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ÖZET
• İran, 17 Eylül 2021’de Tacikistan’ın başken-

ti Duşanbe’de düzenlenen Şangay İşbirliği 

Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi’nde, 

Çin’in önerisi ile daimî üye olarak kabul edildi.

• “Doğu’ya Bak” ve “Direniş Ekonomisi”nin 

dış ticaret politikaları çerçevesinde İran’ın 

ŞİÖ’ye tam üyeliği önemli bir adım olarak 

görülmektedir.

• İran’ın mevcut ekonomik ve siyasi durumu göz 

önünde bulundurulduğunda ŞİÖ’nün İran için 

yaratacağı fırsatlar oldukça fazladır.

• Bu fırsatların yanında İran’ın ŞİÖ tam üyelik 

sürecini ve bu süreçten sonraki performansını 

etkileyecek FATF ve yaptırımlar gibi engeller de 

bulunmaktadır.

• Uzmanlar, bürokratlar ve iş insanları, İran’ın 

ŞİÖ’den söz konusu engeller sebebiyle tam ola-

rak fayda sağlayamayacağını düşünmektedir.

 Anahtar Kelimeler: ŞİÖ, Bölgesel İş Birliği, 

Ekonomik İş Birliği, FATF, Yaptırımlar

SUMMARY
• Iran was accepted as a permanent member at 

the Shanghai Cooperation Organization (SCO) 
Heads of State Summit held in Dushanbe, the 
capital of Tajikistan, on September 17, 2021, 
upon the proposal of China.

• Iran’s full membership at the SCO is seen as a 
significant step in the context of “Look at East” 
and “Resistance Economy” foreign policies. 

• Considering Iran’s current economic and po-
litical situation, there are numerous opportu-
nities that SCO will provide for Iran.

• Apart from these opportunities, there are also 
some obstacles, such as FATF and the sanc-
tions, which will have an impact on Iran’s full 
membership process at SCO and its perfor-
mance after this process. 

• Experts, bureaucrats, and business people be-
lieve that Iran will not take full advantage of 
SCO due to the relevant obstacles.

 Keywords: SCO, Regional Cooperation, 
Economic Cooperation, FATF, Sanctions

چکیده 	
 در اجــاس ســران کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری شــانگهای کــه در ۲۶ شــهریور ۱۴۰۰ در دوشــنبه پایتخــت 	 

تاجیکســتان برگــزار شــد، ایــران بــا پیشــنهاد چیــن بــه عضویــت دائــم ایــن ســازمان درآمــد.
عضویــت دائــم ایــران در ســازمان همــکاری شــانگهای، گام مهمــی در راســتای سیاســت خارجــی »نــگاه بــه شــرق« 	 

و »اقتصــاد مقاومتــی« تلقــی مــی شــود.
ــکاری 	  ــازمان هم ــت در س ــر، عضوی ــن اواخ ــژه در ای ــه وی ــران ب ــادی ای ــی و اقتص ــاع سیاس ــه اوض ــه ب ــا توج ب

شــانگهای، فرصتهــای متعــددی را بــرای ایــن کشــور فراهــم مــی ســازد.
بــا وجــود ایــن فرصتهــا، موانعــی از قبیــل نپیوســتن بــه »اف ای تــی اف« و تحریمهــا بــر رونــد عضویــت دائــم ایــن 	 

کشــور در ایــن ســازمان و کارایــی آن تأثیــر خواهنــد گذاشــت. 
از نظــر کارشناســان، دولتمــردان و بازرگانــان، ایــران بــه دلیــل موانــع متعــددی نمــی توانــد از مزایــای عضویــت 	 

ایــن ســازمان بهــره کامــل ببــرد.

کلیدواژه	ها: سازمان همکاری شانگهای، همکاری منطقه ای، همکاری اقتصادی، اف ای تی اف، تحریمها 	
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GİRİŞ

İran’ın, 17 Eylül 2021 tarihinde Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzen-

lenen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi’nde, Çin’in 

önerisi ile daimî üye olarak kabul edildiği duyuruldu. İran ekonomisi ve 

dış siyaseti için oldukça önemli bir adım olarak görülen söz konusu üye-

lik, İbrahim Reisi hükûmetinin İran’ın doğusundaki “bağımsız ülkeler” ile 

siyasi ve ekonomik anlamda yakın bir ilişki içerisinde olacağının bir ni-

şanesi olarak görülmektedir. Nitekim Reisi, Duşanbe’deki konuşmasında 

“Dünya yeni bir döneme girdi. Hegemonya ve tek taraflılık ortadan kalkıyor. 

Uluslararası sistemdeki güç, bağımsız devletler lehine değişiyor.” diyerek 

bölgedeki öncü ülkeler arasındaki ilişkiler ile altyapı bağlantılarının geliş-

tirilmesi ve güçlendirilmesi gerekliliğine vurgu yapmıştır (Dursun, 2021).

ŞİÖ daimî üyeliği, Reisi’nin hedeflediği ekonomi politikaları olarak görü-

len direniş ekonomisi politikalarını da desteklemekte ve İran’ın üyeliği bu 

bağlamda da okunmalıdır. Devrim Rehberi Ali Hamenei’nin yayımladığı dire-

niş ekonomisi doktrini metninde; ülke ekonomisinin direncinin artırılması 
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ve kırılganlığının azaltılması için baş-
ta komşular olmak üzere dünyadaki ve böl-
gedeki ülkelerle stratejik ilişkilerin geniş-
letilmesi, iş birliklerinin ve ortaklıkların 
geliştirilmesi, iktisadi hedefleri desteklemek 
için diplomasi ile uluslararası ve bölgesel ku-
ruluşların potansiyellerinden yararlanılma-
sı öngörülmektedir (Devrim Rehberliği, 1392).

