
İran’ın nükleer geçmişi 1950’li yıllara 
dayanmaktadır. İran’ın ilk nükleer 
çalışmaları Şah Pehlevi zamanında 
ABD’nin “Barış için Atom” programıyla 
başlamıştır.  ABD ve Avrupa’nın bu 
programa desteği 1979 İslam Devri-
mine kadar devam etmiştir. İran, nük-
leer programın barış amaçlı ve nükleer 
enerji üretme amaçlı olduğunu iddia 
etse de, uluslararası kamuoyu, özel-
likle ABD ve Avrupa bu programın 
barış amaçlı olmadığını ve aslında 
nükleer silah üretme amacı güttüğünü 
ileri sürmektedirler.   

İslam Devrimi sonrasında iktidarların 
politikaları ve sekiz yıl süren İran-Irak 
savaşı, İran’ın nükleer alandaki 
çalışmalarını olumsuz etkilemiştir. 
Nükleer çalışmalar, İslam rejimi yöneti-
cileri tarafından din açısından sakıncalı 
bulunmuş ve savaş sürecindeki eko-
nomik sıkıntıların da etkisiyle 
çalışmalar durdurulmuştur.  

1980’li yılların ortasında ülkede İslami 
rejimin güçlenmesiyle, nükleer bir güç 
olma yolunda Şah döneminde atılan 
adımların sürdürülmesi kararı 
alınmıştır. İslam devrimi sonrasında 
ABD’nin ciddi muhalifi konumuna gelen 
İran, rejimin dünya kamuoyunda ya-
rattığı imaj yüzünden Batı dünyası 
tarafından yalnız bırakılmıştır. İran, 
küresel yalnızlığını kırabilmek ve Irak 
savaşı sonrası askeri kapasitesini 
geliştirebilmek için ihtiyaç duyduğu 
desteği Rusya’dan bulmuştur. Ayrıca, 
Şah döneminde yürütülen ancak dev-
rim nedeniyle devam edilemeyen Bu-
şehr nükleer reaktörü projesi Rusya ile 
yapılan antlaşmanın ardından uygula-
maya konmuş ve proje 2006’da ta-
mamlanmıştır. İran NPT’yi (Non-Proli-
feration Treaty) açıldığı gün 1968’de 
imzalamış ve onaylamıştır. UAEA 
(Uluslararası Atom Enerji Ajansı) ek 
güvenlik anlaşmalarına göre Natanz’da 
bir uranyum zenginleştirme tesisi kur-

masının doğal hakkı olduğunu, tesisin 
kurulması için özel bir izin alınmasına 
gerek olmadığını belirtmektedir.  İran 
nükleer silah yapmayacağına dair 
UAEA ek protokolünü imzalamış fakat 
meclisten geçirmemiştir. 

Iran dünya kamuoyundan nükleer 
programının enerji değil, nükleer silah 
üretmek olduğu çünkü İran’ın diğer 
enerji kaynaklarının zaten yeteri kadar 
bol olduğu şeklinde eleştiriler almıştır. 
İran ise cevaben; petrol/doğalgazdan 
sadece yakılarak enerji sağlamak-
tansa, İran’ın bu kaynaklarını kimya 
sanayinde kullanmak gibi daha ileri 
amaçlarının olduğunu ve bu kaynak-
larını gelecek kuşaklar için muhafaza 
etmek istediğini belirtmiştir. Ayrıca 
Rusya’nın da petrol ihracatçısı ve 
zengin doğalgaz kaynaklarına sahip 
olduğu halde enerjisinin bir kısmını 
nükleer santrallerden sağladığını be-
lirtmiştir.   

Buna rağmen, 2003’te UAEA üyesi 35 
ülke, İran’a 31 Ekim 2003’e kadar 
cevaplamak üzere nükleer programının 
tamamen sivil amaçlı olduğunun teyi-
dini ve varsa açmadığı tesislerini de-
netime açmasını içeren bir ültimatom 
vermişlerdir. İran zaten tesislerinin 
UAEA denetiminde olduğunu belirterek 
ültimatomu dikkate almamıştır.  

2006’da İran eski Cumhurbaşkanı 
Mahmoud Ahmadinejad, İran’ın uran-
yumu zenginleştirebileceğini söylemiş-
tir ve 9 Nisan gününü “Milli Nükleer 
Teknoloji Günü” olarak ilan etmiştir. 
İran %3,5 düzeyinde zenginleştirilmiş 
uranyum elde ettiğini ve nükleer reak-
tör yakıtı olarak kullanacağını 
açıklamış ve hedefinin, nükleer yakıt 
temininde kendi kendine yeterlilik ol-
duğunu  belirtmiştir.  

