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YAPTIRIMLARIN ARDINDAN İRAN’A DOLAYSIZ YABANCI YATIRIM 
GİRİŞLERİ 
İran ve P5+1 ülkeleri (Çin, Fransa, Al-
manya, Rusya, Birleşik Krallık ve Amerika 
Birleşik Devletleri), İran nükleer programı 
ile ilgili 2 yıldır devam eden görüşmelerin 
ardından 14 Temmuz 2015 tarihinde Ortak 
Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) imzala-
mışlardır. Anlaşmaya göre, İran zenginleşti-
rilmiş uranyum stokunu önemli ölçüde 
azaltmayı kabul etmişti. Buna karşılık, Av-
rupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Dev-
letleri (ABD) Tahran'a uyguladıkları yaptı-
rımları kaldırmayı kabul etmişlerdi. İran'ın 
anlaşmaya uyduğunun 14 Ocak 2016'da 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) 
tarafından onaylanmasından sonra hem AB 
hem de ABD, anlaşma çerçevesinde yaptı-
rımları kaldırmışlardır. 
Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin an-
laşma, İran’a dolaysız yabancı yatırım 
(DYY) girişlerini çekici hale getirerek eko-
nomik büyümeyi kısmen artırmış ve İran’ın 
Avrupa ülkeleri ile ticaret ilişkilerinin geliş-
mesini sağlamıştır. Yaptırım sonrası döne-
min ilk yılında İran, 11.8 milyar dolar tuta-
rında DYY çekebilmiştir. Bu rakam, 2015'te 
elde edilenden 6 kat daha fazladır. Şubat 
2016'da İran Ekonomi Bakanı Ali Tayebnia, 
Tahran'ın ülkede uygulanan mali yılın so-
nuna kadar (20 Mart 2017) 15 milyar dolar 
tutarında DYY girişi beklediğini açıklamış-
tır. Ayrıca yaptırımların kaldırılması, İran'ın 
yurtdışında bulunan 150 milyar dolardan 
fazla dondurulmuş varlığına ulaşmasını da 
sağlamış, bugüne kadar İran’ın 30 milyar 
doların üzerinde dondurulmuş varlığı ser-
best kalmıştır. 
Onaylanmış DYY girişlerinin sektörel dağı-
lımına bakıldığında, en büyük payı 35 farklı 
projeye yönelik olan 8.1 milyar dolar tuta-
rında DYY ile su ve enerji sektörü (yenile-
nebilir enerji dâhil) almaktadır. Hizmetler 
ve turizm sektörü 17 projeye 1.53 milyar do-
lar tutarında DYY çekerken, sanayi ve ma-
dencilik sektörüne 48 proje için 1.53 milyar 
dolar gelmiştir. Ayrıca, tarım sektöründe 8 
proje için 512 milyon dolar, ulaşım ve tele-
komünikasyon sektöründe ise 3 proje için 
259 milyon dolar tutarında yatırım gerçek-
leştirilmiştir. Bölgesel dağılım açısından, 
Kuzey Horasan eyaleti 3.37 milyar dolar ile 
yatırımlar içinde en büyük payı alan bölge 
olmuştur. Doğu Azerbaycan eyaletine 1.5 
milyar dolar, Sistan ve Belucistan eyaletine 