Bu çalışmada ilk olarak ŞİÖ’nün yapısal ve 
teknik özelliklerine değinilerek İran bağla-
mında çerçevesi oluşturacaktır. Daha sonraki 
bölümde ŞİÖ’nün İran için potansiyeli, çeşitli 
perspektiflerden değerlendirilecektir. En son 
bölümde ŞİÖ bağlamında İran’ın karşısına çı-
kılabilecek engeller, konuyla ilgili uzmanların 
görüşleri ışığında ele alınacaktır.

1. Şangay İşbirliği Örgütüne 
Bakış

Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve 
Tacikistan’ın katılımıyla 1996 yılında “Şangay 
Beşlisi” ismiyle kurulan Örgüt; 2001 yılın-
da Özbekistan’ın katılımıyla “Şangay İşbirliği 
Örgütü” (ŞİÖ) adını aldı. Yeni kurulan Orta Asya 
devletleri ile Çin arasındaki sınır sorunlarını ele 
almak ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 

sonra oluşan yeni güvenlik tehditleriyle mü-
cadele etmek amacıyla kurulan ŞİÖ, ekonomik 
motivasyondan çok güvenlik öncelikleri olan 
siyasi bir örgüttür. ŞİÖ’nün önceliği, güvenlik 
tehditlerini ve siyasi sorunları ele almak olsa 
da vizyonu son zamanlarda genişlemiş ve bir 
serbest ticaret bölgesi (STB) kurmak, ekono-
mik entegrasyon oluşturmak gibi yollarla eko-
nomi alanında genel bir anlaşma sağlamak, en 
önemli önceliklerden biri hâline gelmiştir.

ŞİÖ, coğrafi olarak yüksek ekonomik ka-
pasiteye sahip en büyük bölgesel kuruluşlar-
dan biridir. Üyeleri, dünya nüfusunun yaklaşık 
%43’ünü oluşturmaktadır. Örgütün toplam ge-
liri ya da üye ülkelerinin gayrisafi yurt içi hası-
lası (GSYH) toplamları, dünya toplam gelirinin 
%24’üne eşittir. ŞİÖ üyeleri; ticaret, bankacılık, 
finans ve yatırım faaliyetleri, imalat, tarım, ula-
şım, telekomünikasyon, gümrük ve turizmin 
geliştirilmesi alanlarında, aralarında etkileşimi 
kolaylaştıran 122 iş birliği anlaşmasına imza at-
mıştır (Serikkaliyeva vd., 2018).

“ŞİÖ Çok Taraflı Ticaret ve Ekonomik İş Birliği 
Programı”, Örgütün ilk ekonomik belgesi olarak 

Şekil 1: ŞİÖ’nün Temelleri

Dünyanın Reddi
Tek Kutuplu 
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Kaynak: İRAM uzmanlarınca hazırlanmıştır.

Tablo 1: ŞİÖ Üyeleri ve GSYH*

Ülkeler GSYH (Milyar Dolar)

Çin 14,632

Hindistan 2,500

Rusya 1,416

İran 410

Pakistan 320

Kazakistan 206

Özbekistan 108

Tacikistan 11

Kırgızistan 7

ŞİÖ Toplamı 19,610

Dünya 81,749

Kaynak: Dünya Bankası, 2022

*2015 ABD Doları cinsindeki sabit fiyatlar ile hesaplanmıştır.
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2003 yılında imzalanmıştır. Bu belge, Örgüt için-
deki ekonomik iş birliğinin temel hedeflerini 
ortaya koymaktadır (Serikkaliyeva vd., 2018). Bu 
belgenin uzun vadeli hedefi, 2020 yılına kadar 
ticaret ve yatırım için elverişli koşulların yara-
tılması da dâhil olmak üzere yeni bir entegre 
ekonomik ortam yaratmaktır. Bu belge çerçeve-
sinde ŞİÖ; kademeli olarak Örgüt içindeki mal, 
hizmet, teknoloji ve sermayenin serbest dolaşı-
mını sağlamaya çalışmıştır. Bu belgenin temel 
amacının, ilerleyen dönemlerde ŞİÖ’de bir STB 
oluşturulmasının önünü açmak olduğu ifade 
edilmektedir (Kulikova, 2006). ŞİÖ bünyesinde, 
kuruluşundan bu yana aşağıdaki iş birliği anlaş-
maları imzalanmıştır (Serikkaliyeva vd., 2018):

• Uzun Vadeli Çok Taraflı Ekonomik İş 
Birliği Programı (2003)

• Uzun Vadeli Çok Taraflı Ekonomik İş 
Birliği Programı Eylem Planı (2004)

• ŞİÖ Bankalararası Konsorsiyumu (2005)

• ŞİÖ İş Konseyi (2006)

• Çok Taraflı Ticari ve Ekonomik İş Birliği 
ŞİÖ Programının Gerçekleştirilmesi İçin 
Eylem Planı (2006)

• Gümrük İşlerinde İş Birliği ve Karşılıklı 
Yardımlaşma (2007)

• Çok Taraflı Ekonomik ve Ticari İş Birliğine 
İlişkin Yeni Eylem Planı (2008)

• Tarımda İş Birliği (2010)

