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Amaç:
Bu rapor okuyucuya, İran-P5+1 nükleer program
görüşmelerinde gelinen aşama hakkında bilgi vermek
ve MSE’nin, bu gelişmelerin bölgesel etkilerine
ilişkin değerlendirmelerini sunmak maksadıyla
hazırlanmıştır.
Merkez Strateji Enstitüsü (MSE):
MSE, ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk
analizi ve strateji geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren
akademik bir danışmanlık ve düşünce kuruluşudur.

MSE benimsediği ilkeler çerçevesinde kapsadığı konularda özgün ve nitelikli
bilgiyi üretmeyi ve bunu geniş kitlelerle paylaşmayı temel amaç edinmiştir. Bu
maksatla, ilgi alanındaki konular hakkında analizler yapar, stratejiler geliştirir ve
akademik eğitim faaliyetlerinde bulunur.

MSE’nin

ilkelerini, insanlığın barış ve güvenliğini esas alan temel amacı

belirler. Bilimsel etik ve tarafsızlık kuruluşumuzun temel ilkesidir.
Ne kadar saygın olursa olsun MSE, hiçbir politik gücü veya inancı desteklemez.
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İran-P5+1 Nükleer Program Görüşmelerinde Gelinen Aşama ve Bölgesel Etkileri
Yönetici Özeti
“İran Nükleer Krizi”nin dünya gündemine girdiği 2002’den günümüze ikili, çoklu ve
uluslararası platformlarda çeşitli görüşmeler yapılmakla birlikte temel aktörler ABD ve İran olmuştur.
Süreç içerisinde zaman zaman kesintiye uğrayan görüşmelerde karşılıklı tehditkâr söylemler öne
çıkmış, ABD’nin ve İsrail’in İran’a karşı askeri harekât seçeneği de gündeme gelmiştir. ABD’de Obama,
İran’da ise Ruhani yönetimlerinin soruna ılımlı yaklaşımları ile her iki aktörün son dönem bölgesel
çıkarlarının çatışmadan ziyade uzlaşmayı gerektirmesi 2013’de yeni bir sürecin başlamasının önünü
açmıştır. Sürecin önemli bir başarısı olarak Kasım 2013’de Müşterek Eylem Planı (Joint Plan of ActionJPA) kabul edilmiş ve 2014 yılı bitmeden kapsamlı bir anlaşma hedeflenmiştir. 24 Kasım 2014’de
kapsamlı anlaşmanın yıl içinde hazırlanamayacağı anlaşılmış, ancak taraflar masayı terk etmeden ve
tehdit söylemine tekrar başvurmadan yedi aylık ilave bir süre üzerinde uzlaşarak Temmuz 2015’e
uzanan yeni bir takvim belirlemiştir.
JPA birçok unsur içermekle birlikte, genel hatlarıyla İran yaptırımlar nedeniyle dondurulan
petrol gelirlerinden 6-7 milyar doların serbest bırakılması ve bazı yaptırımların gevşetilmesi
karşılığında uranyum üretimini geçici olarak durdurmayı kabul etmiştir. Diğer taraftan JPA, İran’ın
nükleer programına ilişkin uluslararası endişeler konusunda uzun vadeli ve kapsamlı bir çözüme
yönelik bir yaklaşım ortaya koymuştur.
JPA ve sonrası görüşmelerde sağlanan ilerlemelere karşın, çözüme kavuşmamış önemli konular
bulunmaktadır. Taraflar arasındaki görüşmelerde ayrıntılı ve teknik konulara girildikçe kapsamlı bir
uzlaşının zorlukları ortaya çıkmaktadır. İran, kendi santrifüj kapasitesinin sınırlandırılmasına karşı
çıkmakta bunu da gelecekte sahip olacağı reaktör filosunun yakıt ihtiyacını karşılamasının ancak
büyük ölçekte bir zenginleştirme kapasitesine sahip olmakla sağlanabileceğine dayandırmaktadır.
ABD ve diğer P5+1 üyeleri ise İran’ın zenginleştirme kapasitesini onun gerçek nükleer yakıt ihtiyaçları
ile sınırlamak istemektedir. Tüm zorluklara karşın içinde bulunulan zaman dilimi, yıllardır ağırlaşan
ve derinleşen soruna çözüm bulunması için olgunlaşmış bir döneme işaret etmektedir.
İran ile yürütülen nükleer program görüşmelerinin hâlihazırda ortaya çıkardığı önemli bölgesel
yansımalar bulunmaktadır. Kapsamlı ve nihai bir anlaşmanın etkilerinin ise çok daha fazla olacağı
tahmin edilmektedir.
Öncelikle İsrail ve başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinin endişeleri artmaktadır.
Bu aktörlerin endişelerinin kaynağını İran’ın ABD ve diğer P5+1 ülkelerini aldatarak gizlice nükleer
silah edinme olasılığından ziyade ABD-İran yakınlaşmasının bölgesel güç dengesi üzerine algılanan
yansımaları oluşturmaktadır.
ABD-İran arasındaki en önemli anlaşmazlığın ortadan kalkması olasılığının belirmesi İsrail ve
Körfez ülkeleri tarafından beka sorunu şeklinde kabul edilmektedir. Bölgede hareket serbestini
artıracak İran’ın kendi rejimlerini tehdit edeceğini düşünen Körfez ülkeleri çeşitli arayışlar içine
girmektedir. Bu kapsamda İran ile işbirliği seçenekleri de göz ardı edilmemekte, bu yönde Umman ve
Katar daha aktif görünmektedir.

-1-

Merkez Strateji Enstitüsü
Rapor-007 | İran-P5+1 Nükleer Program Görüşmelerinde Gelinen Aşama ve Bölgesel Etkileri 07.01.2015

İran ile işbirliği aranmasının dışında ve daha önemlisi Körfez ülkeleri, askeri kapasitelerini
artırmaya ve ortak güvenlik yapılanmasına gitmeye çalışmaktadırlar. Suudi Arabistan’ın liderliğinde
Şii-Sünni bloklaştırması üzerinden yürütülen çabalara Fas ve Ürdün’ün de dâhil edilmesine
çalışılmaktadır. Bu tür çabaların bir çeşit “Arap NATO’su” veya kurumsallaşmış “Yarımada
Kalkanı”na (Peninsula Shield Force) dönüşmesi düşük olasılıklı bir seçenektir. Ancak bu süreçte başta
Katar ve Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri arasında “Arap Baharı” ile belirginleşmeye
başlayan dış politika farklılaşmalarının “Sünni ekseni” önemli ölçüde zayıflatacak şekilde derinleşmesi
de mümkün görülmektedir.
Yukarıdaki dinamiklerin bölgede uzun süre devam edeceği düşünülen Suriye krizi ile IŞİD ve
benzeri olgularda yapıcı ve sorun çözücülük yerine bozucu rol oynayabileceği de göz ardı edilmemesi
gereken ciddi bir olasılıktır.
ABD-İran yakınlaşmasından endişe duyan İsrail’in ise ABD’ye rağmen İran’ın nükleer tesislerine
yönelik bir hava harekâtı icra edebileceği tartışılmaktadır. İran ve İsrail’in 35 yıldır söylemlerindeki
sertliklerinin eyleme dönüşmediği ve ABD faktörü dikkate alındığında bu iddia gerçeklikten uzak
görülmektedir.
İran’ın nükleer sorunun çözümü ile birlikte bölgede daha özgüvenli ve rahat adımlar atması
mümkündür.
Nükleer program üzerinde kapsamlı bir anlaşmaya varılması durumunda, IŞİD ve Suriye
krizinde henüz Sünni ülkelerden güçlü bir ortak bulamayan ABD için; bir yeri işgal etmeden, Körfez
petrolünün küresel pazarlara serbest akışını engellemeden bölgeyi düzenleyen bir İran çok da rahatsız
edici olmayacaktır.
Bu durum Irak’ın İran ekseninde şekillenmesi, Suriye’de bir şekilde “Esad’lı” veya İran
çıkarlarını da gözeten bir rejimin devamı ve Irak’ta Kürt bölgesinde İran etkisinin artması anlamına
gelmektedir.
Yukarıdaki olasılık ise Körfez ülkelerinden daha ziyade Türkiye’yi ilgilendirmektedir.
İran nükleer programı üzerinden yürütülen süreç ve sonuçlarının en önemli yansımalarından
birisi şüphesiz ki bölgesel aktörlerin başlatacağı nükleer programlardır. Bu bağlamda Suudi
Arabistan’ın beka kaygısı nedeniyle askeri, Türkiye’nin ise enerji bağımlılığından kurtulmak için
ekonomik amaçlı girişimlerinin daha fazla konuşulacağı bir döneme girilmektedir.
İran’ın ABD ve Batı ile yakınlaşması Avrupa, Rusya, Hazar Havzası ve Orta Doğu’nun dâhil
edildiği geniş coğrafyada enerji nakil hatları tasarımlarını önemli ölçüde değiştirmektedir. Artık İran’ın
tamamen dışlandığı ve Türkiye’nin tüm projelerin ortasında yer aldığı bir enerji nakil hatları
mimarisini hayata geçirmek gittikçe zorlaşmaktadır. Batı ile yakınlaşan İran’ın da enerji nakil hatları
projelerinde yer almaya başlaması ve bu kapsamda yeni işbirliği mekanizmaları kurulması mümkün
görülmektedir.
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1.

Giriş
İran

rejimine

muhalif

“Halkın

Mücahitleri” örgütünün 2002 Yılı Ağustos
ayında Washington’da yaptığı bir basın
toplantısında Arak ve Natanz’da bulunan
tesisleri açıklaması ile “İran Nükleer
Krizi”

dünya

gündemine

2002’den

günümüze

programı

üzerinde

uluslararası
görüşmeler

girmiştir.

İran’ın
ikili,

çoklu

platformlarda
yapılmakla

nükleer

birlikte

ve

çeşitli
temel

aktörler ABD ve İran olmuştur. İsrail, ABD karar vericileri üzerindeki etkisini ve askeri harekât
tehdidini koz olarak kullanarak dikkate alınmaya çalışmaktadır.
Geçmiş dönemde süreç içerisinde sıklıkla kesintiye uğrayan görüşmelerde karşılıklı tehditkâr
söylemler öne çıkmış, ABD ve İsrail’in İran’a karşı askeri harekât seçeneği de gündeme gelmiştir.
ABD’de Obama, İran’da ise Ruhani yönetimlerinin soruna ılımlı yaklaşımları ile her iki aktörün son
dönem bölgesel çıkarlarının uzlaşmayı gerektirmesi 2013’de yeni bir sürecin başlamasının önünü
açmıştır. Sürecin önemli bir başarısı olarak Kasım 2013’de Müşterek Eylem Planı (Joint Plan of ActionJPA) kabul edilmiş ve 2014 yılında kapsamlı bir anlaşma hedeflenmiştir. 24 Kasım 2014’de kapsamlı
anlaşmanın hazırlanamayacağı anlaşılmış, ancak taraflar masayı terk etmeden ve tehdit söylemine
tekrar başvurmadan yedi aylık ilave bir süre üzerinde uzlaşarak Temmuz 2015’e uzanan yeni bir
takvim belirlemiştir.
Bu itibarla 2013’de başlayan bu süreç öncekilerden farklıdır ve tüm zorluklarına karşın sonuç
vaat etmektedir. Bu özellik tarafları memnun ederken bölgenin diğer aktörlerinde endişeye ve bölgesel
güç mücadelesinde hareketlenmeye yol açmaktadır.
Bu rapor, İran ile P5+1 arasında İran’ın nükleer programı üzerinde yapılan görüşmelerde gelinen
aşamanın tespiti ve bölgesel yansımaların irdelenmesi maksadıyla hazırlanmıştır. Rapor; Dünyada
nükleer enerji ve nükleer silahlar, İran’ın nükleer programı hakkındaki temel kavramlar, İran nükleer
programının geçmişi, İran'ın nükleer materyal zenginleştirme faaliyeti ve nükleer tesisleri,
görüşmelerin tarihsel süreci, son dönem görüşmeler ve JPA, gelinen aşama ve planlanan süreç ile
sonuçlar bölümlerini kapsamaktadır. Sonuçlar bölümünde “İran Nükleer Silah Üretmek İstiyor mu?”
sorusuna cevap aranmış ve nükleer program görüşmelerinin bölgesel etkileri irdelenmiştir.
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2.

