
İran ile ABD başta olmak üzere, Batı 
ülkeleri arasındaki gerginlik 2003 
yılında artmaya başlamıştır. O tarihten 
bu yana, Batı ülkeleri ve ABD İran 
nükleer programı çerçevesinde, Tah-
ran’ın nükleer silahlarla ilgili çalışmalar 
yürüttüğünü ortaya koyarak söz ko-
nusu programı ortadan kaldırmaya 
çalışmışlardır. Nükleer silah üretme 
konusunda herhangi bir etkinliğin ol-
madığı İran üst düzey yetkilileri ta-
rafından resmi olarak defalarca dile 
getirilmesine rağmen, P5+1 (ABD, 
İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Çin 
ve Almanya) grubu oluşturularak nük-
leer görüşmelere başlamışlardır. 

Müzakerelerin başlangıcından itibaren, 
ABD ve AB, İran'ın nükleer programı 
konusunda kendi politikalarını dile 
getirmişlerdir. Bu bağlamda, Batı ül-
keleri ve ABD İran’ın nükleer prog-
ramının ortadan kaldırılması için ortak 
hedefler ortaya koymuşlardır. Önce-
likle, dünya kamuoyu, programın sa-
dece barışçıl amaçlar için kul-
lanılacağından emin olmak için İran’ın 
uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 
durdurmak istemişlerdir. İkincisi, ABD 
ve Avrupa Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı’nın (UAEA) İran'ın tüm nükleer 
tesislerine, özellikle Fordo’daki uran-
yum zenginleştirme merkezi ve 
Arak’taki ağır su araştırma tesisine tam 
erişim sağlamasını istemişlerdir. Son 
olarak, Washington ve Brüksel’in 
baskısıyla İran’ın uluslararası hukuk 
çerçevesinde yükümlülüklerini üstlene-
rek kitle imha silahları üretmeyeceği 
garantisinde bulunduğu Nükleer Si-
lahların Yayılmasını Önleme Antlaş-
ması’nın ek protokolü imzalanmıştır. 
Öte yandan, İran uranyum zenginleş-
tirme faaliyetlerini yürütme ve barışçıl 
amaçlarla nükleer enerji üretme 
hakkına sahip olduğunu savunmuştur.  

Taraflar uzun süren nükleer müzake-
reler sonrasında ortak bir anlaşmaya 

varamamışlar ve P5+1 grubuna dahil 
olan Batı ülkeleri ve ABD İran'a karşı 
ekonomik yaptırımlar uygulamaya 
başlamışlardır. AB ve ABD’nin ulusla-
rarası yaptırımlarından dolayı İran’ın 
finansal altyapısı (özellikle, SWIFT 
sisteminden çıkarıldıktan sonra) ve 
yatırım eksikliğinden kaynaklanan 
ülkenin ticaret dengesi (ham petrol 
ithalatı, petrol ve doğal gaz yasağı) 
ciddi derecede zarar görmüştür.  

Yüksek enflasyon, bütçe fonlarının 
yetersizliği ve sosyal programlar için 
kamu harcamalarının azaltılması ve 
yaptırımlardan kaynaklanan ekonomik 
sorunları çözmek için İran hükümeti 
yeni bir politika benimseyerek nükleer 
programla ilgili imtiyazlar ortaya koy-
muştur. Bu yüzden, Kasım 2014’te 
P5+1 grubu ve İran nükleer konudaki 
müzakerelerin 31 Mart 2015’e kadar 
tamamlanacağını duyurmuşlardır. 
Buna ek olarak, tüm teknik detaylarıyla 
hazırlanan nihai anlaşmanın 30 Hazi-
ran 2015 tarihine kadar sonuçlana-
cağını açıklamışlardır.  

Gecikmeye rağmen, İsviçre’nin Lozan 
kentinde 2 Nisan 2015 tarihinde taraf-
lar arasında anlaşmaya varmıştır. 
Çerçeve Anlaşma’ya göre taraflar 
aşağıda belirtilen konularda an-
laşmışlardır: 

• İran santrifüj sayısını 1,5 oranında 
azaltacak, böylece sayı 19000’den 
6104’e düşecek, bunların da 10 yıl 
boyunca sadece 5060’ı zenginleştirme 
faaliyetinde kullanılacak, 

•  İran 15 yıl boyunca uranyum stok-
larının yüzde 3.67’den fazlasını zen-
ginleştirmeyecek, 

•  İran 15 yıl boyunca yeni tesis kura-
mayacak, 

• İran’ın şu anda 2-3 ay olan nükleer 
silah için malzeme edinme süresi bir 

yıla uzatılacak ve bu süre en az 10 yıl 
boyunca geçerli olacak; 

•  İran Fordo tesisi en az 15 yıl uran-
yum zenginleştirmeyecek; ayrıca 
araştırma merkezi, fizik, teknoloji gibi 
barışçıl alanlarda çalışan bir tesise 
dönüştürecek; 