Ekonomik ve finansal konularda ŞİÖ’nün, 
Avrupa Birliği (AB) veya diğer ekonomik birlik-
ler gibi net bir yönetsel mekanizması yoktur. 
Örgüt ayrıca mali konularda da belirli bir me-
kanizma tanımlamamıştır. ŞİÖ üyelerinin, AB 
üyeleri gibi ortak bir para birimi veya yönetim 
organı da bulunmamaktadır. Örgüt, bir ŞİÖ kal-
kınma bankası ve Örgüte mali desteği finanse 
etmek için özel bir hesap oluşturmayı düşün-
se de banka henüz kurulmamış ve bankacılık 
işlemleri için belirli bir mali yapı belirlenme-
miştir (Alimov, 2018). 2005 yılında kurulan ŞİÖ 
Bankalararası Konsorsiyumu; ortak finansman 

altyapı projeleri, temel endüstriler ve ileri tek-
nolojiler, ihracata yönelik sektörler ve sosyal 
projeler için finansal bir platformdur.

İran ekonomisi analisti Bijan Hajehpur, ŞİÖ 
Bankalararası Konsorsiyumunun Tahran’a 
önemli faydalar sağlayabileceğini düşünmek-
tedir. İran’ın ŞİÖ’ye daimî üyeliği ve konsor-
siyuma katılmasıyla Tahran, altyapı projeleri 
için finansman sağlayabilir. Ayrıca İran’ın ŞİÖ 
üyesi olarak yararlanabileceği bankacılık ala-
nında bir başka fırsat da üye ülkeler arasındaki 
bankacılık işlemlerinde dijital para birimlerinin 
kullanılmasıdır. Çoğu ŞİÖ üyesi, merkez ban-
kalarının nezdinde dijital para birimleri geliş-
tirmeye çalışmaktadır. Bu dijital para birimleri 
ağı çalışmaya başladığında üye ülkeler arasın-
da fon işlemleri için yeni fırsatlar doğacaktır 
(Khajehpour, 2021). Yaptırımları atlatmak için 
petrol işlemlerinde dijital para kullanımına izin 
veren İran da bu fırsatı değerlendirebilir.

ŞİÖ üyeleri arasındaki finansal ilişkiler ince-
lendiğinde üye ülkelere kredi sağlayan tek ülke 
Çin olmuştur. Örneğin Kazakistan’ın Nur Sultan 
şehrinde 2005 yılında düzenlenen zirvede; eski 
Çin Devlet Başkanı Hu Jintao, ŞİÖ üye ülkele-
rinin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak ve 
ekonomik iş birliğini derinleştirmek için üyele-
re 900 milyon dolarlık tercihli alıcı kredisi tek-
lif etmiştir. 2006 yılında Çin İthalat ve İhracat 
Bankası; Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan 
ile tercihli alıcı kredisi imzalayarak 2007 yılında 
1,2 milyar dolar tercihli alıcı kredisi sağlamış-
tır. Ayrıca 2012 yılında Çin, bir kez daha 10 mil-
yar dolarlık devlet kredisi sağlayacağını açık-
lamıştır (Serikkaliyeva vd., 2018). Kırgızistan 
ve Tacikistan gibi ŞİÖ üye ülkeleri, Çin’den bü-
yük krediler almıştır ancak Çin’in, ŞİÖ kapsa-
mında mı yoksa Bir Kuşak Bir Yol Projesi kap-
samında mı kredi sağladığı hakkında bir bilgi 
bulunmamaktadır.

Son 20 yılda ŞİÖ üye ülkeleri, kendi arala-
rındaki ticaret engellerini aşmaya çalışmıştır. 
Bu bağlamda Çin, ticaret engellerini kaldırmayı 
ve pazarını diğer üyelere açmayı teklif etmiştir. 
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Ayrıca üye ülkeler arasında, “ortak para birimi” 
veya “yerli para birimleri”ni ticarette kullanma 
fikirleri, ŞİÖ zirvelerinde daha önce konuşul-
muştur (Silk Road Briefing, 2020). Ancak ülke-
ler, bu konuda henüz bir mutabakat sağlaya-
mamıştır. Bunun nedeni, ekonomik ve finansal 
konularda net bir mekanizmanın bulunmama-
sı olarak değerlendirilebilir.

2. İran’ın ŞİÖ’den Olası 
Kazançları

İran’ın ŞİÖ’den elde edeceği ekonomik ka-
zancın ilk görüleceği alanın dış ticaret olaca-
ğı tahmin edilmektedir. Ancak İran için ŞİÖ, 
önemli bir ihracat pazarı olarak gözükse de 
İran’ın pazardaki payı oldukça düşüktür ve 
var olan ticaret dışı engeller düşünüldüğünde 
söz konusu payın yükselmesi pek olası gözük-
memektedir. Veriler; Çin, Hindistan, Pakistan, 
Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve 
Tacikistan’ın 2020 yılında toplam ithalatının 
yaklaşık 3,1 trilyon dolar olduğunu göster-
mektedir. İran’ın, 2020 yılında bu sekiz ülkeye 

ihracatı 12,3 milyar dolardır. Veriler birbirine 
oranlandığında İran’ın, ŞİÖ üyesi ülkelerin it-
halat pazarındaki payı %0,39’dur (90 İktisadi, 
1400).