Dünyada Nükleer Enerji ve Nükleer Silahlar
Nükleer

enerji,

temel

alternatif

enerji

kaynaklarından biri olarak gittikçe yaygın kullanım
alanı

bulmakta ve daha fazla ülkenin ilgisini

çekmektedir. Günümüzde 32 ülke nükleer enerji
sahibi olup1, faal 435 reaktöre ilaveten 70 civarında
reaktör inşa halindedir.2 2011’de Japonya’da meydana
gelen

kazadan

sonra

bazı

ülkelerde

nükleer

reaktörlerin kapatılıp yenilenebilir enerji kaynaklarına
yatırım yapılması tartışılmasına karşın çok sayıda
ülkede yeni nükleer programlar yürütülmektedir. 2050’li yıllarda nükleer enerji kullanan ülke sayısının
50 civarında olacağı ve nükleer reaktör sayısının 1000’in üzerine çıkacağı değerlendirilmektedir. 3
Nükleer enerjinin yaygınlaşması beraberinde güvenlik endişelerini gündeme taşımaktadır. Endişelerin
başında ise nükleer silahların yaygınlaşması gelmektedir.
Dünyada günümüze kadar 30 civarında ülke nükleer silaha sahip olmayı amaçlamış, 10 ülke bu
amacını gerçekleştirebilmiştir. ABD, Çin, Fransa, Hindistan, İngiltere, İsrail, Kuzey Kore, Pakistan ve
Rusya’nın nükleer silahlara sahip olduğu bilinmektedir.

Güney Afrika ise ileri bir aşamada iken

nükleer silah programından vazgeçmiştir.
Diğer taraftan Libya, 2003’de nükleer silah programını iptal etmiş, Irak’ın işgali ile Irak’ın
yürüttüğü iddia edilen programı sona ermiştir.
Güney Kore ve Tayvan’ın da; Asya-Pasifik’teki
istikrarsızlığın tırmanması ile Çin ve Kuzey Kore’den
algılanan tehditler nedeniyle nükleer silah peşinde
koşmaya başladıkları iddia edilmektedir. Japonya’da
nükleer teknoloji gelişmiş olmasına karşın; anayasal
kısıtlamalar, kamuoyunun genel olarak silahlanmaya
olumsuz yaklaşımı ve 1945’te maruz kalınan nükleer
saldırının etkilerinin devam etmesi nükleer silah
programının bir süre daha gündemde olmayacağının
işaretleri olarak görülmektedir. Ayrıca ABD’nin Doğu
Asya Pasifik’teki güvenlik şemsiyesinin de Japonya’nın nükleer silahtan uzak durmasını temin ettiğini
vurgulamakta yarar görülmektedir.
Cezayir ve Suriye geçmişte şüpheli ülkeler arasında yer almış, ancak sağlam kanıtlar söz konusu
olmamıştır.
İran’ın ise Şah Rıza Pehlevi döneminde başlayan ancak 1979’daki İslam Devrimi ile kesintiye
uğrayan nükleer çabalarında 2002’den itibaren nükleer silah üretmeye çalıştığı yönünde iddialar ortaya
atılmış, bu iddialar uluslararası toplumun büyük bir bölümü tarafından kabul edilmiştir.
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Günümüzde nükleer silaha sahip olan dokuz ülkenin nükleer başlık envanterleri Tablo1.’de
sunulmuştur.
Tablo 1. Dünyada Nükleer Başlıklar4
Uzun menzilli atma
sistemleriyle
kullanıma hazır

Kısa menzilde
kullanıma hazır

Atma
sistemlerinden ayrı
depolanan ve
kullanıma hazır
olmayan

Toplam

ABD

1.922

200

5,384

7.506

Rusya

2.484

2.000

4,000

8.484

250

250

Çin
İngiltere

160

Fransa

290

Hindistan

66

225
10

80-100

300
80-100

Pakistan

90-110

90-110

İsrail

80-200

80-200

10

10

Kuzey
Kore

Kuzey Kore nükleer başlıklara sahip olmasına karşın atma vasıtaları ile kullanma yeteneğine henüz tam
olarak kavuşamadığı değerlendirilmektedir. ABD ve Rusya’nın stratejik nükleer başlıklarını 2018’e kadar
1550’ye azaltmaları gerekmektedir.
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Nükleer silahların yapımında önemli yeri olan silah derecesinde zenginleştirilmiş nükleer
maddeler ise 10 ülkede bulunmaktadır. Bu kapsamda yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun
(YZU) (İngilizce HEU) global toplamı 1400 ton civarındadır.5 Nükleer silah üretilmesinde diğer önemli
bir madde olan Pu239 miktarı ise yaklaşık 234 tondur. Bu maddelerin ülkelere göre dağılımı Tablo2.’de
sunulmuştur.
Tablo 2. Nükleer Silah Üretiminde Kullanılan Madde Stokları6
Ülke

YZU

Askeri Amaçlı Pu239

Sivil Amaçlı Pu239

Rusya

695

128

50,1

ABD

605

87

0

Fransa

31

6

57,5

Çin

16

1,8

0,014

İngiltere

21,2

3,5

91,2

Pakistan

3

0,15

0

Hindistan

0,8

5,2

0,24

İsrail

0,3

0,84

-

0

0,03

-

15

-

61

Kuzey Kore
Diğer
Toplam

1390 ton

234 ton

260 ton

Stokların tamamı, 100,000’den fazla ilave nükleer başlık üretmeye imkân vermektedir. Bu
miktar, mevcut nükleer başlıklarda 4-5 katı bir artış anlamına gelmektedir. İran nükleer programının
böylesi korkunç bir nükleer ortamda tartışılmakta olduğunu vurgulamakta yarar görülmektedir. Orta
Doğu İran’ın nükleer silah sahibi olmasıyla yüz yüze kalacağı büyük risk ve tehditleri, on yıllardır,
İsrail ve Pakistan’ın nükleer silahları nedeniyle yaşamaktadır. Uluslararası toplumun İran’a karşı
gösterdiği kararlılığının en azından Orta Doğu’nun nükleer silah sahibi diğer ülkelerine karşı da
gösterilmesi kalıcı bir süreç için zorunlu görülmektedir.
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3.

İran’ın Nükleer Programı Hakkında Temel Kavramlar7
Bu bölümde İran’ın nükleer programı temel kavramların açıklanarak raporun içeriğinin

anlaşılmasının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; silah derecesinde malzeme, uranyum
ve zenginleştirmesi, plütonyum, zenginleştirme süreci, reaktörler, “Breakout Time” ve “Nükleer Eşik
Devleti” ile nükleer program hakkında mevzuat ve kurumların açıklanması önem arz etmektedir.
a. Silah Derecesinde Malzeme (Weapons Grade Material (WGM)
Bir madde yeterli düzeyde yoğunlaştırılmış Uranyum-U235 ve Plütonyum-Pu239 içerdiğinde
nükleer silah üretmeye uygun olarak tanımlanmaktadır.
b. Uranyum (U) ve Zenginleştirilmesi
Uranyum cevheri içinde yüzde 0,1 oranında bulunan bir elementtir. Doğadaki uranyum
elementinin yüzde 99’dan fazlası U238, yüzde 0,7 civarında ise U235’dir.