•  İran, sadece Natanz’da uranyum 
zenginleştirme faaliyeti yürütecek, 
Natanz’daki 1000 adet 2. nesil santri-
füjleri sökecek ve bunları 10 yıl bo-
yunca UAEA’nın gözetiminde tutacak, 

•  UAEA’nın Natanz, Fordo dahil İran’ın 
tüm nükleer tesislerine düzenli erişimi 
olacak, 

• İran önümüzdeki 15 yıl içerisinde 
düşük uranyum zenginleştirme stok 
sayısını 22,000’den 661’e indirecek, 

•  İran, nükleer silah yapımında kul-
lanılabilecek plütonyum üreten 
Arak’taki ağır su reaktörünü P5+1 
grubunun kabul edeceği şekilde yeni-
den tasarlamayı ve inşa etmeyi kabul 
edecek, 

•  İran herhangi bir maddeyi ihlal ettiği 
takdirde yaptırımlar anında yeniden 
devreye girecek. 

İran halkı anlaşma ile ilgili haberi olum-
lu karşılamışlardır. İran Dışişleri Ba-
kanı Muhammed Cevad Zarif ise ‘Elde 
edilen en büyük başarı İran'ın uranyum 
zenginleştirme programının resmen 
tanınmış olmasıdır’ ifadesini kullanarak 
nükleer konuda anlaşmanın sadece bir 
ilk adım olduğunu açıklamıştır. Tüm 
nükleer tesislerin şeffaflık içerisinde 
faaliyetlerine devam edeceğini belirten 
Zarif, anlaşmanın bir diğer önemli 
noktasının da dünya ülkelerinin İran’ın 
nükleer silah peşinde olmadığını an-
lamış olmaları olduğunu vurgulamıştır. 
Ayrıca, anlaşmanın İran ekonomisinin 
yeniden kalkınmasına ve büyümesine 
yardım etmesi beklenmektedir.   
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• Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Marg-
velashvili, Polonya, Danimarka ve İsveç 
dışişleri bakanlarının Tiflis’e yaptığı or-
tak ziyarette bir araya gelmiştir. Görüş-
mede yüksek düzeyli yetkililer, Gürcis-
tan’ın Avrupa ve Avrupa-Atlantik Enteg-
rasyonuna girmesi yönünde desteklerini 
belirtmişlerdir. 

• Kazakistan Dışişleri Bakanı Erlan Idris-
sov, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazar-
bayev’in gelecekteki politik uzlaşma gö-
rüşmelerinde resmi arabulucu göre-
vinde bulunmasını talep eden Suriyeli 
muhalefet üyelerinin mektubuna cevap 
olarak, Kazakistan’ın Astana’da Suriye 
görüşmelerine bir platform oluşturmaya 
hazır olduğunu belirtmiştir. 

• Kazak ve Rus Savunma Bakanları 
arasında Rusya’nın Kazakistan’dan as-
keri amaçla kiraladığı toprakları 1.6 mil-
yon hektar azaltmasına ilişkin bir an-
laşma imzalanmıştır. Taraflar, Sarı 
Şagan anti balistik füze test bölgesinin 
ve Taysoygan ve Zhamantau test böl-
gelerinin kullanılmayan topraklarının 
Kazakistan’a geri verilmesi konusunda 
anlaşmışlardır. 

• Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından 
(IAEA) bir uzman ekip, Ajansın başkan 
yardımcısı General Tero başkanlığında 
teknik konularda İranlı yetkililerle gö-
rüşmek üzere Tahran’ı ziyaret etmiştir. 
IAEA ekibi, çerçeve anlaşmanın uygu-
lanmasının teknik boyutları ile ilgili ola-
rak İranlı meslektaşlarıyla bir günlük 
toplantı yapmışlardır.  

• Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Afga-
nistan’daki NATO’ya bağlı ‘Kararlı Des-
tek’ misyonunda geri hizmetlerde görev-
li 35 Azeri askerin Azerbaycan’a dön-
düğünü duyurmuştur. 

• BM Güvenlik Konseyi, Yemen’deki Huti 
liderine silah ambargosu uygulama ve 
Huti’yi kara listeye alma ile ilgili öner-
geyi onaylamıştır. 15 üyeli Konsey’in 14 
üyesi (çekimser kalan Rusya hariç) 
önergeyi onaylamıştır.  

• Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi’ne ait 
haberleşme birimi, Hazar Denizi’nde 

Rusya’ya ait küçük bir filonun, Kaza-
kistan ve Azerbaycan deniz kuvvetle-
riyle ortak tatbikat yapacağını duyur-
muştur. Haberde ayrıca “Grad Sviyaz-
hsk”, “Uglich”, “Volgodonsk” ve “Mak-
hachkala” adlı füze ve gambot mürette-
batı ile destek gemilerinin de Hazar De-
nizi’ndeki devriye görevinin hazırlık sü-
recine dahil olduğu belirtilmiştir.  