ŞİÖ’nün sekiz daimî üyesine ek olarak İran; 
Moğolistan, Afganistan ve Belarus dâhil olmak 
üzere gözlemci üyelerle de ticaret yapmaktadır. 
1399 (2019-2020) yılında İran’ın ihracat pazar-
ları arasında; Çin (1.), Afganistan (5.), Hindistan 
(6.), Pakistan (7.), Rusya (9.), Kazakistan (17.) ve 
Özbekistan (19.) yer almıştır (Dünya-yi İktisat, 
1400a). Isfahan Üniversitesi Ekonomi Bölümü 
tarafından yürütülen “İran’ın ŞİÖ’ye Üyeliğinin 
Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi” baş-
lıklı bir araştırma, yaptırımların devam etmesi 
ve Avrupalılarla olumsuz ticari ilişkiler göz önü-
ne alındığında yaptırımlara rağmen Asyalı güç-
lerin mevcut durumda en iyi seçeneklerden biri 
olduğunu göstermektedir (Mardiha vd., 2020).

Çalışma ayrıca tarife oranlarının tamamen 
veya kısmen ortadan kaldırılmasını göz önün-
de bulundurarak İran’ın ŞİÖ’ye katılımının, ŞİÖ 
bloku için refahı ve ticareti artıracağını işaret 

Tablo 2: İran’ın ŞİÖ Üyelerine İhracatı ve İthalatlarındaki Payı (2020)

Ülkeler

İran’ın ŞİÖ Ülkelerine 
İhracatı  

(Milyar Dolar)

ŞİÖ Ülkelerinin Dünyadan 
Toplam İthalatı 

(Milyar Dolar)

İran’ın 
İthalattaki 

Payı (%)

Çin 9,08 2.407,54 0,38

Hindistan 1,28 367,98 0,35

Pakistan 1,00 45,77 2,19

Rusya 0,50 234,66 0,22

Kazakistan 0,17 38,08 0,44

Özbekistan 0,16 19,95 0,83

Kırgızistan 0,05 3,68 1,25

Tacikistan 0,02 3,14 0,52

Toplam 12,26 3.120,80 0,39

Kaynak: 90 İktisadi, 1400
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etmektedir (Mardiha vd., 2020). Bu nedenle İran 
için ticaret alanında, uluslararası rekabet are-
nasına girmek için ilk test alanı olarak ŞİÖ gibi 
ekonomik entegrasyonlar önemlidir. Çünkü 
böyle bir çerçevede, bölgedeki ticaret engelle-
ri ve tarifeler kaldırılarak daha büyük pazarla-
ra erişim sağlanmaktadır. İran, karşılaştırmalı 
üstünlüklere ve farklı ekonomik yeteneklere 
dayanarak bu sahada gerekli alanı yaratabilir 
ve farklı ekonomik-bölgesel entegrasyonlardan 
farklı deneyimler kazanarak küreselleşmeye 
doğru ilerleme yeteneğini artırabilir (Dünya-
yi İktisat, 1400a). ŞİÖ üyeleri ayrıca birkaç baş-
ka projede daha yer almaktadır. Örneğin Çin, 
Bir Kuşak Bir Yol isimli projesini başlatmış ve 
Rusya liderliğindeki Orta Asya ülkeleri, belirli 
bir ekonomik mekanizma ile EAEU’yu (Avrasya 
Ekonomik Birliği, Eurasian Economic Union) 
kurmuştur. İran’ın ŞİÖ’ye daimî üye olmasıy-
la bu projelerin her ikisinin de İran ekonomisi 
üzerinde büyük bir etkisi olabilir (Mehr News, 
1394). Başka bir deyişle Bir Kuşak Bir Yol Projesi, 

İran’ın transit konumunu güçlendirebilir ve 

EAEU, ortak gümrük tarifeleri sayesinde İran’ın 

üye ülkelerle ticaretini artırabilir.

ŞİÖ üyeleri, yukarıda belirtildiği gibi eko-

nomik alanda dünya GSYH’sinin %27,1’ini oluş-

turmaktadır. Hiç şüphesiz Çin ve Hindistan’ın, 

bu oranda büyük bir katkısı bulunmaktadır. 

Dolayısıyla ŞİÖ, İran’ın “Doğu’ya bak” dış po-

litikası çerçevesinde Asyalı güçlerle ekono-

mik ve siyasi ilişkilerini daha da genişletmesi 

için iyi bir fırsattır. İran, Asya’nın iki ekonomik 

gücü olan Hindistan ve Çin ile ticari-ekono-

mik ilişkilerini genişletmek için ŞİÖ’nün eko-

nomik potansiyelini kullanmayı ummaktadır. 

1399’da (2020) İran’ın, ŞİÖ ülkeleriyle olan yak-

laşık 26 milyar dolarlık ticaretinde Çin’in payı 

%67, Hindistan’ın payı ise yaklaşık %15 olarak 

gerçekleşmiştir (Efhami, 1400). Böylece ŞİÖ’ye 

daimî üyelik; İran’ın, iki ekonomik güç olan 

Hindistan ve Çin ile daha yakın ilişki kurması-

nın önünü açmıştır.