Uranyumun teknoloji ve

sanayide kullanılması için zenginleştirilmesi gerekir. Bu amaçla uranyumdan, uranyum oksit
konsantresi (“sarı kek”) elde edilir ve rafine işlemi sonrası uranyum dioksite dönüştürülür. Uranyum
bu haliyle bazı reaktörlerde yakıt olarak kullanılabilir. Birçok amaç için uranyum dioksitin uranyum
hegzafloride (UF6) dönüştürülmesi ve sonra da amaca uygun olarak reaktör düzeyinde veya silah
düzeyinde zenginleştirilmesi gerekir. Süreçteki son adım, bir dizi rafine veya zenginleştirilmiş
uranyum türlerini kullanarak yakıt çubuklarının üretilmesidir.
Zenginleştirme U235 izotopunun yoğunluğunun arttırılması ve U238’in yoğunluğunun azaltılması
demektir. Uranyum izotoplarından sadece U235, nötronun çekirdekle çarpıştığı, onu parçalara böldüğü,
ısı ve ışık yaydığı bir işlem olan fizyona uğrayabilmektedir. U 235’in yüzde 0,7 olan doğal yoğunluğu
yüzde 3 ile 5 arasında bir orana yükseltildiğinde düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum (DZU)
(İngilizce LEU) olarak adlandırılmaktadır. DZU, güç üreten reaktörlerin çoğunda yakıt olarak
kullanılır. İran’ın yüzde 5 oranında zenginleştirmeye Nisan 2006’da başladığı ve Şubat 2010’da yüzde
19.75’e çıktığı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK, İngilizcesi IAEA) tarafından kabul
edilmektedir.
UAEK tarafından uranyumdaki U235 oranı yüzde 20 oranının üzerine çıktığında yüksek düzeyde
zenginleştirilmiş uranyum (YZU) (İngilizce HEU) olarak tanımlanmaktadır. İran’ın yüzde 20’den fazla
oranda zenginleştirme yapıp yapmadığı kesin olarak bilinmemektedir.
Silah düzeyindeki uranyum, genellikle U235’in yüzde 90 veya daha fazla oranda zenginleştirilmesi
ile kullanılabilmektedir. UAEK’ye göre 25 kg. YZU veya 8 kg. Plütonyum Pu 239 veya U233 (U233,
Toryum232 kullanılarak üretilmektedir ve İran nükleer programı dışındadır) ile nükleer bir silah
üretebilmektedir. Bu konuda farklı iddialar da bulunmaktadır. Örneğin, 3 kg. Pu239 veya 2-7 kg. YZU
ile basit bir nükleer silah üretilebileceği öne sürülmektedir.
c. Plütonyum (Pu)
Plütonyum, esas itibariyle yapay bir elementtir. Çok az miktarlarda doğal olarak bulunmaktadır.
Reaktör düzeyinde plütonyum, ticari amaçlı güç reaktörleri tarafından fizyon sırasında açığa çıkan
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nötronların diğer uranyum atomlarıyla etkileşime girmesi sonucu oluşan normal bir yan ürün olarak
ortaya çıkmaktadır. Kullanılmış yakıt çubuklarındaki Pu239, Pu240 ve Pu241 izotopları nükleer yakıt
olarak kullanılabilmektedir. Hafif su ile çalışan standart reaktörlerde harcanmış yakıt çubuklarındaki
plütonyum, genellikle yaklaşık yüzde 60-70 Pu239 olurken ağır su ile çalışan reaktörler, silah seviyesi
yoğunluğunda Pu239 üretebilmektedir.
d. Zenginleştirme Süreci dört ana işlemden oluşmaktadır.
(1) Gaz Santrifüjü:
Uranyum hegzaflorid gazı (UF6), hava boşluğunda çalışan bir dizi uzun, dönen silindire
pompalanmaktadır. Merkezkaç kuvveti, daha ağır olan U238 moleküllerini haznenin dışına doğru
iterken daha hafif olan U235 molekülleri merkezde kalmaktadır. Standart santrifüjlü zenginleştirmede
kolayca değişiklik yapılarak YZU üretilebilmekte ve değişiklikler kolayca gizlenebilmektedir.
Zenginleştirme santrifüjleri, casus uydular tarafından saptanması daha zor olan küçük binalarda
tutulmaktadır. İran’ın Natanz ve Fordow’daki tesisleri bu kapsamdadır.
(a) IR-1/P-1: İran’ın IR-1 (ya da P-1) santrifüjü, Hollanda’nın eski bir tasarımına
dayanmaktadır. Pakistanlı nükleer bilim uzmanı Abdul Kadir Han’ın tasarımı çalarak İran, Irak, Libya,
Kuzey Kore ve muhtemelen Hindistan’a sattığı iddia edilmektedir. IR-1’de, 10 ile 11 cm. çapları
arasında alüminyum rotorlar kullanılmaktadır. Santrifüjün çevre hızı, ~350 m/s’dir.
(b)IR-2m/P-2: İran’a Pakistanlı Han tarafından 1990’ların ortalarında satıldığı iddia edilen
IR-2m (veya P-2) santrifüjü, yüksek dayanımlı çelik rotorlar kullanmaktadır. Santrifüj, değiştirilmiş bir
Alman modeline dayanmaktadır. Rotorların 14.5 ile 15 cm. genişliğinde olduğu tahmin edilmektedir.
IR-2m, 485 m/s’ye ulaşmaktadır. İran’ın Kasım 2011 itibariyle, 164 adet IR-2m santrifüjü yerleştirdiği ve
test sürecinin devam ettiği kabul edilmektedir.
(c) IR-4: IR-4, IR-2m ile aynı boyutlara ve potansiyel üretime sahiptir. Han’ın İran’a yasadışı
yollarla 1990’larda ithal ettiği santrifüje ve tasarım parçalarına dayanmaktadır. İran, 66 adet IR-4
santrifüjü yerleştirilmiştir.
(2) Gaz Difüzyon: U235 ve U238 içeren bir gaz karışımı, yarı geçirgen bir araca konulmakta,
daha hafif olan moleküller daha ağır olanlara göre daha hızlı hareket ettiğinden U 235 molekülleri, U238
moleküllerine göre daha hızlı çıkmaktadır. Gaz difüzyon tesisleri, büyük olduğundan uydu keşifleriyle
kolayca saptanabilmektedir.
(3) Elektromanyetik zenginleştirme: U235 ve U238 izotoplarının manyetik bir alandan geçerken
takip ettikleri farklı yollar, ayrılmalarını ve toplanmalarını kolaylaştırmaktadır.
(4) Lazer: Lazer kullanılmak suretiyle U235 atomları, U238’den ayrıştırılmaktadır.
e. Reaktörler:
(1) Hafif su reaktörleri: En sık kullanılan reaktörler olan hafif su reaktörlerinde, soğutucu olarak
normal su ve yakıt olarak LEU kullanmaktadır. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi kapsamında
hafif su reaktörleri; plütonyumun yan ürününün çıkarılması reaktörün kapatılmasını gerektirdiği ve
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bunun dışarıdan daha kolay fark edilmesi ile yan ürün olarak üretilen Pu 239’un düşük yoğunluğu
nedenleriyle tercih edilmektedir. İran’ın Rusya tarafından inşa edilen Buşehr tesisi hafif su
reaktörüdür.
(2) Ağır Su Reaktörleri: Soğutma suyu olarak yoğun miktarda “ağır hidrojen” (normal protonun
yanı sıra çekirdeğinde bir nötron bulunduran hidrojen atomu olan hidrojen) kullanılmaktadır. Bu,
zenginleştirilmemiş doğal uranyumun yakıt olarak kullanılmasına imkân sağlamaktadır. Ağır su
reaktörlerinde tüketilen yakıt çubukları, herhangi bir uranyum zenginleştirme tesisine ihtiyaç olmadan
önemli miktarlarda silah derecesinde Pu239 üretme kapasitesine sahiptir. İran’ın Arak’ta ağır su üreten
tesisi bulunmaktadır ve ayrıca bölgede ağır su reaktörü inşa ettiğini açıklamıştır. Tesisin inşası henüz
tamamlanmamıştır.
f. “Breakout Time” ve “Nükleer Eşik Devleti”
Nükleer program takip eden bir ülkenin nükleer silah üretmesiyle ilgili iki önemli kavram
Nükleer Eşik ve Breakout Time’dır.
(1) Breakout Time (Nükleer silah yapma süresi)
İran’la çalışmaları sürdürülmekte olan kapsamlı nükleer anlaşmanın kritik hedeflerinden birisi
de, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nı (NPT) ihlal ederek bir bomba
yapmaya karar vermesi durumunda bunun için ihtiyaç duyacağı süreyi olabildiğince uzatmaktır. Bu
kapsamda “breakout” terimi; NPT’ye taraf olan ve nükleer silaha sahip olmayan bir ülkenin,
anlaşmanın dikte ettiği “nükleer enerjiyi sadece barışçıl amaçlar için kullanmak” kuralına uymayıp
nükleer silah yapmaya karar vermesi durumunu anlatmak için kullanılmaktadır. Türkçede tam
karşılığı bulunmayan bu terimi “nükleer silah yapmak” olarak dilimize çevirmek yanlış olmayacaktır.
Bu çerçevede “Breakout Time” terimi, uluslararası toplumun bir bomba yapma girişimini fark ettiği an
ile tek bir bombanın yapılması için gerekli fisil maddenin (Kendiliğinden ya da nötronlarla tepkimeye
girerek çekirdek bölünmesi oluşturan madde, bölünebilir madde) elde edildiği an arasındaki süre
anlamına gelmektedir. Bu süre bazı faktörlere bağlıdır;8
 Nükleer silah yapma girişiminin başlangıcı ile girişimin keşfedilmesi arasındaki süreye,
 Uranyum elde etmek sorun değil ise nükleer silah girişiminde bulunan ülkenin uranyum
stokları ve zenginleştirme seviyesine,
 Bu stokların hali (gaz veya katı halde), durumuna (toz ya da metal) ve son olarak,
 Uranyumu zenginleştirmek için santrifüj kullanılıyorsa bunların sayısı ve etkinlik derecesine.
ABD’nin bu konuda hedeflediği sürenin bir yıl olduğu kendileri tarafından sıkça dile
getirilmektedir. Hedeflenen bu sürenin başarılabilmesi için İran’ın; santrifüjlerinin sayısını, uranyum
ve düşük zenginleştirilmiş uranyum stoklarını azaltmak ve santrifüjlere ilişkin ArGe faaliyetlerini
sınırlandırmak da dâhil olmak üzere mevcut nükleer kapasitesini düşürmesine ihtiyaç vardır. İran’ın
“nükleer silaha sahip olma süresi” üzerine odaklanılması, yapılacak kapsamlı bir anlaşma ile
uluslararası topluma, zamanında harekete geçerek böyle bir olayın gerçekleşmesini önleme olanağını
verecektir.9
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İran’ın “Breakout Time” kapasitesi hakkında dayanılan senaryolara değişik sonuçlar
bulunmaktadır. ISIS tarafından 2013’de yapılan bir çalışmada; İran’ın kullanabileceği santrifüj sayısı ve
zenginleştirilmiş LEU ve HEU miktarları temel değişkenler olarak alınarak dört senaryo tespit
edilmiştir. Çalışma sonuçları İran’ın “Breakout Time” sürelerini 1-4,5 ay arasında vermektedir.10
Bu süreler, müzakerelerde ABD’nin pazarlık gücünü kolaylaştırmaya yönelik olarak tespit edilen
senaryolardaki aşırı zorlamalar nedeniyle gerçekçi görülmemektedir. Diğer taraftan tespit edilen
süreler doğru olsa bile İran’ın nükleer silah üretmek için;
-silah derecesinde ürettiği maddeyi toz haline getirmesi,
-uygun bir metal düzeneğe yerleştirmesi,
-bunu kullanarak bomba/nükleer başlık yapması,
-atma vasıtasına uyarlaması,
-atma vasıtasıyla ve önceden onlarca testten geçirmesi,
-geri besleme sonuçlarını işleme tabi tutması ve
-birden çok silah üretmesi gibi çok daha uzun bir sürece ihtiyacı olduğu açıktır.
Yukarıdaki noktaları göz ardı ederek yapılan hesaplamalar İran tarafından da nesnel ve doğru
bulunmamaktadır.
(2) Nükleer Eşik Devleti, , nükleer silah üretme kararı almasının ardından bir yıl içerisinde
birden fazla bomba üretmek için gereken bilimsel, teknik ve endüstriyel kapasiteye sahip devlet olarak
tanımlanabilir. Başta İsrail olmak üzere birçok taraf İran’ı Nükleer Eşik Devleti olarak nitelendirmesine
karşın konu tartışmalıdır. İran da zaman zaman yaptığı açıklamalarda nükleer eşik devleti olduğunu
açıklamıştır.
f. Nükleer Konularla İlgili Antlaşmalar ve Kurumlar: İran’ın nükleer programı konusunda sık
kullanılan anlaşma, protokol ve diğer mevzuat arasında önem arz edenler ile rol alan kurumsal
yapılardan;
 Nükleer Silahların yayılmasının Önlenmesine İlişkin Anlaşma (NPT),
 Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK, İngilizcesi IAEA),
 Güvenceler,
 Ek Protokol,
 Kod 3.1 ve
 P5+1 hakkında bilgiler Ek-1’dedir.
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4.

İran'ın Nükleer Programının Geçmişi
Nükleer sırlarını kimseyle paylaşmayan fakat Sovyetler Birliği’nin nükleer bir güç oluşuyla, bu

konudaki tekelini kaybeden ve Sovyetlerin yayılmacı bir politika izleyeceğine inanan ABD, farklı
arayışlara gitmiştir. Devlet Başkanı Eisenhower’ın 8 Aralık 1953 tarihinde BM Genel Kurulunda yaptığı
“Barış için Atom” başlıklı konuşma11 ABD’nin bu konuda izleyeceği politikanın da işaretlerini
vermiştir. Bu kapsamda ABD birçok müttefikine küçük çaplı nükleer araştırma reaktörleri kurmaları
için teknolojik ve bilimsel alt yapı desteği sağlamıştır.12
Bu çerçevede 1957 yılında, ABD’nin İran’la imzaladığı bir sivil nükleer işbirliği anlaşması İran’ın
nükleer programının başlangıcı olarak alınabilir.13
ABD, İran’ın nükleer programını geliştirmesi için her türlü desteği vermiş, bu kapsamda 1967’de
yüzde 93 YZU ile çalışan Tahran Araştırma Reaktörü’nü satmıştır. Bu reaktörde kullanılacak YZU da
ABD tarafından temin edilmiştir. ABD aynı zamanda Şah Rıza Pehlevi’nin nükleer silah üretme
hedefini de desteklemiştir.
1974 yılında Almanya ile Buşehr’de iki basınçlı su reaktörü; Fransa ile Bender Abbas’da iki adet
900 MWe’lik reaktör kurulması için anlaşma yapılmıştır.
1975 yılında ise ABD’nin 6,4 milyar dolar karşılığında İran’a sekiz adet reaktör satma anlaşma
imzalanmıştır. İran’ın nükleer macerası 1979 yılındaki İslam devrimi ile sekteye uğramıştır.
İran’ın nükleer yolculuğu 1989 yılı Temmuz ayında Sovyetler Birliği ile imzaladığı nükleer
malzeme ve ilgili teçhizatın kullanımına dair işbirliği anlaşması ile 10 yıl aradan sonra yeniden
başlamıştır.
1993-1994 yıllarında İran’ın nükleer program işbirliği Rusya ve Çin ile yürütülmüş; her iki
ülkeden teknik destek sağlanmış ve sınırlı bir nükleer kapasite hayata geçirilmeye başlanmıştır.
2002 Eylül ayında Rus uzmanlar Buşehr’de daha önce yarım bırakılan reaktörün yapımına
ABD’nin karşı çıkmasına rağmen tekrar başlamıştır.
Aralık 2002’de ABD İran kitle imha silahları edinmeye çalışmakla suçlamış, Haziran 2003’de ise
UAEK Arak ve Natanz’ı denetledikten sonra İran’ın NPT’yi ihlal ettiğini açıklamıştır.
2003’den günümüze kadar bir taraftan İran’ın nükleer programı üzerine istikrarsız görüşmeler
devam etmiş, diğer taraftan İran’ı cezalandırmak ve caydırmak için çeşitli yaptırımlar uygulanmış ve
askeri harekât söylem ve tehdidi kullanılmıştır.
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5.

