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İRAN ANLAŞMASININ TÜRKİYE ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİLERİ 

İran’ın nükleer programı üzerine dünya güçleri diye anılan ülkelerle vardığı 14 

Temmuz anlaşması tarihi nitelik taşımaktadır. İran’la Birleşmiş Milletler’in (BM) beş daimi 

üyesi (ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya’dır) ve Almanya (5+1 ülkeleri) ile 

arasında Viyana’da 18 gündür süren nükleer müzakerelerde anlaşmaya varılması Türkiye’de 

memnuniyetle karşılanmıştır. Çünkü bu anlaşma ile İran üzerindeki ambargolar kalkacaktır.  

Anlaşmaya göre, İran nükleer silah yapmayacağı yolundaki taahhüdünü, egemenlik 

hakkını zedelemeden uluslararası denetime açmayı kabul ediyor, buna karşılık “dünya 

güçleri” de İran’a yönelik ambargonun kademeli olarak kaldırılması sözü veriyor.  

Anlaşmanın tam olarak uygulamaya konması aylar sürebilir ancak yaptırımların 

kaldırılmasının İran’a yapılan ihracatın ve yatırımları 2 kat artması bekleniyor. 

Uzmanlar ambargoların kalkması ile İran’ın 250 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi 

oluşturacağı ve Türkiye’nin de bu pastadan en az yüzde 10 pay alacağını belirtiliyor. Bu 

durumun iki ülke arasındaki 16 milyar dolarlık ticaret hacminin bir anda 45 milyar 

dolara yükselmesi anlamına geliyor.  

Uzmanlara göre nükleer anlaşma, dünyadaki son büyük pazarın açılması anlamına 

geliyor. Yatırım bankası Renaissance Capital’e göre İran, büyük yatırımcıların henüz 

girmediği son büyük ekonomi. Yaptırımların kaldırılmasıyla Tahran Borsası’nın 2016 başında 

yatırımcılara açılması bekleniyor. İlk yıl sermaye girişlerinin 1 milyar dolar olacağı tahmin 

ediliyor. Anlaşmanın İran ekonomisi ve küresel enerji piyasalarında da önemli sonuçları 

olacak. Bu noktada Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle İran’ın doğal kaynaklarının 

dünyaya ulaştırılmasında bir enerji koridoru görevi üstleneceğini de belirtiliyor. 

 



 Anlaşmanın Türkiye’ye Etkileri 

Anlaşmanın Türkiye’ye etkileri konusunda şu noktalar dikkat çekiliyor: Dünya 

piyasalarında petrol ve altın fiyatlarını düşecek. Bu durum Türkiye’nin hem cari açığını 

hem de enflasyonu olumlu yönde etkileyecek. Altın ticaretindeki kısıtlamaların kalkması, 

Türkiye’nin petrol ve doğalgaz ticaretini operasyonel olarak kolaylaştıracak. İran’ın petrol 

ve doğalgaz pazarına tüm gücüyle dönmesi, Türkiye’nin global ortamda enerji köprüsü 

rolünü güçlendirecek ve Türkiye’yi bölgesinde daha güçlü kılacak. Gıda, ilaç, tıbbi 

malzeme ve otomotiv yedek parçaları başta olmak üzere, kısıtlamaların askıya alındığı 

alanlarda Türkiye için de İran’a ihracat şansı doğacak. İhracat katlanacak. İran’da alt yapı 

ve yatırım ortamı doğacak ve Türk şirketleri bu durumdan faydalanacak. 

Enerji  

Türkiye’nin cari açığının başlıca nedeni olan enerji ithalatı faturasının İran 

anlaşmasıyla birlikte hafifleyeceği öngörülüyor. İran  Türkiye’nin en fazla gaz ithal 

ettiği ikinci ülke konumunda bulunuyor. (2014 itibariyle boru hatlarıyla  toplam  gaz 

ithalatının %22’si) Türkiye halen İran’a en yüksek fiyat üzerinden fatura ödüyor ancak 

İran Türkiye’nin gaz talebini arttırması halinde fiyatta potansiyel indirimlerde 

bulunacağını belirtiyor.  

Türkiye’nin İran için dünyaya petrol ihracatı açısından hem enerji güvenliği hem de 

uygulanabilirlik açısından en uygun transit ülke olabileceği öngörülüyor. Geçiş ülkesi 

olmanın  Türkiye’nin enerji merkezi  olarak konumunu pekiştirirken iki ülke arasındaki  

ilişkileri de boru hattı diplomasisi yoluyla güçlendirebileceği kaydediliyor. Bu senaryoya göre 

İran’ın Türkiye’nin güvenliği için  sürdürülebilir petrol akışının sağlanması açısından hayati 

bir önem taşıyacağı vurgulanıyor. 