Şekil 2: İran’ın Tek Yönlü ŞİÖ Algoritması

İlişkiler
Hindistan ile Yakın

Rusya, Çin ve 

Yönelme

Kaygılarla Doğu'ya 

Ekonomik ve Siyasi 
Üyeliği

ŞİÖ Daim
î 

 

Hedefi
Dış P

olitik
a 

Ba
tı M

erk
ezli O

lmayan 

Ek
on

om
is

i

Di
re

ni
ş 

1

2
3

4

5

Kaynak: İRAM uzmanlarınca hazırlanmıştır.
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Doğrudan yabancı yatırım (DYY) ile ilgili 
olarak 2016 yılında dünyadaki toplam DYY’nin 
yaklaşık %11’i ŞİÖ üyesi ülkelere yapılmıştır 
(Alimov, 2018). Çin, diğer üye ülkelere kıyasla 
bu alanda en büyük ekonomik güç olarak or-
taya çıkmıştır. 2019 verilerine göre Çin’in ŞİÖ 
bölgesindeki DYY’si, 2008’den bu yana yıllık 
ortalama %144 büyümüştür (Dovgalyuk, 2019). 
Bu nedenle İran’ın, ŞİÖ ve Çin-İran 25 Yıllık 
Kapsamlı İş Birliği Anlaşması çerçevesinde 
daha fazla Çin DYY’sine ev sahipliği yapmaya 
çalışması olasıdır.

Enerji sektöründeki iş birliği, ŞİÖ’deki en 
önemli iş birliği alanlarından biridir. 2004 yı-
lında ŞİÖ, ilk kez enerji ve ulaştırma iş birliği 
ile ilgili program için bir eylem planı kabul et-
miştir (Kulikova, 2006). Bu bağlamda ŞİÖ Enerji 
Kulübü, arzı koordine etmek ve üreticilerle tü-
keticilerin çıkarlarını dengelemek amacıyla 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in girişi-
miyle 2006 yılında kurulmuştur. Dönemin İran 
Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da o 
dönemde Tahran ve Moskova’nın, gazın dün-
ya fiyatını ve dünyadaki ana boru hattı güzer-
gâhlarını belirleyebileceğini öne sürmüştür 
(Brummer, 2007, s. 187). ŞİÖ Enerji Kulübünün 
temel amacı, petrol rezervlerinin %25’inin ve 
gaz rezervlerinin %30’unun bulunduğu bölge-
de, üye ülkelerin önemli petrol ve gaz kaynak-
larını pazarlamaktır. Rusya’nın Enerji Kulübünü 
kurma hedefinin, ŞİÖ’nün enerji ürünleri için 
tüketici pazarına ulaşmak ya da bu ürünler için 
tüketici pazarı bulmak olduğu söylenmektedir. 
Dolayısıyla üye ülkelerdeki enerji rezervleri dik-
kate alındığında enerjinin, Örgütün önümüzde-
ki yıllardaki faaliyetlerinin ana eksenlerinden 
biri olması doğal gözükmektedir (Shokri, 2021).

İran’ın daimî üye olması da dâhil olmak üze-
re, ŞİÖ’nün dünya enerji portföyündeki payı-
nın kapsamını dikkate almak, Örgütün petrol 
ve gaz varlıklarını önemli ölçüde artıracaktır. 
Ayrıca İran’ın petrol ve gaz rezervleri ile Çin 
ve Hindistan’ın güçlü enerji ihtiyacı göz önü-
ne alındığında, Örgüt üyelerinin petrol alıp 

satmada (ulusal para birimini kullanarak) yeni 
bir mekanizma oluşturmayı başarmaları hâlin-
de İran’ın, petrol satışı yapabileceği iddia edile-
bilir. Petrol borsalarında ulusal para biriminin 
kullanılmasına yönelik bir mekanizmanın oluş-
turulması da yaptırımların aşılmasının önünü 
açabilir. Ayrıca İran Petrol Bakanı Cevad Ovci’ye 
göre İran, Çin’e -petrol ve enerji üretimi ile- ih-
racatını artırmak için kapasitesini kullanacak-
tır. Bu nedenle İran’ın ŞİÖ’ye daimî üyeliği ile iki 
ülkenin ulusal para birimleriyle ticaret yapma 
fırsatının artması ve Çin’in, İran’ın enerji pro-
jelerine dönmesi olasıdır.

İran’ın eski İtalya ve Afganistan Büyükelçisi 
Ebulfazl Zohrevend Rusya, Kazakistan ve 
Türkmenistan’dan doğrudan Çin’e doğal gaz 
sağlayan bir boru hattı olduğunu söylemekte-
dir. Türkmenistan ŞİÖ üyesi değil ancak Orta 
Asya-Çin Doğal Gaz Boru Hattı bu ülkede baş-
lamakta ve ŞİÖ bölgesi üzerinden Çin’de sona 
ermektedir. Dolayısıyla İran, gelecekte bu boru 
hattını Çin’e gaz taşımak için kullanabilir (Tahlil 
Bazaar, 1399). İran ve Türkmenistan arasındaki 
enerji iş birliğinin özellikle doğal gaz alanında 
sorunlu olduğu ve hatta ülkelerin birbirlerini 
uluslararası tahkime sevk ettiği unutulmama-
lıdır. Ayrıca İran’ın büyük çoğunluğu doğal gaz 
olan enerji üretiminin yaklaşık %70’i yurt için-
de tüketilmektedir (Tejarat News, 1400). Bu ka-
dar büyük bir iç tüketim hacmi ile İran doğal 
gazının Çin’e büyük çaplı ihracatı olası görün-
memektedir. Ancak önümüzdeki yıllarda İran, 
Çin’e ihracat için yeterli serbest gaz kapasite-
sine sahip olabilirse Orta Asya-Çin Doğal Gaz 
Boru Hattı bu ülke için ek bir fırsat olabilir.