Aynı yıl ABD’nin eski Dışişleri başkanı 
Condoleezza Rice, BM Güvenlik Kon-
seyini İran’ın tutumunu değiştirmesi 

için gerekli önlemleri almaya 
çağırmıştır. ABD’nin bu girişiminin 
ardından İran eski Cumhurbaşkanı 
Mahmoud Ahmedinejad uranyum zen-
ginleştirmenin NPT’den doğan yasal 
hakları olduğunu ve baskıyı kabul 
etmeyeceklerini söylemiştir.  

P5+1(BM Güvenlik Konseyi daimi 
üyeleri ve Almanya), uranyum zengin-
leştirmeden vazgeçmesi halinde İran’a 
özel teşvikler verileceğini; DTÖ girişini 
hızlandıracaklarını, telekomünikasyon 
ağlarının yenilenmesine yardımı içeren 
bir anlaşma teklif etmiştir. İran Arjantin 
ve Brezilya’nın uranyum zenginleş-
tirme faaliyetine devam etmekte oldu-
ğunu hatırlatarak bu önerilere sıcak 
bakmamıştır. 2006’da BM Güvenlik 
Konseyi İran’a uranyum zenginleştir-
mesine son vermezse ekonomik 
yaptırımlar uygulanacağını bildirmiştir. 
2010’da İran’ın uranyum zenginleş-
tirme kapasitesi %20’e ulaşmıştır, bu 
olay ABD ve Avrupa tarafından İran’a 
karşı yeni yaptırımlara yol açmıştır.  

2012’de ABD İran’a petrol ambargosu 
uygulamasından sonra İran dini lideri 
Ali Hamaney son konuşmasında 
İran’ın, gerekirse dünya ve Avrupa'ya 
doğalgaz yoluyla yaptırım uygulayabi-
leceğini, eğer yaptırım silahı İran 
halkına karşı kullanılırsa gelecekte de 
İran halkının, onlara yaptırım uygula-
yacağını söylemiştir. Ali Hamaney, 
böylece dünyanın en çok petrol ve 
doğalgaz rezervine sahip ülkenin İran 
olduğunu dünya kamuoyuna bir kez 
daha hatırlatmıştır.  

Günümüzde İran ile P5+1 arasındaki 
nükleer müzakereler sürmektedir. En 
son görüşmeler Temmuz 2013 ve 
Kasım 2014 yılında Viyana'da, Kasım 
2013 yılında Cenevre'de yapılmıştır. 
Tarafların uzlaşma konusunda hala 
birbirinden uzak olduğunu belirten 
diplomatlar, müzakerelerin Temmuz 
2015’e kadar uzatıldığını duyurmuştur.   
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• Tacikistan’da Tacikistan Demokratik 
Halk Partisi ilk sonuçlara göre oyların 
%65’ini alarak milletvekilliği seçimle-
rini kazanmıştır. Komünist Parti ve 
muhalefet partisi İslami Diriliş Partisi, 
milletvekilliği koltuğu için gerekli olan 
%5 sınırını aşamamışlardır.   

• Orta Asya ülkelerinden temsilciler, 
Tokyo’da dış işleri bakan 
yardımcıları düzeyinde düzenlenen 
‘Orta Asya Artı Japon Diyaloğu’nun 
9. Üst Düzey Yetkililer Toplantısı’nda 
bir araya gelmişlerdir.  

• Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdi-
muhamedov, Türkmenistan Cum-
hurbaşkanı’nın Türkiye’ye yaptığı 
resmi ziyarette Türkmen gazının Av-
rupa’ya transferi ile ilgili yolları 
tartışmışlardır. 

• Hazar Denizi’nin statüsünün 
tanımlanmasıyla ilgili iki günlük 
çalışma grubu toplantısı Bakü’de 
yapılmıştır. Toplantıda taraflar, Ha-
zar Denizi’nin hukuki statüsü ile ilgili 
anlaşma taslağının altı ek maddesi 
üzerinde anlaşmışlardır.  

• Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Do-
netsk Halk Cumhuriyeti temsilcileri, 
ağır silahları bırakma sürecini ta-
mamladıklarını ortak komisyona bil-
dirmişlerdir.  

• ABD Başkanı Barack Obama, Uk-
rayna’daki krizle ilgili olarak 
Rusya’ya uyguladıkları yaptırım sü-
resini bir yıl daha uzattıklarını 
açıklamıştır. 

• Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Po-
roshenko, ülkenin temel hukukunda 
değişiklik yapmaya yönelik bir ana-
yasal reform komisyonu kurul-
masıyla ilgili 119/2015 No.’lu kararı 
imzalamıştır. 

• Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham 
Aliyev ve Bulgaristan Cumhurbaş-
kanı Rosen Plevneliev Stratejik İşbir-
liği ile ilgili Ortak Deklerasyon’u 
Sofya’da imzalamışlardır.  