Potansiyel İhracat Pazarı 

Anlaşmanın Türkiye’ye ticari hacminin artışı yoluyla da avantaj sağlaması bekleniyor. 

Türkiye İran’a ihracat yapan en önemli ülkelerden biriydi. Ancak ihracat hacmi ambargo 

nedeniyle ciddi ölçüde kısıtlanmıştı. Yaptırımların hafiflemesinin ticari ilişkilerin yeniden 

canlanmasına neden olması ve  2014 sonu itibariyle iki ülke arasında 13,7 milyar dolar 

olan ticaret hacminin 2016 sonunda 35 milyar doları geçmesi öngörülüyor. Halen Ankara 

ve İran arasında uygulanan Tercihli Ticaret Anlaşması’nın İran’a olan ticaret hacmini de –

özellikle elektronik, ilaç, kozmetik, ağaç ürünleri ve mobilya otomotiv ve demir çelik ürünleri 

başta olmak üzere- artıracağı tahmin ediliyor.  İki ülke arasında turizm ve inşaat sektörlerinde 

de işbirliği öngörülüyor. 

Jeopolitik Riskler 

Nükleer anlaşmanın Türkiye’ye ekonomik olarak sağladığı avantajlara karşın iki 

ülkenin izlediği bölgesel politikalardaki farklılık bazı kaygılara neden oluyor. İki ülke 

arasındaki en büyük görüş ayrılıklarından birini Suriye savaşının oluşturmaktadır. İran 

Esad rejimini desteklemeye devam ederken Türkiye Esad iktidarda olduğu sürece uzun 

vadeli bir barışın hakim olamayacağını savunuyor. 

Anlaşma bölge için de önemli tehditleri barındırıyor. İran’ın Ortadoğu’da stratejik 

etkisini artırmaya ve kendi hegemonyasını kurmaya  yönelik hedeflerine dair bölgede artan 

bir huzursuzluk hüküm sürüyor. Bu kaygılar Türkiye için yeni jeostratejik kaygıları ortaya 

çıkarırken Ortadoğu politikasını yeniden şekillendirme ihtiyacını da doğurabilir. Ancak bu 

yeni durum Türkiye’nin bölgede İran’ın etkisini dengeleyici kilit ülke haline gelmesine de 

neden olabilir. 

 



TÜRKİYE POZİTİF ETKİLENECEK 

Sağlanan anlaşmayla İran’a yaptırımların kalkmasının, İran Riyali’nin istikrara 

kavuşmasını ve İran’ın uluslararası bankacılık sistemine entegrasyonunu kolaylaşacağı 

beklenmektedir. İran ile yapılan tercihli ticaret anlaşması 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe 

girdi. Yılın ilk 6 ayında İran’a ihracatımız yüzde 30 artarak 1.9 milyar dolara yükseldi. İran’ın 

zenginleşmesini sağlayacak gelişmeler, ihracat potansiyelimiz için büyük önem taşıyor. İran 

ile ticaret hacmimizin yıl sonunda 16 milyar dolar, 2016 sonu itibariyle ise 35 milyar dolara 

yükselmesini bekleniyor. 

İran, Türkiye'ye ayrıcalık tanıyacak:  

İran, ambargo sırasında kendisine destek olan ülkelere ayrıcalık tanıyacak. İran 

yönetimi, Türk işadamlarına 'Bazı sektörlerde öncelik sizin' mesajı verdi.  ABD'nin ve 

batı ülkelerinin nükleer silah üreteceği iddiasıyla yıllardır sürdürdüğü 'ekonomik' ambargoyu 

atlatma aşamasında olan İran, zor gününde kendisine yardım eden ülkelere ticarette öncelik 

verecek. İran üst düzey yönetimi, başta Türkiye olmak üzere, Çin, Rusya gibi ülkelerin 

ambargonun kaldırılmasıyla ekonomik ilişkilerde öncelikli olacağını işadamlarına söyledi.  

400 milyar dolarlık ekonomisinin ve ambargo sonrası yüzde 8'lere ulaşacağı tahmin 

edilen büyümesi ile Türk işadamlarının en önemli pazarı haline gelen İran, tüm baskılara 

rağmen Türkiye'nin ambargo döneminde verdiği desteği unutmadı. İran'da en çok iş yapma 

kapasitesine sahip sektörler ise inşaat, gıda, tekstil ve ayakkabı olarak değerlendiriliyor. 

Ambargo sonrasını bekleyen bir diğer sektör de turizm olacak. 
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