İran'ın Nükleer Materyal Zenginleştirme Faaliyeti ve Nükleer Tesisleri
Arak’taki gizli ağır su nükleer tesisinin 2002 Ağustos ayında ortaya çıkmasının ardından tesisin

varlığı aynı yıl Aralık ayında Uluslararası Bilim ve Güvenlik Enstitüsü (ISIS) tarafından sağlanan uydu
görüntüleriyle de doğrulanmıştır.
ISIS yine aynı tarihlerde yaptığı bir açıklamayla İran’ın Arak’ta nükleer silah için gerekli iki temel
unsur olan ayrıştırılmış plütonyum ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum elde etme
kapasitesine sahip nükleer reaktör inşa ettiğine dair endişelerini dile getirmiştir. Ağustos 2006’da ise
İran Arak reaktöründe ağır su üretimine başladığını resmen dünyaya duyurmuştur.14
İran’ın mevcut nükleer madde miktarları tam olarak bilinmemesine karşın bazı tahminler
yapılabilmektedir. Buna göre İran;
- yüzde 3.5 zenginleştirilmiş uranyum: 13,279 kg. (bunun 115,6 kg.lık miktarı JPA gereği yüzde
20’lik YZU’dan dönüştürülmüştür)15 ve
- yüzde 20 civarında zenginleştirilmiş uranyum: 336 kg.(447 kg. civarında iken bunun 105,6 kg.
ı yüzde 5’in altına düşürülmüştür)16 sahiptir.
a. Reaktörler17: Aşağıda İran’da mevcut nükleer tesislerinin en önemli ve en çok tartışılanları
hakkında özet bilgi sunulmaktadır. Ayrıntılı bilgi Ek-2’dedir.
(1) Arak
İran’ın ağır su üretmek için kurduğu bu tesiste bulunan IR40 tipi reaktör, 40 MW termal güç üretmek üzere dizayn edilmiş
olup İsfahan’daki tesislerde üretilecek uranyum oksiti yakıt
olarak kullanması planlanmıştır. Bu tesiste üretilecek ağır su,
uygun tipteki reaktörlerde kontrollü fisyon zincirleme reaksiyonu
sağlamak

amacıyla

kullanılabileceği

gibi

nükleer

bomba

yapımında ihtiyaç duyulan plütonyumu üretmek için de
kullanılabilen bir malzemedir. Normal işletimde IR-40 reaktörü yılda yaklaşık 9 kg. plütonyum
üretebilir ki bu da her yıl neredeyse iki nükleer bomba yapmak için yeterlidir. Fakat elde edilen
plütonyumun bomba yapımında kullanılabilmesi için radyasyonlu yakıttan ayrıştırılması gerekir.
IAEA’nın Ağustos 2013 raporunda, tesisin faaliyette olduğu
belirtilmiş ise de kuruluşun Kasım 2013 raporunda bu
değerlendirme raporda tekrar yer almamıştır.
(2) Natanz
Natanz’daki tesisler İran’ın uranyum santrifüj programının
ana üssünü oluşturmaktadır. IR-1 santrifüjlerin çoğu Natanz’da
bulunur. Dolayısıyla İran ve BM arasındaki anlaşmazlıkların
merkezini oluşturmaktadır.
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(3) Buşehr
İki basınçlı su reaktörü bulunmaktadır. Mart 2010’dan
itibaren alınan uydu görüntüleri, Buşehr’in 17 km kadar
güneyinde 2,5 km2 lik bir alanda ilk tamamlanan reaktör tesisini
göstermekteydi. İran devlet medyası Eylül 2010’da santralin
ulusal sisteme bağlandığını yazmıştır. UAEK’nin bir ay sonra
yaptığı denetlemede reaktörün işletimde olduğu tespit edilmiştir.
Eylül 2013’de İran Atom Enerji Kurumu (AEOI) o güne kadar UAEK ile yapılan anlaşma uyarınca Rus
teknisyenler tarafından işletilen Buşehr santralinin kontrolünün İran hükümetine geçtiğini
duyurmuştur.
(4) Fordow
Nükleer tesis, orta İran’da Kum kentinin 40 Km. kuzeyinde
yer almaktadır. İlk kez 21 Eylül 2009 tarihinde İran’ın UAEK’ye
yazdığı mektupta inşa halinde olarak bildirilmiştir. İran 2011 yılı
Eylül ayında LEU üretiminin %20’sini Natanz’dan Fordow’a
kaydıracağını bildirmiş ve Aralık ayı itibarı ile daha yüksek
seviyede zenginleştirme işlemine başlamıştır. İran bu tesiste 2700
civarında birinci nesil santrifüj bulundurmakta olup bunların
yaklaşık 700 adedini uranyum zenginleştirmekte kullanmaktadır.
(5) Isfahan
İran Atom Enerji Kurumu hâlihazırda Isfahan şehri
civarında çeşitli nükleer tesisleri işletmektedir. Büyük olasılıkla
tesislerin tamamı İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi alanı
içerisinde yer almaktadır. BM Mart 2007 tarihli 1747 sayılı
kararında tesisler; İsfahan Nükleer Yakıt Araştırma ve Üretim
Merkezi

ve

İsfahan

Nükleer

Teknoloji

Merkezi

olarak

listelenmiştir.
Yukarıdakiler dışında Tahran’da 1967 yılında kurulan ve
AEOI tarafından yönetilen Tahran Nükleer Araştırma Merkezinde bir dizi nükleer araştırma üretim ve
test tesisleri bulunmaktadır.
b. Nükleer Teknoloji Üzerinde Çalışan Üniversiteler
UAEK’nin verilerine göre İran’da Isfahan, Tahran, Bouali-Sina ve Guilan üniversiteleri;
Amirkabir, Shiraz ve Khajeh-Nasir-Toosi Teknoloji üniversiteleri ile İran Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi nükleer teknoloji üzerine araştırmalar yürütmektedir.18
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c. Nükleer Silah Yakıt Döngüsü ve İran
İran’ın nükleer programında P5+1 için temel endişe kaynağı, İran’ın nükleer silah için gerekli
yakıt üretme kapasitesine sahip olması olasılığıdır. Nükleer silahlar için gerekli yakıtı üretmek
amacıyla yürütülen bir seri işlemler bütünü nükleer silah yakıt döngüsü olarak adlandırılır. Aşağıda
Şema-1’de tipik nükleer silah yakıt döngüsü görülmektedir. Uranyum cevherinin çıkarılması ve
işlenmesini müteakip iki ayrı döngü takip edilebilmektedir. Şema’nın sağ bölümündeki döngü,
uranyumun yüzde 90 oranında zenginleştirilmesini kapsarken, soldaki döngü hafif su reaktörlerinde
kullanılan yakıt çubuklarının yeniden işlenmesiyle plütonyumun ayrıştırılıp silah derecesine
getirilmesini içermektedir.

Şema 1. Nükleer Silah Yakit Döngüsü
Hafif
Su
Reaktörü

4

5
Yeniden
işlem

Yakıt
Çubuğ
3
u

Zenginleştirme

3

6

Silah
Derecesi
YZU (%90)

4

Ayrıştırılmış silah
derecesinde Pu

2
7

Dönüştürme

Nükleer silah

5

Nükleer
silah

1

Uranyum
çıkarma ve
işleme

Kaynak: “The Nuclear Weapon’s Fuel Cycle”, ISIS, http://www.isisnucleariran.org/sites/weapons-fuel-cycle/

Şema 1. Nükleer Silah Yakit Döngüsü19

İran’ın nükleer tesislerindeki yakıt döngüsü Şema-2’dedir. Bu şemadaki yakıt döngüsü
uranyumun yüzde 90 düzeyinde zenginleştirilmesinden ziyade Şema-1’in sol bölümünde yer alan
plütonyum ayrıştırılmasına dayanmaktadır. Ancak İran henüz hafif su reaktöründe kullandığı yakıt
çabuklarını yeniden işleyememektedir.
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Şema 2. İran’ın Nükleer Yakıt Döngüsü

Uranyum
cevheri
çıkarılması ve
işlenmesi
(SakhandAdakan)

1

2

Zenginleştirme

3

Yakıt Çubuğu

4

Dönüştürme

Isfahan

Natanz

Isfahan

Hafif Su
Reaktörü

6

5

Elektrik
Üretimi

Yeniden İşlem
Buşehr
Plütonyum

Geçici Atık
Depolama
Anarak

6 nolu işlem İran’da gelinen aşamada yapılamamaktadır.

Kaynak: ISIS internet sayfasından istifadeyle hazırlanmıştır. “Iran’s Nuclear Power Fuel Cycle”, ISIS,
http://www.isisnucleariran.org/sites/power-fuel-cycle/

Şema-2: İran’ın nükleer yakıt döngüsü20
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6.

Görüşmelerin Tarihsel Seyri
İran NPT’yi 1970 yılında imzalamıştır. NPT’nin 3. maddesi nükleer silaha sahip olmayan

devletlerin UAEK’nin güvence sistemini ve kapsamlı tedbirlerini kabul etmelerini gerektirmektedir.
İran 1974’de UAEK ile Kapsamlı Güvenceler Anlaşmasını imzalamıştır.
UAEK, 2002’den itibaren İran’ın gizli olarak nükleer araştırmalar yaptığı iddialarını araştırmaya
başlamış ve bazı faaliyetlerin Kapsamlı Güvenceler Anlaşmasını ihlal ettiği sonucuna ulaşmıştır. Ancak
UAEK İran’ın nükleer silah geliştirmeye çalışıp çalışmadığını tespit edememiş, barışçıl amaçlı nükleer
araştırmaların bir kısmından şüphe duymuştur.
UAEK’nin tespitleri üzerine İran ile Batı arasındaki görüşmeler 2003’de başlamıştır. Günümüze
kadar uzanan ve zaman zaman kesintiye uğrayan görüşmeleri üç döneme ayırmak mümkündür.
a. EU3

(Almanya,

Fransa,

İngiltere)

ile

İran

arasındaki görüşmeler: 2003-2006 arasındaki dönemi
kapsamaktadır. Taraflar Ekim 2003’de görüşmelere
başlayarak Tahran Bildirisi’ni imzalamıştır. Bu bildiri ile
İran UAEK ile Ek Protokolü imzalamayı, görüşmeler
süresince zenginleştirme faaliyetini askıya almayı; EU3
ise İran’ın nükleer silah konusunda yeterli garantiler
vermesi koşuluyla nükleer enerji programı uygulama
hakkını

kabul etmiştir. 14 Kasım 2003’de Paris

Anlaşması imzalanmıştır. Paris Anlaşması ile İran
uranyum zenginleştirmesini geçici ve gönüllü bir tedbir olarak kabul etmiştir. İran 18 Aralık 2003’de
UAEK ile Ek Protokolü imzalamış ve denetçilere tesislerini açmıştır. Ancak EU3 –İran görüşmeleri
ABD’nin EU3’e baskıları nedeniyle aksamış, Haziran 2005’de Ahmedinejad’ın Cumhurbaşkanı
seçilmesinden sonra İran UAEK denetimlerini durdurmuştur.
b. Görüşmelerin aksaması ve yaptırımlar dönemi: 2006-2008 yıllarını kapsamaktadır. Bu dönemde
UAEK, konuyu 2006’da BM Güvenlik Konseyine götürmüştür. Aynı yıl ABD, Rusya ve Çin’in
görüşmelere dâhil olmasıyla P5+1-İran görüşmeleri başlamakla birlikte temel olarak İran’a karşı BM, AB
ve ABD’nin yaptırım kararlarının alındığı bir dönemdir. Dönemin başında, P5+1 İran’a bir teklif sunmuş
ancak İran uranyum zenginleştirmesinin durdurulması koşulu nedeniyle teklifi kabul etmemiştir.
2008’de de benzer teklif yinelenmiş ancak sonuç alınamamıştır. Bu dönemde BMGK İran nükleer
programı üzerinde beş karar çıkarmıştır (Karar no: 1696, 1737, 1747, 1803 ve 1835). Bu kararlar İran’a
gittikçe ağırlaşan çeşitli yaptırımlar getirmiştir.
c. P5+1-İran görüşmeleri: 2008-2014 dönemini kapsamaktadır.
P5+1 –İran karşılıklı ve yüz yüze görüşmeleri ilk defa Haziran-Temmuz 2008’de Cenevre’de
başlamış ancak sonuç alınamamıştır. ABD’de Obama’nın başkan seçilmesi ile 2009’dan itibaren ABD
politikası farklılaşmaya başlamış, ABD görüşmelere başlamak için İran’ın zenginleştirmeyi durdurma
ön koşulundan vazgeçmiştir.
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2009-2010 yılları genel anlamıyla uranyum takası üzerine görüşmelerle geçmiş, Türkiye’nin de
dahil olduğu bu görüşmelerde de sonuca ulaşılamamıştır. BMGK, sonuncusu (Karar 1929) Haziran
2010’da 1929 sayılı kararı almıştır. Bu karar da;
 İran’ın nükleer faaliyetleri konusunda UAEK ile tam bir işbirliği yapmasını,
 Uranyum zenginleştirme programını ve ağır-su reaktörü inşası ile ilgili projeleri durdurmasını,


UAEK ile Kapsamlı Güvenceler Anlaşmasının Ek Protokolünü onaylamasını vurgulamıştır.