İran, bölgedeki üç jeoekonomik altyapı 
projesi arasında bağlantı sağlamaktadır. Bu 
üç proje şunlardır: Uluslararası Kuzey-Güney 
Ulaştırma Koridoru (INSTC), Bir Kuşak Bir Yol/
İpek Yolu Ekonomik Kuşağı (BRI/SREB) kori-
dorlarının güney rotası ve Güneydoğu İran’daki 
Çabahar Limanı. INSTC’nin hayata geçmesi; 
İran’ı, Asya’nın en büyük iki ekonomisi olan 
Kuzey ve Güney Avrasya’da, Rusya ve Hindistan 
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arasında bir köprüye dönüştürecek olan Tahran 
için stratejik bir önceliktir (Shariatinia, 2021). 
Ayrıca Çin; ŞİÖ’yü, BRI/SREB için bölgesel bir 
ticaret ve yatırım kolaylaştırıcısı olarak gör-
mektedir. BRI/SREB koridorlarından biri olan 
Çin-Orta Asya-Batı Asya Koridoru, İran’dan 
geçmektedir. Proje hayata geçerse İran’ın  
BRI/SREB’deki konumu genişleyecek ve bu da 
İran’a, Orta Asya ve Avrasya pazarlarına daha 
fazla erişim imkânı sağlayacaktır.

İran, INSTC aracılığıyla Güney ve Kuzey ara-
sında bağlantı noktası olabilir ve Orta Asya ile 
Rusya’yı Hindistan’a bağlayabilir. İran, Doğu ve 
Batı Asya’yı birbirine bağlamak için bu avan-
tajı kullanabilen BRI/SREB koridorlarından 
birinin güzergâhında yer almaktadır. Ayrıca 
İran’ın Çabahar Limanı da ŞİÖ üyeleri arasın-
da bölgesel bir ticaret merkezi olma potansi-
yeline sahiptir (Dünya-yi İktisat, 1400b). Sonuç 
olarak İran’ın, ŞİÖ üyesi ülkelerle ticari ilişki-
lerinin genişlemesiyle birlikte bu girişimler, 
İran’ın jeoekonomik ve transit önemini artı-
racaktır. Ayrıca Hindistan, Rusya ve İran ara-
sında ŞİÖ çerçevesinde yapılacak jeoekonomik 
iş birliği, Afganistan’da Taliban’ın iktidara gel-
mesinden bu yana marjinalleştirilen Çabahar 
Projesi’ni kurtarabilir. Taliban’ın Kabil’i devral-
ması, Çabahar Projesi’ni ciddi şekilde etkiledi 
ve Afganistan; İran ve Hindistan ile arasında-
ki üçlü anlaşmadan çekilebilir. Ancak İran’ın 
ŞİÖ’ye daimî üyeliği; Rusya, İran ve Hindistan 
arasındaki iş birliğini güçlendirme fırsatını 
daha da artırabilir. Son olarak bu ülkeler ara-
sındaki iş birliği güçlendirilirse Çabahar Projesi, 
uçurumun kenarından kurtarılabilir.

Taşımacılık alanında, ŞİÖ üyeleri ayrıca 2014 
yılında Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığının 
Kolaylaştırılması Anlaşması’nı da imzalamıştır. 
Anlaşma, üye ülkelerde malların taşınması için 
basit kolaylıklar (sürücü belgelerinin karşılıklı ta-
nınması, operatörler için tarife ve tarifesiz tran-
sit gibi) sağlamaktadır (Dovgalyuk, 2019). İran, 
ŞİÖ’ye daimî üyelik ile bu Anlaşma’nın avantaj-
larını kullanabilir ve bölge ülkeleriyle olan transit 

ve ihracat sorunlarını çözebilir. Ayrıca İran, uzun 
yıllardır Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’na 
(CPEC) katılmaya çalışmaktadır. ŞİÖ içerisinde-
ki iş birliği daha da genişlerse ülkenin Örgüte 
daimî üyeliği ve ortaya çıkan fırsatlar, Tahran’ın 
CPEC’e katılımını kolaylaştırabilir.

3. İran’ın Karşısındaki Engeller 

İran’ın ŞİÖ’ye daimî üyeliğinin başta tica-
ret olmak üzere birçok ekonomik kanalda po-
tansiyel bir etkisi olacağı düşünülmektedir. 
Örneğin İran İhracat Konfederasyonu Başkanı 
Muhammed Lahuti gibi İranlı iş insanı ve eko-
nomistler, ŞİÖ’ye katılarak İran’ın, üye ülkelerin 
geniş pazarlarına bağlanacağı ve bu ülkelerle 
ekonomik ilişkiler geliştirip çeşitli ticaret, tran-
sit ve enerji alanlarında bölgesel bir güç ola-
rak olumlu sonuçlar elde edebileceği yönünde 
açıklamalar yapmıştır (Eghtesad Online, 1400). 
Ancak FATF’ın İran tarafından henüz onaylan-
maması ve bankacılık üzerindeki yaptırımlar, 
potansiyel ekonomik etkinin üzerindeki en 
büyük engellerdir. Buna ilave olarak ŞİÖ’den 
Pakistan hariç diğer ülkeler, FATF’ın bölgesel 
bir kuruluşu olan Avrasya Grubuna (Eurasian 
Group, EAG) üyedir. 2004 yılında FATF, IMF ve 
Dünya Bankasının desteğiyle Rusya öncülüğün-
de Moskova’da kurulan EAG, FATF’ın hedefledi-
ği kara para aklama, terörizmi destekleme ve 
şeffaf olmayan finansal işlemlerle mücadele 
etmektedir. Ayrıca ŞİÖ, EAG’nin gözlemci ör-
gütleri arasında yer almaktadır (FATF, 2021). ŞİÖ 
ülkelerinin EAG üyeliği de göz önünde bulun-
durulduğunda FATF’ın, İran’ın ŞİÖ performan-
sını oldukça kısıtlayacağı aşikârdır.