ise 1.2 milyar dolar tutarında yatırım yapıl-
mıştır. 
İranlı yetkililerin, yatırımcıları geri ödeme 
döneminin kısa olduğu sektörlere yatırım 
yapmaya teşvik etmeye gayret ettikleri be-
lirtilmelidir. Örneğin, İran'da otelcilik sek-
töründe geri ödeme dönemi 3-5 yıl civarında 
iken, bu dönem petrol endüstrisi için daha 
uzundur. Ayrıca, küçük ve orta ölçekli işlet-
meler (KOBİ'ler) 2016 yılında Türkiye, 
Azerbaycan, Çin, Almanya, Fransa, Birleşik 
Arap Emirlikleri ve diğer ülkelerden 653 
milyon dolar tutarında yatırım çekmiştir. 
Buna ek olarak Hükümet, 2016 yılında KO-
Bİ'lere yardımcı olmak amacıyla 3.5 milyar 
dolarlık kredi vermiştir. Sonuç olarak, İran 
Hükümetinden fon alarak 3,319 sanayi işlet-
mesi yeniden açılmıştır. 
Yaptırımların kaldırılması, AB üyelerinin 
İran'la olan ekonomik ilişkilerini geliştirme-
lerini engelleyen şartları ortadan kaldırmış-
tır. Örneğin, Mayıs 2016'da, 300'den fazla 
Alman şirketinin temsilcileri makine, sağ-
lık, otomobil ve enerji sektörlerine yönelik 
yatırım potansiyelini görüşmek üzere İran'ı 
ziyaret etmişlerdir. Bununla birlikte, İran'a 
DYY girişlerine yatırım büyüklüğü açısın-
dan baktığımızda İspanya'nın 3.2 milyar do-
lar ile birinci sırada yer aldığı görülmekte-
dir. İspanya’nın ardından 2.96 milyar dolar 
ile Almanya gelmektedir. Ayrıca, 2016 yı-
lında Fransa ve İngiltere’den gelen DYY gi-
rişleri sırasıyla 389 milyon dolar ve 260 mil-
yon dolar olmuştur. 
İran makamları ülkenin çeşitli sektörlerine 
önemli miktarda DYY çekmeyi başarmış-
larsa da, ülkenin daha fazla DYY çekebil-
mesini engelleyen bazı durumlar söz konu-
sudur. Ocak 2016'da JCPOA anlaşmasının 
uygulanmasının ardından Batılı yatırımcıla-
rın İran'la olan ticari ilişkilerine yeniden 
başladıkları açıktır. Örneğin, KBC Bank ve 
DZ Bank gibi Avrupa bankaları, Avrupalı 
müşterileri ile İranlı şirketler arasında işlem 
yapmaya başlamışlardır. Ancak, yaptırım 
sonrası dönemde ABD yatırımcıları ve ban-
kaları, hala İran'la iş yapmaktan çekinmek-
tedirler. Çünkü Amerikan şirketleri, Özel 
Olarak Belirlenmiş Ulusal Liste (SDN) ve 
Yabancı Yaptırımlardan Kaçanlar (FSE) lis-
telerinde yer alan İran şirketleriyle bağlantılı 
olma ihtimali olan İranlı ortaklarla iş yapa-
rak yaptırım listelerine girme riskini almak 

istememektedirler. ABD Hazine Bakanlı-
ğına Tabi Yabancı Varlıkların Kontrolü 
Ofisi (OFAC) ve yaptırımların uygulanma-
sından sorumlu olan diğer kurumlar, 
ABD'nin uyguladığı yaptırımların İran ile 
kanunlara uygun olarak iş yapan şirketlere 
engel teşkil etmemesi gerektiğini ilan etmiş-
lerdir. Ancak buna rağmen, listelerde yer 
alan ve iş yapılması yasak olan kişilerle ka-
sıtlı dahi olmasa potansiyel olarak iş yapma 
riski ile ilgili endişeler hala devam etmekte-
dir. Bunun yanı sıra, yeni ABD Cumhurbaş-
kanı Donald Trump'ın uyguladığı dış poli-
tika, ABD-İran ilişkilerinin geleceği konu-
sunda bir belirsizlik içermektedir. 
Bununla birlikte, yaptırım sonrası dönemde 
ABD yatırımlarının eksikliğine rağmen, 
İran milli ekonomisini güçlendirmeye başla-
mıştır. Örneğin, 2012 yılında negatif bü-
yüme (-%6.8) gösteren ülkenin GSYİH’si 
2016 yılında %4.2'ye ulaşmıştır. Buna ek 
olarak, tüketici fiyat endeksiyle (TÜFE) öl-
çülen enflasyon oranı 2012 yılında %45.1 
iken 2016 yılında %12.6'ya düşmüştür. Do-
layısıyla, Tahran, büyük miktarda DYY 
çekme yoluyla, ülkedeki bankacılık sektö-
ründe önemli reformlar uygulayabilme ve 
İran'ın uluslararası pazarlara daha fazla en-
tegre olmasını sağlayan iş ortamını iyileşti-
rebilme imkanı elde etmiştir. 
Ancak, ekonomik kalkınmasını daha fazla 
artırmak için ülkenin daha çok DYY çek-
mesi gerekmektedir. Örneğin, altıncı beş 
yıllık kalkınma planına (2016-2021) göre 
İran, elektrik üretimi kapasitesini 75,000 
MW'dan 105,000 MW'a çıkarmayı hedefle-
mektedir ve bunun için 50 milyar dolarlık 
bir yatırıma ihtiyaç duymaktadır. İran'ın ma-
den sektörünün geliştirilmesi için 50 milyar 
dolar daha yatırım yapılması gerekmektedir. 
Bu miktarın 30 milyar doları çelik endüstri-
sine ve geri kalanı bakır, alüminyum ve di-
ğer sanayilere yatırılmalıdır. Sonuç olarak, 
İran Hükümeti, petrol, doğalgaz, madencilik 
ve elektronik olmak üzere toplam 12 temel 
sektöre 250 milyar dolarlık yatırım çekmeyi 
planlamaktadır. Bu nedenle, Tahran'ın ya-
bancı yatırımcıların güvenini kazanması ve 
ülkeye DYY girişlerinin bir ekonomik sı-
zıntı değil bir fırsat olduğu yönünde ülke-
deki siyasi elitleri ikna etmesi gerekmekte-
dir. 