Karar:1929 aynı zamanda İran’ın nükleer silah taşıma kapasitesine sahip her tür balistik füze
geliştirme faaliyetlerinden uzak durmasını ve UAEK Kapsamlı Güvenceler Anlaşmasının İran’a ilişkin
ek düzenlemelerine (Kod 3.1) uymasını talep ediyordu.21
BMGK kararı sonrası 2011’de Rusya’nın “adım adım” yaklaşımını içeren bir girişim olmuş ancak
diğer P5+1 ülkelerinin olumsuz yaklaşıma ile yıl içinde hayata geçirilememiştir. Nisan 2012’de
İstanbul’da başlayan iki tarafın görüşmeleri 2013 Ekim ayına kadar değişik başkentlerde devam etmiş,
görüşmelerde Rusya’nın “adım adım” yaklaşımı uygulanmaya çalışmış ancak kayda değer bir sonuç
çıkmamıştır.

7.
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Son Dönem Görüşmeler ve Müşterek Eylem Planı (Joint Plan of Action-JPA)
Ruhani’nin 2013 Ağustos ayında görevi devralmasını müteakip, İran ve P5+1 ülkeleri, Ekim ve
Kasım aylarında olmak üzere iki kez bir araya gelmişlerdir. Bu görüşmelerde “Müşterek Eylem Planı”
(Joint Plan of Action (JPA) üzerine 24 Kasım 2013 tarihinde mutabakat sağlanmıştır. JPA’ya son şekli 12
Ocak 2014’de verilmiştir.
JPA’nın ana unsurları şunlardır;22
JPA’da iki aşama öngörülmüştür. Birinci aşama altı ay süreli olarak planlanmış ve karşılıklı
uzlaşmayla uzatılabileceği kararlaştırılmıştır. İkinci aşama ise, JPA’nın imzalanmasından itibaren bir
yılı geçmeyecek ve taraflar müzakereleri tamamlayarak uzlaşmaya varılan hususları uygulamaya
başlayacaktır. Müzakere sürecindeki temel prensip ise “her şey uzlaşılmadan hiçbir şey uzlaşılmış
sayılmaz” şeklinde belirlenmiştir.
Buna göre birinci aşamada tarafların atacağı adımlar müteakip paragraflarda özetlenmiştir.
İran;
 Mevcut yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyumun yarısını Tahran Araştırma Reaktöründe yakıt
olarak kullanılabilecek duruma getirmek için bulunduracak, diğer yarısını yüzde 5’in altında
zenginleştirilmiş oranına getirecek,
 Altı aylık bir süre için uranyumun yüzde 5 oranı üstünde zenginleştirilmesini durduracak,
 Natanz ve Fordow uranyum zenginleştirme tesisleri ile ve Arak ağır su reaktöründe geliştirme
faaliyetlerini donduracak,
 Zenginleştirme için yeni tesis kurmayacak,
 Kullanılmış yakıtın yeniden işlemini yapmayacak ve yeniden işlem yapılabilecek tesisler inşa
etmeyecek,
 UAEK’nin, Kapsamlı Güvenceler Anlaşmasında geçmeyen nükleer bağlantılı tesislerine
girmesine izin vermesine ilaveten bu kuruluşa kendi nükleer programı hakkında ilave bilgi sağlayacak
ve UAEK’nin kapsamlı denetimlerine razı olacaktır.
JPA gereği P5+1;
 İran ham petrol satışlarını engellemeye yönelik ilave girişimleri durduracak,
 İran’ın petrol satışlarından kazandığı ancak dondurulmuş bulunan gelirin üzerinde uzlaşılan
kısmını serbest bırakacak,
 ABD ve AB’nin petrokimya, altın ve diğer değerli madenler ihracatına yönelik yaptırımları
askıya alacak,
 ABD’nin İran’ın otomotiv sanayine ve sivil ulaştırma güvenliğine yönelik yaptırımlarını
uygulamayacak,
 ABD, BM ve AB vasıtasıyla nükleer konularla ilgili yeni yaptırımlar koymayacak,
 İran’ın insani ihtiyaçlarının (yiyecek ve sağlık) ve yurt dışındaki öğrencilerin ödemelerinin
karşılanması için yurtdışında dondurulmuş gelirin kullanılması için uygun bir mekanizma kurulmasını
sağlayacaktır.
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İkinci aşamada:
 Uzun dönemli ve kalıcı bir anlaşma yapılması,
 Tarafların hak ve yükümlülüklerinin NPT ve IAEA Kapsamlı Güvenceler Anlaşmasına dahil
edilmesi,
 BM yaptırmalarının tamamen kaldırılması,
 İran’ın nükleer programının limitleri, kapsamı, zenginleştirme ihtiyaçları ve stoklarını
kapsayacak şekilde uzlaşılmış bir çerçeve oluşturma,
 Arak Ağır Su Reaktörü ile ilgili endişeleri tamamen ortadan kaldıracak, kullanılmış yakıtın
yeniden işlenmesini mümkün kılacak düzenlemeler yapma,
 İran’ın iç siyasi aktörlerinin de onayını alarak uzlaşılan şeffaflık önlemleri ve UAEK’nin
güçlendirilmiş denetleme sistemini hayata geçirilmesi, Ek Protokolün onaylanması ve uygulanması
 P5+1 ile İran arasında sivil nükleer işbirliği yapılması, modern hafif su reaktörleri, araştırma
reaktörleri, nükleer yakıt ve ARGE tedariki üzerinde kapsamlı bir uzlaşma hedeflenmektedir.
JPA, İran’ın nükleer programına ilişkin uluslararası endişeler konusunda uzun vadeli ve
kapsamlı bir çözüme ulaşmaya yönelik bir yaklaşım ortaya koymuştur.23 JPA’nın İran’a sağlayacağı
mali rahatlama kritik öneme sahiptir. İran’ın petrol satışlarından kazandığı ve dondurulmuş bulunan
yaklaşık 100 milyar dolar tutarındaki kaynaklardan ayda 700 milyon doların serbest bırakılması önemli
bir adım olarak kabul edilmiştir.
Bu plan ile İran’a altı aylık bir sürede 6-7 milyar dolar sıcak para girişine imkan sağlanmış,
karşılığında ise İran’ın zenginleştirilmiş uranyum üretimini geçici olarak durdurması kabul
ettirilmiştir.24
Anlaşma uyarınca İran’ın nükleer kapasitesinin büyük kısmı 20 Ocak tarihinden itibaren
dondurulacaktı.
JPA üzerinde anlaşmaya varılmasından sonra 2 Temmuz 2014 tarihinde bir grup görüşme daha
yapılmasını müteakip 20 Temmuz 2014 de olası bir kalıcı çözüme ulaşmak üzere tüm tarafların
katılımıyla bir toplantı planlanmıştır. Bununla birlikte 18 Temmuz da P5+1 ve İran o toplantıda bir
anlaşmaya varılabileceğine umutlu olmadıklarından süreci dört ay uzatmak konusunda anlaşmışlar ve
görüşmeler 24 Kasım tarihine kadar uzatılmıştır. Bu uzatma birçok eleştiriye neden olmuştur. Fakat
ABD uzatma sonrasında kapsamlı bir anlaşmaya varılmasını olası gördüğünü belirten bir bildiri
yayımlamıştır. UAEK’nin Temmuz ayı raporu da, İran’ın nükleer kapasitesini JPA’ya uygun şekle
getirmeye çalıştığını ortaya koymuştur.25
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8.

Gelinen Aşama ve Görüşmelerin Geleceği
2014 Kasım ayında Umman’da ve Viyana’da yapılan toplantılarda çok az ilerleme

sağlanabilmiştir. İran ve P5+1 arasındaki aylar süren yoğun görüşmelerden sonra Temmuz 2014
tarihinde kararlaştırdıkları 24 Kasım 2014 tarihinde sona eren sürecin sonunda bir anlaşmaya
varamayınca nükleer görüşmeler bir kez daha yedi aylık bir süre için uzatılmıştır.
P5+1 ile İran arasında kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmaya varılması için önemli anlaşmazlık
konularının çözümlenmesi gerekmektedir.26
 Uranyum

zenginleştirme

kapasitesi

P5+1

ile

İran

arasındaki

temel

anlaşmazlığı

oluşturmaktadır. P5+1 İran’ın zenginleştirme kapasitesini büyük ölçüde sınırlamaya çalışırken İran ise
azami ölçüde korumayı amaçlamaktadır. Gerçekte P5+1, JPA ile İran’ın sınırlı bir uranyum
zenginleştirme kapasitesine sahip olmasını kabul etmiştir. Görüşmelerde bu kabulün ayrıntılı tasarımı
önem kazanmaktadır. Bunun için İran’ın pratik ihtiyaçlarının tanımlanması ve tespiti; bu kapsamda
Tahran, Buşehr ve Arak reaktörlerinin yakıt ihtiyaçlarının sürekli, emniyetli ve garantili bir biçimde
karşılanması çözüm bekleyen konulardır. Doğal olarak İran bu ihtiyaçlarının karşılanmasında dış
aktörlere bağımlı olmadan ulusal bir kapasite hedeflemektedir. P5+1 ise İran’ı ulusal kapasiteden büyük
oranda yoksun bırakıp karmaşık bir bağımlılık içine sokmaya çalışmaktadır. Bu noktada “Breakout
Time” önemli bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. İran’ın günümüzde “Breakout Time”ı aylarla
ölçülmektedir. P5+1 bu zamanı yıllara uzatmak istemektedir. Bunun için de santrifüj sayısının ve
zenginleştirilmiş uranyum stoklarının azaltılması, zenginleştirme tesislerinin azaltılması ve tek bir
bölgeye toplanması, bu kapsamda Natanz’ın varlığını sürdürmesi ancak Fordow’daki tesisin
kapatılması gündeme getirilmektedir. Bu yaklaşımın İran tarafından kabul edilmesi zor görünmektedir.
 Arak’ta inşa edilmekte olan ağır su reaktörünün hafif su reaktörü ile değiştirilmesinin P5+1
tarafından görüşme masasında tutulması diğer önemli bir anlaşmazlık konusudur. P5+1’in endişesi
Arak