İranlı ekonomist, iş insanı ve İran’da çeşitli 
ticaret örgütlerinde görev almış kişiler, ban-
kacılık üzerindeki yaptırımlar ve FATF’ın, ŞİÖ 
üyeliği bağlamında İran’ı engellediğini dü-
şünmektedir. İranlı Ekonomist Muhammed 
Mehdi Behkiş; İran’ın, yaptırımlar kaldırıl-
madığı sürece ŞİÖ üyesi olsa bile uluslarara-
sı ticarette normal şartlara dönemeyeceği-
ni ifade etmektedir (Dünya-yi İktisat, 1400a).  
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Hacehpur, bankacılık yaptırımları ve FATF 
kısıtlamalarının; İran’ın, ŞİÖ Bankalararası 
Konsorsiyumunun avantajlarından tam olarak 
yararlanmasını engelleyebileceğini ileri sür-
mektedir (Khajehpour, 2021). Eski İran Ticareti 
Geliştirme Örgütü (TPO) Başkanı Veliyullah 
Efhami (2013-2017) ise FATF nedeniyle ŞİÖ’den 
elde edebilecek ekonomik kazancın oldukça kı-
sıtlı olacağını düşünmektedir (Efhami, 1400). 
TPO’ya 2019-2020 yıllarında başkanlık yapmış 
olan Muhammed Rıza Modudi de ŞİÖ ülkeleri-
nin, ABD ile karşı karşıya gelmek istemedikleri 
için İran ile ticaret yapma riskini almayacakla-
rını söylemiştir (ILNA, 2021). 

İRAM Ekonomi Koordinatörlüğü tarafın-
dan MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği) Tahran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz 
ile gerçekleştirilen mülakatta ŞİÖ ve İran ile il-
gili aşağıdaki bilgiler kaydedilmiştir:

İran’ın ihracat portföyü; ham petrol, maden 
ve çeşitli tarım ürünlerinden oluşuyor. Yani 
İran net olarak aslında bir ham madde ihra-
catçısı olduğu için gelişmiş ülkelere daha çok 
hitap etmektedir. Bu da İran’ın ŞİÖ ülkelerine 
olan ticaretini Rusya, Çin ve Hindistan ile kı-
sıtlayacaktır. Buna ilave olarak İran, Dünya 
Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi değil ve bu se-
beple ticareti kolaylaştıran uygu-
lama ve düzenlemelerden olduk-
ça uzaktır. İran’ın, ŞİÖ’den fayda 
sağlayabilmesi için DTÖ’ye üye 
olması gerekiyor. Ayrıca bankacı-
lık sektörünün üzerinde ağır bir 
ambargonun bulunması ve İran’ın 
henüz FATF’ı onaylamamış olma-
sı diğer bir engeldir. İran, ancak 
ve ancak düşük hacimli ticaretler 
ile ihracatını sarraflar aracılığıyla 
döndürebilir. Lakin petrol ve pet-
rol ürünleri gibi konteyner ve gemi 
bazındaki büyük hacimli malların 
ihracatında oldukça zorlanır ki ti-
careti kontrol eden Batılı finans ve 
sigorta şirketleri ve bu şirketlerin 
yaptırım denetimi sebebiyle büyük 

meblağların İran’a getirilememesi bu bağ-

lamda ayrı bir sorundur. Sattığı malın para-

sını ülkesine getirmedikçe gerçekleştirdiği 

ticaretin anlamı olmayacaktır. Küçük çaplı 

tır ve gemi faaliyetleri ile bayrak ve mal des-

tinasyonlarının yerini değiştirerek yapılan 

ticaret efektif olmaz. İhracat bağlamında bu 

durum, İran’ın rekabetini azaltır. İran’ın bu 

sebeple küresel ticaret standartlarına dön-

mesi gerekiyor. Küresel standartlara dönme-

dikçe ticaretten istediği faydayı sağlayamaz.

Çayabatmaz, İran’ın ŞİÖ üyeliğinin ekono-
mik olmasından ziyade siyasi olduğunun da 
vurgusunu yaparak şu ifadeleri kullanmış-
tır: “Unutmamak gerekiyor ki Çin ve Rusya, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimî 
üyesi ve veto hakları bulunuyor. Buna ilave ola-
rak İran’ın ticaret ile ilgili kararlarında da eko-
nomik güdülerden ziyade siyasi güdüler ağır 
basıyor. Örneğin Devrim Rehberi’nin ev eşyaları 
ithalatını yasaklaması, yerli üreticiyi koruma-
dan ziyade Güney Kore’yi hedef alan bir karar. 
Eğer İran’ın ekonomik bir amacı olsaydı FATF’ı 
onaylardı.”

