885 

 Toplam öğrenci sayısı: 2,422,905 

 Kız öğrenci sayısı: 1,196,812 

 Erkek öğrenci sayısı: 1,226,093 

mailto:example@sample.com
http://www.armanhospital.com/
http://www.armanhospital.com/
mailto:info@ariahospital.org
http://www.aryahosp.com/
mailto:Azadihospital@yahoo.com
http://www.azadihospital.ir/
http://babakhospital.com/
mailto:info@bahmanhospital.ir
http://www.bahmanhospital.ir/
https://www.noorvision.com/en
https://www.noorvision.com/en
https://www.noorvision.com/
mailto:erfan@erfanhospital.ir
http://erfanhospital.ir/fa/
http://gandihospital.ir/
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 Yükseköğretim Öğrenci Sayısı: 2018 yılında Tahran vilayetindeki üniversitelerde 

1.464.783 öğrenci öğrenim görmekte ve bu merkezlerde 152.188 profesör ve öğretim üyesi 

bulunmakta idi. 

 Ostanda Bulunan Üniversiteler, İletişim Bilgileri ve Öğrenci Sayıları: Tahran 

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

linklerden yararlanabilirsiniz. 

https://www.uniref.ir/Province8.html 

 

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

No Sanayi Bölge Adı İnternet Sitesi E-posta/Tel 

1 Kharazmi Sanayi Sitesi https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07 

 

+9821 36478004 

2 Paytaht Sanayi Sitesi https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07 

 

+9823 34572302  

3 Khavaran Sanayi Sitesi https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07 

 

+9821 33852161 

4 Damavand Sanayi Sitesi https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07 

 

+9821 76353083 

5 Ayineh Varzan Sanayi Sitesi https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07 

 

+9821 76353083 

6 Abbas Abad Sanayi Sitesi https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07 

 

+9821 36425843 

7 Firouzkouh Sanayi Sitesi https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07 

 

+9821 36744702 

8 Pişva Sanayi Sitesi https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07 

 

+9821 76440033 

9 Gerçek Sanayi Sitesi https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07 

 

+9821 36905870 

10 Perend Sanayi Sitesi https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07 

 

+9821 56488888 

https://www.uniref.ir/Province8.html
https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07
https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07
https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07
https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07
https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07
https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07
https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07
https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07
https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07
https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07
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11 Şems Abad Sanayi Sitesi https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07 

 

+9821 56232494 

12 Salariyeh Sanayi Sitesi https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07 

 

+9821 36770489 

13 Nasir Abad Sanayi Sitesi https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07 

 

+9821 56390704 

14 Bilgi Teknolojileri Sanayi Sitesi https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07 

 

+9821 88538370 

 

 

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

Tahran eyaletinde önde gelen firmaların detaylı bilgilerine alttaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

https://www.iranyell.com/location/Tehran 

https://www.glassdoor.com/Explore/top-companies-tehran_IL.14,20_IM1046.htm 

https://b2n.ir/t89543 

 

5. Ticaret ve Sanayi Odası İletişim Bilgileri 

Ticaret Odası Web Adresi E-posta 

Tahran Ticaret Odası https://tccim.ir/ 

 

info@tccim.ir 

 

 

6. Ostandaki Yatırım Ajansı Temsilciliği İletişim Bilgileri 

 Web Adresi E-posta 

Tahran Yatırım Ajansı https://tpi.co.ir/ 

 

info@tpi.co.ir 

 

 

 

7. Belediye İletişim Bilgileri 

https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07
https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07
https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07
https://tehran.isipo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=428&ostan=&code=07
https://www.iranyell.com/location/Tehran
https://www.glassdoor.com/Explore/top-companies-tehran_IL.14,20_IM1046.htm
https://b2n.ir/t89543
https://tccim.ir/
mailto:info@tccim.ir
https://tpi.co.ir/
mailto:info@tpi.co.ir
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8. Valilik İletişim Bilgileri 

Valilik Web Adresi E-posta 

Tahran Eyaleti https://www.ostan-th.ir/ 

 

info@ostan-th.ir 

 

 

 

 

 

  

Belediye Web Adresi E-posta 

Tahran Belediyesi https://www.tehran.ir/ 

 

 

ird@tehran.ir 

 

https://www.ostan-th.ir/
mailto:info@ostan-th.ir
https://www.tehran.ir/
mailto:ird@tehran.ir