• Rusya Kazakistan’a Su-30SM model 
savaş uçakları satışına başlamıştır.  

• Türkiye ilk nükleer enerji santralinin 
yapımını başlatmıştır. Akdeniz kıyısında 
yer alan Mersin Akkuyu’daki nükleer 
enerji santrali, Rus Nükleer Ajansı Ro-
satom tarafından kurulacaktır.  

• Azerbaycan Milli Meclisi, Hazar De-
nizi’nde Azerbaycan’a ait kısımdaki Ab-
şeron Yarımadası civarındaki sığ 
kısımda yer alan önemli potansiyele 
sahip alanda ortak jeolojik keşif yapma 
ile ilgili Üretim Paylaşma Anlaşması’nı 
onaylamıştır. Anlaşma, Azerbaycan 
Devlet Petrol Şirketi ile British Petro-
leum arasında imzalanmıştır. 

• Kazakistan Enerji Bakanlığı, Hazar 
Denizi’nin kuzey bölgesinde yer alan 
büyük petrol rezervine sahip “Satpayev” 
petrol kuyusunun ilk sondajının 2015 
yılında yapılmasının planlandığını du-
yurmuştur. Ayrıca Bakanlık, Kazakistan 
Hükümeti’nin 2015 yılında ‘Hazar De-
nizi’nde Kazakistan’a ait bölgede yer 
alan Abay ve Isatay alanlarında keşif ve 
üretim yapılmasına ilişkin bir anlaş-
manın imzalanması’ ile ilgili kararı kabul 
ettiğini belirtmiştir.  

• Hyundai Engineering Co. ve LG Inter-
national Co. tarafından yönetilen bir 
Güney Kore konsorsiyumu, Türkme-
nistan ile 4.8 milyar dolar değerinde an-
laşmalar imzalamıştır.  Bu konsorsiyum, 
ülkenin petrol rafinerisi altyapısını mo-
dernize etmek için Türkmenistan ile 940 
milyon dolarlık anlaşma yapmıştır.  

• Kazakistan ve Türkiye, Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Astana ziyaretinde düzenlenen ortak İş 

Forumu’nda değeri 800 milyon doların 
üzerinde olan 19 ticari anlaşma imza-
lamışlardır. Bu ziyarette, Kazakistan ve 
Türkiye, güncellenen ‘’Yeni Sinerji’’ adlı 
ortak programın bir parçası olarak, de-
ğeri 2.8 milyar doların üzerinde olan 23 
ortak iş projesinden oluşan bir liste 
hazırlamışlardır.  

• Asya Kalkınma Bankası 2015-2017 
döneminde Azerbaycan’a enerji, 
ulaşım, finans, eğitim ve su alanlarının 
yanı sıra kamu idaresinin de geliştiril-
mesi için 4.1 milyon dolar değerinde 
yardım yapacağını duyurmuştur.  

• Kazakistan İstatistik Komitesi Başkanı 
Alikhan Smailov beş yıllık süreçte Ka-
zakistan’ın Gümrük Birliği ülkeleriyle ti-
caretinin %53 oranında arttığını belirt-
miştir.  

• BM Kalkınma Programı (UNDP) Doğu 
Kazakistan’da yaşayan etnik göçmenler 
(oralmandar) için Rusça kursları baş-
latmıştır. UNDP’nin açıklamalarına gö-
re, hocalarının da bir zamanlar etnik 
göçmen olmaları bu kursları özgün 
yapmaktadır.  

• Kırgızistan, tarım alanlarında damla 
sulama uygulamasına başlamıştır. 
Damla sulama sisteminin kurulmasına 
ülkenin Kemin, Kara-Su ve Kadamjai 
bölgelerinden başlanmıştır.   

• Kazakistan Senatosu Başkanı Kassym-
Jomart Tokayev ve UNDP’nin Kaza-
kistan daimi temsilcisi Stephen Tull Ka-
zakistan’da bir BM Bölgesel Merkezi 
kurma konusunda görüş alışverişinde 
bulunmuşlardır. 

• Tacik otoriteler, 35 yaşından küçük 
Müslümanların Mekke’ye hac ziyare-
tinde bulunmasını yasaklamıştır.  

• Kazakistan Ulusal Refah Fonu Samruk-
Kazına’ya ait şirket liderlerinden oluşan 
bir çalışma grubunun ABD’ye yaptığı zi-
yarette, Başkan Umirzak Shukeyev, 
Fon’un Silikon Vadisi’nde bir yan kuru-
luş olarak Samruk Innovation’ı kurma 
niyetinde olduğunu duyurmuştur. 

Toplum ve Kültür 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
Security 

Ekonomi, Finans ve Enerji 

Hazırlayanlar: Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek,  
Zhuldyz Kanapiyanova.  
Meiramgul Issayeva 