• NATO Deniz Komutanlığı’ndan 
yapılan açıklamaya göre, Türkiye, 
Bulgaristan ve Romanya’ya ait ge-
milerden oluşan altı NATO savaş 
gemisi, Karadeniz’de ortak eğitim 
tatbikatına başlamışlardır.  

• Orta Asya ve Hazar Bölgesi’nde 
petrol ve doğal gaz çıkarma ve 
üretme faaliyetleri üzerinde uzman-
laşmış olan British Tethys Petroleum 
Limited Şirketi, doğal gaz ve ham 
petrol alımlarında uzun dönemli ve 
karşılıklı fayda sağlayan işbirliği im-
kanını geliştirmek için PetroChina 
International Kazakhstan Ltd Şirketi 
ile bir mutabakat anlaşması imza-
ladıklarını açıklamışlardır. 

• Rus Şirketi “Gazprom”, Mart ayı 
doğal gaz teslimatları karşılığında 
Ukrayna’dan ek 15 milyon dolar elde 
etmiştir. Donbas’a yapılan arz hariç 
toplam peşin ödenmiş doğal gaz 
hacmi 63.3 milyon metreküp olmuş-
tur.  

• Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik 
İşbirliği Komisyonu’nun Abu 
Dabi’deki toplantısında, Özbekistan 
ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 
önde gelen BAE şirketleriyle  işbirliği 
yatırımları içeren ve 119.5 milyon 
dolar tutarındaki finansal ve teknik 
destek projelerinin uygulanmasını 
kapsayan ortak bir programı kabul 
etmişlerdir.  

• Kazakistan Parlamentosu, ‘Sigorta 
ve İslami Finansman ile ilgili olarak 
Kazakistan Cumhuriyeti’nin Belirli 
Hukuki Anlaşmalarında Değişiklik 
Yapma ve Eklemeler Yapma’ ile ilgili 
kanun tasarısını onaylamıştır.  

• Ukrayna Merkez Bankası enflasyonu 
düşürmek ve geçtiğimiz yıl Nisan 
ayından bu yana %80 oranında de-
ğer kaybeden yerel parasının değe-
rini yükseltmek için faiz oranlarını 
sert bir şekilde %19.5’ten %30’a 
yükseltmiştir.  

• Kırgızistan Hükümeti, Avrasya Eko-
nomik Birliği (AEB) çerçevesinde 
ekonomik işbirliğini geliştirmek 

amacıyla Kazakistan ile yapılacak bir 
anlaşma taslağını onaylamıştır. An-
laşmaya göre, Astana AEB’ne 
katılımı kolaylaştırmak amacıyla Biş-
kek’e 100 milyon dolar tutarında fi-
nansal yardım sağlayacaktır.  

• Dünya Bankası İcra Direktörleri 
Kurulu, Kazakistan’daki küçük ve 
orta boy işletmelerde yönetim kapa-
sitesinin ve rekabetin arttırılmasına 
yardımcı olmak amacıyla Kazakis-
tan’a 40 milyon dolar tutarında  
yardım sağlanmasını onaylamıştır.  

• Ocak-Şubat 2015 döneminde, Türk-
menistan’ın GSYİH’sı %10.1 
oranında ve sanayi üretimi %10.2 
oranında artmıştır.  

• Güney Kore’nin ABD Büyükelçisi 
Mark Lippert, Seul’de konuşma 
yaptığı sırada radikal bir politik gö-
rüşlü kişi tarafından yaralanmıştır.   

• Tacikistan ve Japonya hükümetleri, 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
ramı ile sınır ötesi işbirliği çerçeve-
sinde 2,5 yıl sürecek bir projeye imza 
atmışlardır. 4.2 milyon dolar tu-
tarındaki proje Langar’da yeni bir 
sınır geçiş noktasının inşa edilme-
sini, bunun yakınındaki beş ayrı sınır 
geçiş noktasının yenilenmesini ve 
Tacikistan  sınırındaki ve gümrüğün-
deki görevlilere eğitim sağlanmasını 
kapsamaktadır.  

• Türkiye’de sürgün olan Tacik muhalif 
lider Umarali Kuvvatov, İstanbul’da 
kimliği belirsiz bir saldırgan ta-
rafından vurularak öldürülmüştür. 

• İŞİD, Nimrud’u yıktıktan sadece 2 
gün sonra ve Musul Müzesi’ndeki ta-
rihi eserleri yerle bir ettikten haftalar 
sonra tarihi Irak kalesinin yer aldığı 
Hatra şehrini tahrip etmiştir.  

• BM Gıda ve Tarım Örgütü, Tacikis-
tan’da Uluslararası Tarım Kalkınma 
Fonu tarafından finance edilecek 
olan Khatlon Geçim Destek Projesi 
adı altında yeni bir projenin uygula-
masına başlamıştır.  
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