 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
x Türkmenistan Merkez Seçim Komis-

yonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 
cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım 
oranı %97.27'ye ulaşmıştır. Yurt dı-
şında bulunan diplomatik misyonla-
rındaki 39 oy kullanma yeri dâhil ol-
mak üzere toplam 2,578 oy kullanma 
yeri oylamaya açılmıştır. Seçimlerde 
başlıca 3 siyasi partiyi temsil eden 9 
aday yer almakta ve geri kalan aday-
lar bağımsız adaylardan oluşmakta-
dır. 

x Doha'ya yaptığı resmi ziyarette Taci-
kistan Cumhurbaşkanı Emomali Rah-
mon ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin 
Hamad Al Thani, enerji, tarım, ma-
dencilik ve turizm gibi birçok sek-
törde ikili işbirliğine yönelik beklen-
tiler üzerinde görüşmüşlerdir. Görüş-
menin sonunda taraflar güvenlik, fi-
nans, eğitim ve sağlık alanlarında 8 
yeni işbirliği anlaşması imzalamışlar-
dır. 

x Kiev'e yaptığı resmi ziyarette Türkiye 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Po-
roşenko, Ukrayna ile Türkiye ara-
sında serbest ticaret bölgesi oluşturul-
masıyla ilgili müzakerelerin önemini 
vurgulayarak, iki ülke arasında eko-
nomik ilişkilerin güçlendirilmesi üze-
rinde görüşmüşlerdir. 

x Aşkabat'a yaptığı resmi ziyarette İran 
İslami Danışma Meclisi Üyesi Hadi 
Shoushtari ve Türkmenistan Dışişleri 
Bakanı Raşid Meredov, ulaşım, tran-
sit ve karayolu inşası konularının yanı 
sıra elektrik enerjisi ve doğalgaz gibi 
alanlarda ortak faaliyetlerin yoğun-
laştırılmasına ilişkin yöntemleri ele 
almışlardır. 

x Rusya'nın Beyaz Rusya Büyükelçisi 
Alexander Surikov, Beyaz Rusya ile 
askeri ve teknik işbirliği alanında 
yaklaşık 500 milyon dolarlık (rekor 
seviyede) sözleşmelerin imzalandı-
ğını açıklamıştır. 

x İran İslam Devrimi Muhafızları Or-
dusu, ülkenin 2017 yılında ikinci füze 
denemesini gerçekleştirdiğini açıkla-
mıştır. Tahran'ın 140 mil doğusunda 
bulunan Semnan füze fırlatma plat-
formundan yeni tip orta menzilli ba-
listik füze fırlatılmıştır. Bu son de-
neme, ABD'nin İran'a yeni yaptırım-
lar uygulamasının ardından bir hafta-
dan daha kısa bir sürede gerçekleşti-
rilmiştir. 

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

x Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 
Şubat 2017 Petrol Piyasası Raporu'na 
göre, 2017 yılında küresel petrol ta-
lebi günde 200,000 varil artarak gün-
lük 98 milyon varile çıkacaktır. Ay-
rıca IEA, 2017 yılında petrol talebi ar-
tış oranlarının günde 100,000 varil ar-
tarak günde 1.4 milyon varile çıkaca-
ğını bildirmiştir. IEA, 2017 yılında 
OPEC dışı ülkelerdeki petrol üretimi-
nin günde 100,000 varil artarak gün-
lük 58 milyon varile yükseleceğini 
öngörmüştür. Rapora göre, OPEC ül-
keleri Ocak 2017'de petrol üretimini 1 
milyon varil azaltarak 32.06 milyon 
varile düşürmüştür. Petrol üretiminde 
kesinti yapılmasına ilişkin anlaşmaya 
uyum oranı ise %90'a ulaşmıştır. 

x Karaçaganak Petrol İşletme B.V. şir-
keti, 2016 yılında petrol üretiminin 
azaldığını açıklamıştır. Şirketin dura-
ğan ve durağan olmayan sıvılaştırıl-
mış doğal gaz, saf doğal gaz ve yakıt 
gazı üretimi 2016 yılında 139.7 mil-
yon varil petrol eşdeğerine ulaşmıştır. 
Bu rakam, 2015 yılında 141.7 milyon 
varil petrol eşdeğeri olmuştur. 