reaktörünün

büyük

miktarlarda

plütonyum

üretme

kapasitesine

sahip

olacağının

hesaplanmasından kaynaklanmaktadır. İran ise bölgeye büyük yatırım yaptığını ve kendi nükleer
teknolojisi için bu tesisin gerekli olduğunu savunmakta ancak silah derecesinde plütonyum üretimi için
gerekli kimyasal tesisi inşa etmemeyi taahhüt etmektedir. Konu henüz çözümlenmiş değildir ve ana
tartışma konularından biri olmaya devam edecektir. Sorun çözülmediğinde Arak, ABD ve İsrail’in askeri
hedeflerinden biri olarak planlamalarda yerini almaya devam edecektir.
 Kapsamlı bir anlaşmanın önemli bir alanı şeffaflık ve denetim mekanizmasıdır. P5+1, İran için
NPT ve UAEK Ek Protokolünün dışında özel düzenlemeler amaçlamaktadır. İran bunlara temelde karşı
çıkmakla birlikte yaptırımların süratle kaldırılması karşılığında geçici bir süre kendi rızasıyla
uygulanabileceği işaretlerini vermektedir.
 Özellikle İran’ın 2003’e kadar yürüttüğü nükleer faaliyetlerle nükleer silah üretiminde ne kadar
ilerlediğinin bilinmemesi P5+1 tarafından bir endişe kaynağı olarak dile getirilmektedir. İran’ın bu
kapsamda UAEK’nin araştırmalarına cevap vermesi ve işbirliği yapması istenmektedir.
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 İran’ın nükleer programı üzerine BMGK kararları nükleer maddelerle birlikte İran’ın uzun
menzilli ve nükleer başlık taşıyabilecek füzelerinin de sınırlanmasını hedeflemektedir. Bu füzeler P5+1
tarafından nükleer silah programının parçası, İran tarafından ise ulusal güvenliğin gereği amaçlanan
konvansiyonel kapasitenin parçası olarak görülmektedir. Konunun müzakereler süresince tartışılmaya
devam edeceği tahmin edilmektedir.
 BM, AB ve ABD yaptırımlarının ne zaman kaldırılması gerektiği dışında özellikle ABD
yaptırımlarının kaldırılması Kongre ve yönetim arasındaki yetki dağılımı ile son dönemdeki güç
savaşından dolayı zorluklar içermektedir. İran vereceği tavizler karşılığı yaptırımlar açısından geri
dönülmez garantiler amaçlamaktadır. Bu kapsamda 2016’dan, yani Obama sonrası ABD karar verme
süreçlerinin tavrından endişe duymaktadır. ABD, Fransa ve İngiltere BM ve AB yaptırımlarının
tamamen kaldırılmasından sonra İran’ın anlaşma hükümlerine uymaması durumunda tekrar yaptırım
kararı alınmasının uzun, karmaşık ve garantisi olmayan bir süreci gerektirdiğinin farkında olarak
temkinli tavırlarını sürdürmektedirler.


JPA’nın son safhasının uygulanmasının başarılı olduğunun ve İran’ın artık kriz çıkaran bir ülke

olarak değil NPT’nin tarafı ve barışçıl nükleer program yürüten bir ülke olarak kabulünün nasıl
belirleneceğinin de açıklığa çıkarılması görüşmeler açısından önemli bir konudur. Bu konu hem kriter
belirlenmesini hem de karmaşık bir süreç ve bu süreçte rol alacak komisyon/komite benzeri yapılar
tesisini gerektirmektedir.
 Yukarıda sıralananlara ilaveten İran ile P5+1’in batılı üyeleri arasındaki 35 yıllık derin güven
sorunu, İsrail ve Suudi Arabistan başta olmak üzere bir kısım bölgesel aktörlerin olası bozucu rol ve
faaliyetleri, P5+1 içinde başta ABD’nin Rusya ve Çin ile olan diğer alanlardaki mücadelesinin ve güven
sorunlarının İran nükleer program görüşmelerine yansıması dikkate alınmak durumundadır.
Sorunlu bir çok alana karşın kapsamlı bir anlaşmaya varılması, İran’ın başta santrifüj olmak
üzere zenginleştirme kapasitesinin ne olacağına ve yaptırımların kaldırılmasına ilişkin zaman
çizelgesine bağlıdır.
2014 Kasım ayı başlarında basında yer alan bazı raporlara göre, eğer İran sahip olduğu yakıt
stoklarını depolanmak üzere Rusya’ya göndermeyi kabul ederse P5+1, santrifüj sayısının 4500
olmasında uzlaşmaya hazırdı. Hâlihazırda ise İran bu öneriyi kabul etmiş görünmemektedir. Çözüme
kavuşması gereken diğer bir konu; İran’ın mevcut durumda UAEK gözetiminde ve JPA kapsamında
yürütülen daha etkin yeni kuşak santrifüjleri araştırma ve geliştirme faaliyetlerine anlaşmada nasıl yer
verileceği konusudur.
Yukarıdaki verilere ışığında İran’ın nükleer programı çerçevesinde bazı gelecek senaryoları
tasarlanabilir.
Birinci senaryo; tarafların kapsamlı çözüme ulaşmamaları ancak belli alanlarda ilerleme
kaydetmeleri ve görüşmelerin devamı üzerine anlaşmalarıdır. Bu şekilde kapsamlı anlaşma miadı 2015
yılı sonuna kadar uzatılabilir.
İkinci senaryo; görüşmelerin durmasıdır. Bu birçok nedenle ve şekilde ortaya çıkabilir.
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 ABD’nin bölgesel aktörlerin baskısı ve yaklaşan başkanlık seçimlerinin etkisiyle İran nükleer
programına ve Suriye krizine yönelik tavrını değiştirmesi ve görüşmelerin durması güçlü bir olasılıktır.
 ABD-İran yakınlaşmasının ABD’nin sıklet merkezini kendi yakın çevrelerine kaydırmayı
kolaylaştırdığına inanan Rusya ve/veya Çin’in bozucu rol üstlenmeleri de dikkate alınması gereken bir
senaryodur.
 İran içinde görüşmeleri ulusal çıkardan taviz olarak gören çevreler ile dinsel otoritelerin
olumsuz tavırlarının yönetimin elini zayıflatması görüşmeleri tıkayacak potansiyeli taşımaktadır.
Üçüncü senaryo, İsrail’in görüşmelerin durması ile birlikte İran’ın seçilmiş tesislerine yönelik bir
hava harekâtıdır. Mevcut durumda ABD desteğini almayan bu seçenek görüşmelerin durması ve ABD
başkanlık seçimlerinde şekillenecek yeni yönetimle birlikte dikkate alınması gereken bir senaryodur.
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9.

Sonuçlar
a. İran Nükleer Silah Üretmek İstiyor mu?
İran’ın nükleer programının asıl amacının nükleer silah edinme olup olmadığı gelinen noktada

bile açık değildir. Konu hakkında ABD yetkilileri dâhil olmak üzere farklı tezler öne sürülmektedir.
Bu tezlerden en yaygın olanı, İran’ın bekasını sağlamak için Kuzey Kore’nin izlediğine benzer bir
stratejiyle, ABD’yi karşısına alma pahasına, ülkesine yöneltilecek bir saldırıyı caydırmayı hedeflediği,
bunun için hiçbir zaman sahip olamayacağı nükleer silahın caydırıcılığını blöf yaparak kullandığı
iddiasıdır. Bu tezi savunanlar, İran’ın nükleer tehdit olarak gösterilmesinin Orta Doğu’da bölgesel güç
mücadelesinde kendisine, gerçekte konvansiyonel kapasitesinin yetersizliği nedeniyle hak etmediği
algısal bir üstünlük sağladığını öne sürmektedirler. İddialar arasında; İran’ın nükleer silahı, küresel ve
bölgesel güçlerle sürekli gerginlik siyasetinin devamı için bir vasıta olarak kullandığı ve bu suretle ülke
içinde rejimin korunmasını ve çok parçalı toplumsal yapının bir arada tutulmasını başarabildiği de yer
almaktadır.
Nükleer silah konusunda batılı uzmanlardan da İran’ın nükleer silah üretemeyeceğini iddia
edenler bulunmaktadır. Örneğin Avustralya’nın dışişleri eski bakanı ve Kriz Grubu’nun eski başkanı
Gareth Evans, İran’ın nükleer silah imal edecek kadar ileri gidememesi için sıraladığı nedenlerden bir
kısmı kabul edilebilir görünmektedir.27 Bu nedenler arasında aşağıdakiler dikkat çekmektedir:
 İran’da bir veya iki bombanın varlığının İsrail tarafından yaşamsal tehdit olarak algılanması ve
her şartta vurulması endişesinin İranlılar tarafından algılanması,
 Rusya ve Çin’in İran’ın nükleer silah sahibi olmasını istememesi ve bunu destekler şekilde BM
Güvenlik Konseyi’nde yaptırımları veto etmemeleri,
 İran’ın nükleer silah yapımı durumunda daha ağır ekonomik yaptırımlara maruz kalacağını
bilmesi,
 Nükleer silahların bölgesel hegemonyaya kısa süreli hizmet etmesi, diğer bölgesel aktörlerin
nükleer silaha sahip olmasıyla bu üstünlüğün kaybolacağı gerçeğinin rasyonel bir aktör tarafından
hesaplanması.
Bu tezin karşısındakiler ise; İran’ın nükleer enerjiye ve teknolojiye ihtiyaç duymadığını,
yürütülen nükleer programın tek amacının nükleer silah üretmek olduğunu, İran’ın şu ana kadar
nükleer silah üretme noktasına gelmiş bir nükleer eşik devleti olarak kabul edilebileceğini ifade
etmektedirler.
Bu kapsamda ABD’nin Ulusal İstihbarat Direktörlüğü 2013 yılı değerlendirmesinde İran’ın
nükleer silah üretecek şekilde kapasiteye sahip olmak için çalışmalarını yürüttüğünü, ancak nükleer
silah üretme kararının henüz verilmediğini belirtmektedir.28
İran’da ise nükleer silah konusunda; nükleer silaha sahip olmak isteyenler, gereken alt yapıya ve
bomba yapma seçeneğine sahip olmayı isteyenler, sadece nükleer enerji programını isteyenler ve hiçbir
şekilde nükleer program istemeyenler olarak dört ana eğilim bulunduğu kabul görmektedir.
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UAEK şu ana kadar yayımladığı raporlarda kesin bir kanaat belirtmemekle birlikte 2004 yılın
kadar İran’ın nükleer silah üretmeyi planladığını ima etmektedir.29
Yukarıdaki tezlerden bağımsız olan gerçeklik, nükleer programın İran’a sağladığı stratejik
avantajdır. Gerçek veya potansiyel bir nükleer güç olarak İran küresel ve bölgesel siyasette önemli
konumunu devam ettirmektedir.
b. Nükleer Program Görüşmelerinin Bölgesel Etkileri
İran ile yürütülen nükleer program görüşmelerinin hâlihazırda ortaya çıkardığı önemli bölgesel
yansımaları bulunmaktadır. Kapsamlı ve nihai bir anlaşmanın etkilerinin ise çok daha fazla olacağı
tahmin edilmektedir. Bu bağlamda raporun bu bölümünde küresel ve bölgesel aktörlerin yaklaşımları
ile bölgesel güç dengesinin üzerine etki ve yansımaların ABD, Rusya-Çin, AB, Körfez ülkeleri, İsrail,
bölgesel güç dengesi ve Türkiye sırasıyla değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
ABD
ABD; 2010 Ulusal Güvenlik Stratejisi, 2012 Savunma Planlama Kılavuzu ve 2014 Savunma
Gözden Geçirme Raporuyla yeni küresel askeri konuşlanma stratejisinin esaslarını ortaya koymuştur.
Yeni stratejinin odak noktasına Asya-Pasifik bölgesi yerleşirken Orta Doğu önemini nispeten
kaybetmektedir. ABD savunma bütçesinin 2015’den itibaren önemli kesintilere maruz kalacağı, 2020
yılına kadar 500 milyar dolar üzerinde tasarrufun amaçlandığı bilinmektedir. Böyle bir mali çerçevede
Orta Doğu’da bölgesel güç dengesinin korunması için ABD’nin askeri kapasitesini artırması, daha
ötesinde Suriye iç savaşı ve IŞİD tehdidine karşı sayıları on binlerle ifade edilen kara unsurlarıyla
harekât icra etmesi en azından orta vade için mümkün görülmemektedir.
Yukarıdaki gerçeklik ABD’nin Orta Doğu’dan vazgeçtiği anlamına gelmemekte, daha ziyade
bölgenin düzenlenmesi için kullanılan vasıtaların farklılaştırılmasına işaret etmektedir.
Farklı vasıtalar arasında ise hiç şüphesiz ki İran ile diyalog ve işbirliği ortamının yaratılması
dikkat çekmektedir. Bu şekilde İran’ın, başta Cihadist yapılarla mücadele olmak üzere bazı bölgesel
sorunların çözümünde ABD’ye yardım etmesi, en azından ABD’yi rahatsız edebilecek yeni
sorunlardan kaçınması, hatta bölgesel düzenleyici olarak rol oynaması mümkün olabilecektir. ABD,
Orta Doğu’da ilave kuvvet getirmemek için İran ile belirli ölçülerde uzlaşma gereğine inanmaktadır.
ABD, Orta Doğu’da mevcut askeri kapasitesini koruyacağını açıklamakla birlikte, bu bir taraftan
bölgesel aktörler tarafından ikna edici bulunmamakta; diğer taraftan ABD Irak’tan çekildikten sonra
bölgede kalan kapasitesi yetersiz görüldüğünden İran’ın kendi bekalarına yönelik tehditlerini
caydırabileceğine inanılmamaktadır.
Diğer taraftan ABD’de Obama yönetiminin çoğunluğun Cumhuriyetçilerde olduğu Kongre ile
ilişkileri gergindir. İran ile yürütülen görüşmeler konusunda Cumhuriyetçiler daha sert politika
uygulanmasını tercih etmektedirler. Obama’nın 2016 başkanlık seçimleri öncesinde İran ile kapsamlı
bir anlaşma imzalamayı ve bir süre için bu anlaşmanın uygulanmasın mümkün kılarak Kongre’den
yaptırımların kaldırılmasını sağlamaya çalıştığı genel kabul görmektedir.
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sonrasındaki dönemin İran ile görüşmeler açısından neler getireceğinin tahmin edilmesinin zor olduğu
kıymetlendirilmektedir.
Rusya ve Çin
Rusya ve Çin’in İran’ın nükleer programı konusunu kendi bölgesel politikaları için önemli bir
asimetrik vasıta olarak kullandıkları görülmektedir. İki devlet 1979’dan başlayarak İran’ın çabalarına
destek vererek bağımlılık sağlamışlar, bu bağımlılığı gerektiğinde ABD ve Batı’ya karşı koz olarak
kullanmışlar, İran’ın kendi yörüngelerinden çıkmamasını garanti altına almaya çalışmışlardır.
Rusya ve Çin, BM yaptırım kararlarına destek verirken İran’ın nükleer silah edinmesini
engelleyerek bağımlılığın devamını amaçlamaktadırlar. Her iki ülkenin İran ile yürütülen
görüşmelerin