Duşanbe’deki zirvede her ne kadar İran’ın 
tam üye olarak ŞİÖ’ye katıldığı söylense de 

Şekil 3: İran’ın Karşısındaki Engeller

FATF

Bankacılık 
Üzerindeki 
Yaptırımlar

İran’ın ŞİÖ 
Performansı 
Karşısındaki 

Engeller

Kaynak: İRAM uzmanlarınca hazırlanmıştır.
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Tahran’ın tam üyelik sürecini tamamlamak için 
en az 42 belge ve sözleşmeyi ŞİÖ ile müzakere 
etmesi gerekmektedir. Müzakere edilmesi ge-
reken belge ve sözleşmeler arasında FATF ile 
ilgili önemli süreçler de yer almaktadır. İran 
Dışişleri Bakanı Danışmanı ve eski Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Resul Muhacir, İran’ın ŞİÖ’ye 

resmî süreç bağlamında tam üye olmasının ol-
dukça uzak olduğunu düşünmektedir. İran’ın 
FATF konusundaki tavrı göz önüne alındığında 
tam üyelik sürecinin aksayacağı muhtemel gö-
zükmektedir. Buna ilave olarak tam üyelik sü-
recinin yaklaşık 2 yıl sürmesi beklenmektedir 
(Dünya-yi İktisat, 1400c).

Sonuç 

İran’ın ŞİÖ üyeliğinin tüm siyasi ve ekonomik faydalarına rağmen daimî üyeliğe kabul edilme-

sinin düşünüldüğünde daha az öneme ve role sahip olduğu söylenebilir. ŞİÖ üyeleri, AB üye-

lerinden farklı olarak ortak bir para birimine veya yönetim organına sahip değil. Efhami, ŞİÖ 

temel olarak siyaset ve güvenlik üzerine kurulduğu için istenilen ekonomik kazancın elde edile-

meyeceğini ileri sürmektedir (1400). Ancak düşünüldüğünün aksine ŞİÖ üyeleri, NATO üyeleri 

gibi birbirlerinin güvenliği için de kendilerini feda etmemektedir. Ayrıca ŞİÖ, Doğu’da ABD ve 

NATO’ya karşı güçlü bir denge kurmayı başarmış olsa da ŞİÖ üye ülkeleri; Afganistan’daki krizi 

önlemeyi, Pakistan-Hindistan çatışmasını sona erdirmeyi veya Çin-Rusya ekonomik ilişkilerini 

optimize etmeyi henüz başaramadı. Buna ilave olarak üyeler arasında siyasi ve ekonomik bir 

rekabet de söz konusudur. Örneğin Rusya tarafından Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün 

(CSTO) ve EAEU’nun kurulması, Çin’in Orta Asya’ya hâkim olma ve Moskova’nın gölgesinde kal-

masını önleme girişimine bir yanıttı.

Örnekte olduğu gibi Örgüt içindeki rekabet, ŞİÖ’nün ekonomik ve politik konulardaki po-

tansiyelini kullanmasını engellemektedir. Bu nedenle İran; bölgedeki siyasi, ekonomik ve hatta 

güvenlik sorunlarını çözmede ŞİÖ’nün bir mucize yaratmasını beklememelidir.
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“Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.”

“Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin  
5’inci maddesinin 2’nci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.”



"Bu çalışmanın tüm telif hakları İran Araştırmaları Merkezine (İ�M) ai�ir."

İ�M HAKKINDA
İran sahip olduğu tarihsel derinlik ve maddi güç etkenleri nedeniyle uluslararası ilişkilerde dikkate 
alınması gereken ülkelerden birisidir. İran ve Türkiye arasındaki köklü tarihî ilişkiler, sınır 
komşuluğu ve kapsamlı iş birliği de Türkiye açısından İran’ı çok yönlü tanımayı gerekli kılmaktadır. 
Bu gereklilikten hareketle 2016 yılında müstakil bir düşünce kuruluşu olarak Ankara’da kurulan İran 
Araştırmaları Merkezi (İRAM) öncelikle İran’a ilişkin Türk kamuoyunu ve ilgilileri bilgilendirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda birincil kaynaklara dayanarak saha araştırmaları, raporlar, analiz 
dosyaları hazırladığı gibi Türkiye’nin muhtelif disiplinlerdeki İran uzmanı ya da araştırmacısı 
gereksinimini karşılamak adına; dil kursu, staj/burs programı, proje ve lisansüstü tez desteği, 
atölye, ihtisas semineri gibi eğitim faaliyetleri de yürütmektedir. Aynı zamanda Türkiye’de İran’a 
ilişkin bilimsel çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlere araştırmalarını paylaşabilecekleri bir 
platform sunan İRAM, ekonomiden iç politikaya, dış politikadan güvenliğe, Şiilikten toplum ve 
kültüre değin geniş bir yelpazedeki yayınlarını çevrim içi ve basılı olarak okurlarına sunmaktadır.

İstanbul: Üst Zeren Sokak No: 40 
Levent/Beşiktaş/İstanbul/Türkiye
Tel: +90 212 264 35 81 | +90 212 268 33 00 
Faks: +90 212 264 35 18 
e-mail: iramistanbul@iramcenter.org   
www.iramcenter.org

Oğuzlar Mah. 1397. Sok. No: 14   
Balgat/Çankaya/Ankara/Türkiye
Tel: +90 312 284 55 02 - 03   
Faks: +90 312 284 55 04 
e-mail: info@iramcenter.org  
www.iramcenter.org

İ�N A�ŞTIRMALARI MERKEZİ İ�N A�ŞTIRMALARI MERKEZİ İSTANBUL


	İÇİNDEKİLER 
	ÖZET
	GİRİŞ
	1. Şangay İşbirliği Örgütüne Bakış 
	2. İran’ın ŞİÖ’den Olası Kazançları 
	3. İran’ın Karşısındaki Engeller  
	Sonuç
	Kaynakça