x Çin'in sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) 
üreticisi Guanghui Energy, Ocak 
2017'de Qidong LNG tesisi için iki 
tank, yeni doğal gaz boru hatları ve 
doğal gaz hizmet istasyonları inşa et-
mek için 700 milyon yuan (101.73 
milyon dolar) yatırım yaptığını bildir-
miştir. Guanghui Energy, Kazakis-
tan'da petrol alanlarının geliştirilmesi 
dahil olmak üzere önceden ilan edilen 
projeleri için 2017'de toplam 7 milyar 
yuan yatırım yapmayı planlamakta-
dır. 

x Çin Gümrük İdaresi, ülkenin Rusya 
ile ticaret hacminin Ocak 2017'de yıl-
dan yıla %34 oranında artarak 6.5 
milyar dolara çıktığını açıklamıştır. 
İlgili dönemde Çin'in Rusya'ya ihra-
catı %29.5 artarak 3.4 milyar dolar 
olurken, Çin'in Rusya'dan ithalatı 
%39.3 oranında artarak 3.1 milyar do-
lara yükselmiştir. 

x Kazakistan Merkez Bankası'ndan ya-
pılan açıklamaya göre, ülkenin cari 
açığı 2015 yılında 5.5 milyar dolar-
dan 2016 yılında 8.2 milyar dolara 
yükselirken, ticaret fazlası 2015 yı-
lında 12.7 milyar dolardan 2016 yı-
lında 9.4 milyar dolara düşmüştür. 

x Kazakistan Maliye Bakanlığı, Hazi-
ran 2014'te başlayan özelleştirme 
programında 603 kamu malının satıl-
masının planlanmasına rağmen 407 

kamu malının satıldığını açıklamıştır. 
İlgili dönemde, devlet bütçesine 8.57 
milyar tenge (26.6 milyon dolar) 
özelleştirme geliri sağlandığı kayde-
dilmiştir. 

x Türkmenistan Ekonomi ve Kalkınma 
Bakanlığı, ülkenin GSYİH’sinin artış 
hızının 2016 yılında %6.2'ye ulaştı-
ğını bildirmiştir. Ticaretin artış hızı-
nın %14.1, ulaşım ve iletişim sektörü 
ile hizmet sektörünün artış hızlarının 
ise sırasıyla %10.7 ve %10.4 olduğu 
açıklanmıştır. Toplam yatırım hacmi 
2016 yılında 59.5 milyar manat (17 
milyar dolar) olmuştur. Bu rakam, 
2015 yılına kıyasla %0.4 daha yük-
sektir. 
 

Toplum ve Kültür 
 

x Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gur-
banguli Berdymuhamedov, BM Ge-
nel Kurulunun 71. Toplantısında, 12 
Aralık gününün Uluslararası Taraf-
sızlık Günü olarak ilan edilmesine 
ilişkin kararnamenin kabul edilmesi 
nedeniyle ülke halkına sesleniş ko-
nuşması yapmıştır. 

x Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali 
Rahmon, Acil Durum Komitesi'ne ül-
kenin selden zarar görmeye meyilli 
bölgelerinde kıyı korumasının güç-
lendirilmesi emrini vermiştir. Ayrıca 
doğal felaketlerin sonucunda hayatını 
kaybedenlerin yakınlarına gerekli 
maddi desteğin sağlanması emri de 
verilmiştir. 

x 28. Kış Üniversite Oyunları Kazakis-
tan’ın Almatı şehrinde başarılı bir şe-
kilde gerçekleştirilmiştir. Kış öğrenci 
oyunlarına katılan Kazakistanlı spor-
cular, 29 altın madalya kazanan Rus-
ya'nın ardından 11 altın, 8 gümüş ve 
17 bronz madalyayla 2. sırada yer al-
mışlardır. 

x Tacikistan’ın Somon Air Havayolu 
Şirketi, şirkete ait Boeing 737 uçağı-
nın Tacikistan'dan Özbekistan'a 25 yıl 
içinde ilk ticari uçuşunu gerçekleştir-
diğini bildirmiştir. Yolcu uçağı seya-
hat edenler, hava yolu yetkilileri ve 
gazeteciler dâhil olmak üzere Duşan-
be'den Taşkent'e 65 kişi taşımıştır. 

x Kazakistan'a yaptığı ziyarette UNDP 
Başkan Yardımcısı ve UNDP Avrupa 
ve Bağımsız Devletler Topluluğu 
Bölge Direktörü Cihan Sultanoğlu ve 
Astana EXPO-2017 Başkanı Akh-
metzhan Yessimov, BM'in EXPO-
2017'ye katılımı konusunda bir an-
laşma imzalamışlardır. Bu güne kadar 
115 ülke ve 18 uluslararası organizas-
yon sergiye katılma teyidinde bulun-
muştur. 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek, 
Zhulduz Baizakova 
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