kendi çıkarlarını

tehdit ettiğine

inandıklarında bozucu rol üstlenebilecekleri

değerlendirilmektedir. Ancak bu aşamada Çin açısından İran’ın özellikle petrol ihracatına uygulanan
yaptırımın kaldırılmasının önemli olduğu ve görüşmelerin desteklendiği kıymetlendirilmektedir. Çin,
İran’ın birinci sıradaki ticari ortağıdır (İran’ın toplam ihracatının yüzde 35’i, ithalatının ise yüzde 21’i
Çin ile yapılmaktadır.30
Rusya, İran ile görüşmeleri yürüten P5+1 içinde önemli bir uzlaştırıcı pozisyona sahiptir.
İran’daki mevcut nükleer teknolojinin ve reaktörlerin işletilmesinin büyük oranda Rusya’ya
bağımlıdır. Görüşmelerde İran’ın zenginleştirme faaliyetini durdurarak reaktörlerde kullanılacak
yakıtın Rusya’dan tedariki öne çıkmaktadır. Bu durum hem İran hem de Batı ile ilişkilerinde Rusya’nın
elinin daha fazla kuvvetlenmesi anlamına gelmektedir.
Ancak Rusya, ABD/Batı-İran ilişkilerinin yumuşamasıyla İran’ın petrol ihracatının artmasının,
daha ötesinde İran petrol ve doğalgazının Avrupa’ya enerji taşıyacak Rusya’ya alternatif enerji
hatlarına dâhil edilmesinin kendi çıkarlarına olumsuz etkilerini dikkate almaktadır.
Rusya, şimdilik İran’ın bölgesel güç mücadelesinde kendi çıkarları dışına çıkacağını
düşünmemektedir. Ancak İran’ı dengeleyecek adımları atmaktan da çekinmemektedir. Bu kapsamda
Türkiye ile Akkuyu’da inşa edilecek nükleer santral sözleşmesi dikkat çekmektedir.
Yukarıdaki dinamikler Rusya’nın İran ve Türkiye arasındaki mücadele de bir tarafı tercih yerine
iki taraflı bir yaklaşım izlediğini göstermektedir. Bölgesel sistemin iki ülke tarafından müştereken veya
ayrı ayrı kontrol edilmesini engellemeye yönelik rasyonel bir strateji ortaya çıkmaktadır.
AB
AB ülkelerinden P5+1 içinde görüşmelere katılan İngiltere ve Fransa ile Almanya’nın politikaları
farklılaşmaktadır. Her üç ülke de İran’ın nükleer silah programından kaygı duymakla birlikte
yaptırımlar konusunda farklılaşmaktadır. Petrol ve doğalgaz ithalat kaynaklarını çeşitlendirmek
isteyen Almanya, İran’ın atacağı adımlar üzerine yaptırımların askıya alınması ve tamamen
kaldırılması konusunda daha esnektir. Almanya ayrıca İran’ın başta gelen ticari ortaklarından birisidir
(Almanya İran’ın ihracatında 13, ithalatında 4’üncü sıradadır).31 İran’daki binlerce santrifüj Alman
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yapımıdır. Alman firmaları İran’ın Petro-kimya sektöründe ve alt yapı projelerinde önemli miktarda iş
hacmine sahiptir. Bu nedenle yaptırımlar Almanya tarafından sıkıntıyla karşılanmaktadır.
Enerji arzı konusunda kendisini daha güvenli hisseden ve İran ile önemli ticari ilişki bulunmayan
Fransa ve İngiltere ise daha sert yaklaşım benimsemektedir.
AB’nin doğu ve orta Avrupa ülkelerinin Rusya’ya olan enerji bağımlılıklarını azaltmak ve enerji
arzını çeşitlendirmek hem ABD hem de ilgili ülkelerin politikalarında örtüşme olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu durum görüşmelerin nihai ve kapsamlı bir anlaşmayla sonuçlanması olasılığını
güçlendirmektedir.
Körfez Ülkeleri
ABD-İran arasındaki en önemli anlaşmazlığın ortadan kalkması olasılığının belirmesi Körfez
ülkelerinin çoğu tarafından beka sorunu şeklinde kabul edilmektedir. Bölgede hareket serbesti
kazanacak İran’ın kendi rejimlerini tehdit edeceğini düşünen Körfez ülkeleri çeşitli arayışlar içine
girmektedir. Bu kapsamda İran ile işbirliği seçenekleri de göz ardı edilmemekte, bu yönde Umman ve
Katar daha aktif görünmektedir.
İran ile işbirliği aranmasının dışında ve daha önemlisi Körfez ülkeleri, askeri kapasitelerini
artırmaya ve ortak güvenlik yapılanmasına gitmeye çalışmaktadırlar. Suudi Arabistan’ın liderliğinde
Şii-Sünni bloklaştırması üzerinden yürütülen çabalara Fas ve Ürdün’ün de dâhil edilmesine
çalışılmaktadır. Bu tür çabaların bir çeşit “Arap NATO’su” veya kurumsallaşmış “Yarımada Kalkanı”
(Peninsula Shield Force)’na dönüşmesi olasılık dâhilindedir. Ancak bu süreçte başta Katar ve Suudi
Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri arasında “Arap Baharı” sürecinde belirginleşmeye başlayan dış
politika farklılaşmalarının “Sünni ekseni” önemli ölçüde zayıflatacak şekilde derinleşmesi de mümkün
görülmektedir.
Yukarıdaki dinamiklerin bölgede uzun süre devam edeceği düşünülen Suriye krizi ile IŞİD ve
benzeri olgularda yapıcı ve sorun çözücülük yerine bozucu rol oynayabileceği de göz ardı edilmemesi
gereken ciddi bir olasılıktır.
İsrail
İsrail’in ABD-İran yakınlaşmasından endişe duymasının çoklu nedenleri söz konusudur. İran’ın
“Nükleer Eşik Devleti” olduğu tezi en fazla İsrail’de karşılık bulmakta ve İran’ın bir noktada nükleer
silaha sahip olması yaşamsal bir tehdit olarak kabul edilmektedir. Diğer taraftan İsrail, politikasının
temelinde yer alan İran tehdidine karşı ABD ve Batı’nın koşulsuz desteğini kaybetme korkusu da
yaşamaktadır. İran’ın ABD ve Batı ile en önemli sorunun çözüm yoluna koymasıyla Suriye ve
Hizbullah’a olan desteğinin gittikçe artması olasılığı da İsrail’i endişelendirmektedir.
Görüşmelerden rahatsız olan İsrail’in ABD’ye rağmen İran’ın nükleer tesislerine yönelik bir hava
harekâtı icra edebileceği de tartışılmaktadır. İran ve İsrail’in 35 yıldır söylemlerindeki sertliklerinin
eyleme dönüşmediği ve ABD faktörü dikkate alındığında bu iddia gerçeklikten uzak görülmektedir.
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Ancak İsrail’in ikna edilmesi için özellikle ABD tarafından ilave garantiler verilmesi güçlü bir
olasılık olarak görülmektedir.
Bölgesel Güç Dengesi
İran ile yürütülen görüşmelerde uzlaşma umudunun belirmesiyle bölgesel aktörlerin artan
endişelerinin kaynağını İran’ın ABD ve diğer P5+1 ülkelerini aldatarak gizlice nükleer silah edinme
riskinin yanında ABD-İran yakınlaşmasının bölgesel güç dengesi üzerine algılanan yansımaları
oluşturmaktadır.
ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle doğu sınırını, Irak’tan çekilmesiyle batı ve güneyini
emniyete alan İran’ın nükleer sorunun çözümü ile birlikte bölgede daha özgüvenli ve rahat adımlar
atması mümkündür.
Nükleer program üzerinde kapsamlı bir anlaşmaya varılması durumunda, IŞİD ve Suriye
krizinde henüz Sünni ülkelerden güçlü bir ortak bulamayan ABD için; bir yeri işgal etmeden, Körfez’in
petrolünün küresel pazarlara serbest akışını engellemeden bölgeyi düzenleyen bir İran çok da rahatsız
edici olmayacaktır.
Bu bağlamda, ABD’nin, II, Dünya Savaşı ile birlikte günümüze kadar iki kez izlediği “en büyük
rakip ile işbirliğine” benzer bir yaklaşımı üçüncü kez hayata geçirmeye çalıştığı iddiası da dikkate
değerdir. II. Dünya Savaşı’nda Sovyetler ile ittifak kurarak Nazileri yok etmeyi, 1970’lerin başında
Komünist Çin ile işbirliği yaparak yükselen Sovyetleri dengelemeyi hedefleyen ABD, günümüzde İran
ile işbirliği yaparak başta IŞİD olmak üzere bir kısım tehditleri azaltmayı ve Orta Doğu’da kaosu
düzenlemeyi amaçlamaktadır.
Bu durum Irak’ın İran ekseninde şekillenmesi, Suriye’de bir şekilde “Esadlı” veya İran çıkarlarını
da gözeten bir rejimin devamı ve Irak’ta Kürt bölgesinde İran etkisinin artması anlamına gelmektedir.
Bu olasılık ise Körfez ülkelerinden daha ziyade Türkiye’yi ilgilendirmektedir.
İran nükleer programı üzerinden yürütülen süreç ve sonuçlarının en önemli yansımalarından
birisi şüphesiz ki bölgesel aktörlerin başlatacağı nükleer programlardır. Bu bağlamda Suudi
Arabistan’ın beka kaygısı nedeniyle askeri, Türkiye’nin ise enerji bağımlılığından kurtulmak için
ekonomik amaçlı girişimlerinin daha fazla konuşulacağı bir döneme girilmektedir.
İran’ın ABD ve Batı ile yakınlaşması Avrupa, Rusya, Hazar Havzası ve Orta Doğu’nun dâhil
olduğu geniş coğrafyada enerji nakil hatları tasarımlarını önemli ölçüde değiştirme potansiyeli
taşımaktadır. İran’ın dışlandığı ve Türkiye’nin tüm projelerin ortasında yer aldığı bir enerji nakil
hatları mimarisini hayata geçirmek gittikçe zorlaşmaktadır.
Türkiye
Türkiye, İran nükleer krizinde 2010 yılında Brezilya ile birlikte İranlı yetkililerle yoğun
müzakereler gerçekleştirmiş, Tahran Araştırma Reaktörü konusunda bir uzlaşmaya varılmasında etkili
olmuştur. Buna göre İran, düşük düzeyde zenginleştirilmiş 1.200 kilogramlık uranyumu Türkiye’de
tutacak ve bunun karşılığında reaktörü için yüzde yirmi oranında zenginleştirilmiş 120 kilogram yakıt
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alacaktı. Bu öneri kabul edilseydi İran, şimdi 1.200 kg. daha az düşük düzeyde zenginleştirilmiş
uranyuma sahip olacaktı ve güven inşa edilmesi için bir adım atılmış olacaktı. Ancak P5+1, anlaşmayı
reddetti ve bunun yerine daha sert yaptırımlara başvurdu. Türkiye BMGK’de yeni yaptırım kararına
da katılmadı.
Türkiye ve İran arasındaki yakınlaşma 2011’de NATO füze savunma radar sisteminin Türkiye’de
konuşlandırılması kararı ve sonrasında Suriye krizinde farklı politikalar nedeniyle kısa sürede yerini
gerginliğe bıraktı.
Mevcut durumda bölgede Irak Kürtleri hariç stratejik ortaklık yapacağı komşu açısından sıkıntılı
bir dönem yaşayan Türkiye’nin, İran’ı dengelemek için Körfez ülkeleriyle daha yakın ilişkilere girmesi
ve Rusya ile daha fazla yakınlaşması iki seçenek olarak öne çıkmaktadır. Ancak Körfez ülkelerinin
kendi aralarında farklılaşan dış politika yaklaşımları, Türkiye’ye fiziki uzaklıkları ile demokratik
olmayan rejimleri bu seçeneğin değerini azaltmaktadır.
Rusya ile mevcut ilişkilerin yoğunluğu ve son dönem nükleer enerji işbirliği dikkat çekmekle
birlikte Suriye krizindeki derin farklılaşma, Güney Kafkasya’da Gürcistan, Abhazya, Güney Osetya ve
Ermenistan politikalarının uyumsuzluğu, Türkiye’nin Avrupa’ya yönelik alternatif enerji hatları
projelerinin merkezinde yer alması uzun dönemli ve kalıcı sorunlar olarak varlığını devam
ettirmektedir. Ayrıca Rusya’nın İran ile ilişkileri Türkiye ile mukayese edilebilecek kadar iyi
seyretmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin İran ile girişeceği bir bölgesel güç mücadelesinde Rusya’ya
koşulsuz güvenmesi rasyonel görünmemektedir.
Türkiye için bölgesel güç mücadelesinde gerçek kapasite ise AB üyelik perspektifi, NATO
üyeliği, ABD/Batı ile bir asırlık ilişkileriyle Balkanlar, Kafkaslar ve Kuzey Afrika’ya, hatta sahra Altı
Afrika’sına bağlantı hatlarında ortaya çıkmaktadır. Bu gücün kısa vadede kullanılabilir hale
getirilmesi, mevcut iç ve çevresel ortam muvacehesinde zor olmakla birlikte orta ve uzun vadede
rasyonel olduğu kadar jeopolitik bir zorunluluktur.

Ekler
Ek-1: Nükleer Konularla Ilgili Anlaşmalar ve Kurumlar
Ek-2: İran’ın Nükleer Tesisleri
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Ek-1: Nükleer Konularla İlgili Anlaşmalar ve Kurumlar
Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Anlaşma (NPT)1:
NPT, nükleer silahların yayılmasını durdurmayı, barışçıl amaçlı nükleer teknolojinin gelişmesini
amaçlayan ve silahsızlanma hedefini güden uluslararası bir anlaşmadır. NPT, imzalayan ülkeleri iki
kategoriye ayırıyor: Nükleer Silahlı Devletler (NSD) ve Nükleer Silahı Olmayan Devletler (NSOD).
Nükleer silahlı beş resmi devlet,2 ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Fransa ve Çin’dir. NSOD’a, nükleer
silaha sahip olma amacı gütmemeyi kabul etmenin karşılığında barışçıl amaçlarla nükleer teknolojilere
erişim hakkı tanınmaktadır. NSD ise nükleer enerjinin geliştirilmesine yardım etme yükümlülüğüne
sahipken aynı zamanda nükleer silahsızlanma yolunda iyi niyetle çalışması gerekmektedir. Anlaşma,
1968’de imzaya açılmış ve 1970’de yürürlüğe girmiştir. 11 Mayıs 1995’te süresiz olarak uzatılmıştır.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK, İngilizce IAEA):
BM’nin nükleer gözlemcisi olan UAEK, merkezi Viyana’da bulunan ve 152 üye ülkeden oluşan
bir kurumdur. Görevleri;
 Atom enerjisinin tüm dünyada barışçıl amaçlarla araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanmasını
teşvik etme ve buna yardımcı olma;
 Yardımcı olduğu bu tür faaliyetlerin herhangi bir askeri amaçla kullanılmasını önleyecek
güvenceler oluşturma ve idare etme;
 Üye ülkelerin talebi üzerine güvenceleri ilgili faaliyetlere uygulama;
 NPT ve diğer anlaşmalar çerçevesinde bu anlaşmalara taraf olan ve nükleer silaha sahip
olmayan ülkelerde (NSOD) zorunlu, kapsamlı güvenceleri uygulama görevlerini yürütmektir.
 UAEK, İran’ın açıkladığı nükleer tesislerinde yaptığı teftişler ve yönetim kurulunun yazdığı
düzenli raporlar sayesinde İran’ın nükleer programına ilişkin ana bilgi kaynağını oluşturmaktadır.
Güvenceler:
UAEK’nin güvence sisteminin temel görevi; bölünebilir maddelerin sivil amaçlı kullanımdan
sapmasını önlemek.
NPT’nin 3. Maddesine göre anlaşmaya taraf nükleer silaha sahip olmayan her devlet, UAEK’nin
güvenceler sisteminin statüsüne uygun olarak, nükleer enerjinin barışçıl amaçla kullanılmasının,
nükleer silahlara veya diğer patlayıcı nükleer araçlara saptırılmasını önlemek amacıyla, NPT ile
üzerine aldığı yükümlülükleri uygulayıp uygulamadığının kanıtlanması amacıyla, UAEK ile
görüşmeler yoluyla akdedilecek bir anlaşmada belirtilecek güvenceleri kabul etmeyi üstlenmektedir.

1

“Treaty
on
the
Non-Proliferation
of
Nuclear
Weapons
(NPT)”,
IAEA
İnternet
Sayfası,
http://www.iaea.org/publications/documents/treaties/npt; Iran and the P5+1: Solving the Nuclear Rubik’s Cube”,
Crisis Group, Middle East Report 152, 9 May 2014, s.49.
2 NPT’nin amaçları açısından nükleer silahlara sahip ülke, 1Ocak 1967’den önce nükleer silah veya diğer nükleer
patlayıcı araçlar üretmiş veya patlatmış ülke olarak tanımlanmaktadır.
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Güvencelerin nasıl uygulanacağına ilişkin kesin ayrıntılar, Anlaşma’nın tamamlayıcı düzenlemelerinde
yer almaktadır.
İran’ın UAEK ile imzaladığı Kapsamlı Güvenceler Anlaşması UAEK’ye bildirilmemiş nükleer
faaliyetler ve malzemenin tespitine ek olarak nükleer malzemenin barışçıl amaçlar dışında nükleer
silah yapımında kullanılmasını tespit konusunda da yetkili kılmaktadır. Gerçekte UAEK’nin bir ülkeyi
denetleme yetkisi, o ülkeyle yapılan kapsamlı tedbirler anlaşmasının içeriğiyle yani o ülke tarafından
deklere edilen tesis ve faaliyetlerle sınırlıdır.
Ek Protokol:
Güvenceler Anlaşması’nın Ek Protokolü’ne göre protokolü kabul eden devletler, UAEK’ye
nükleer yakıt döngüsü faaliyetlerinin tüm yönlerine ilişkin bilgileri içeren geniş bir deklarasyon
vermekle; UAEK’ye ilgili tüm yerlere ve nükleer sahalara kapsamlı giriş izni vermekle ve tüm
kanıtlama teknolojilerini kullanmasına izin vermekle; müfettişlerin belirlenmesine ve onlara uzun
süreli ve çok girişli vizeler verilmesine ilişkin prosedürleri düzenlemekle yükümlüdür.3 Ek Protokol
isteğe bağlıdır ve nükleer silahlı başlıca ülkeler dahil olmak üzere UAEK’ye üye 152 devletin 102’si
tarafından kabul edilmiştir.
İran böyle bir ek protokolü 2003 yılı Aralık ayında imzalamış ve onaylanıncaya kadar
uygulamayı da taahhüt etmişti. Fakat Avrupa ülkeleri ile uranyum zenginleştirme üzerine yapılan
sınırlı anlaşmanın 2005 yılında çökmesi üzerine İran 2006 yılında imzaladığı ek protokole uymaktan
vazgeçmiştir. Ek düzenlemeler, İran’ın herhangi bir nükleer tesis inşasına karar vermesi ya da inşasına
başlaması durumunda derhal IAEA’ya haber vermesini gerektirmekteydi.
Kod 3.1:
Bir devletin ne zaman yeni bir tesisi UAEK’ye bildirmesi gerektiğini belirleyen ve devletin UAEK
ile yaptığı güvenceler anlaşmasının tamamlayıcı bir düzenlemesidir. 1976’da kabul edilen İran’ın Kod
3.1’inin orijinal versiyonuna göre İran, nükleer maddelerin kullanılmaya başlanmasından en az 180
gün önce yeni bir tesisi UAEK’ye bildirmek zorundadır. 2003’te İran, nükleer programları olan pek çok
ülkenin yaptığı gibi değiştirilmiş Kod 3.1’i uygulamaya başlamıştır. Değiştirilmiş Kod 3.1, yeni bir tesis
planlanır planlanmaz İran’ın tasarım bilgilerini vermesini zorunlu kılmaktadır. İran, değiştirilmiş Kod
3.1’in uygulanmasını Mart 2007’de tek taraflı olarak terk etmiştir. UAEK, Ek Protokol gibi isteğe bağlı
olan değiştirilmiş Kod 3.1’in İran tarafından uygulanmamasını kabul etmemektedir.
P5+1:
İran ile nükleer programına ilişkin olarak uluslararası toplumun müzakerelerini yürüten P5+1, BM
Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin (ABD, Çin, Rusya, Birleşik Krallık ve Fransa) yanı sıra
Almanya’dan oluşmaktadır. Başkanlığını Avrupa Birliği’nin Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton
yürütmektedir. Aynı zamanda E3+3 veya EU/E3+3 (AB üyesi Almanya, Fransa ve İngiltere’ye ilaveten
ABD, Rusya ve Çin) olarak da
“IAEA Safeguards Agreement and Additional Protocols: Verifying Compliance with Nuclear Non-Proliferation
Undertakings”, UAEK, www.iaea.org/Publications/Booklets/Safeguards3/safeguards0408.pdf.
3
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Ek-2: İran’ın Nükleer Tesisleri4
Aşağıda İran’ın sahip olduğu tesislerin en önemlileri yer almaktadır. Daha ayrıntılı bir liste
Institute For Science And International Security (ISIS) isimli kuruluşun internet sitesinden edinilebilir.
1.

Anarak nükleer atık depolama sahası: Yakınlarında uranyum madeni olduğu da raporlarda

belirtilmektedir.
2.

Arak Kompleksi: Arak kenti yakınlarındaki bu kompleks İran’ın ağır su üretim tesisidir ve

ayrıca inşası tamamlanmak üzere bir ağır su reaktörünü de barındırmaktadır. Aslında İran burada bir
sıcak hücre (yüksek zenginleştirilmiş radyoaktif malzemenin -plütonyum- depolanması ve uzaktan
yönlendirilmesi amacıyla inşa edilmiş kurşun camla kaplı oda) tesisi de inşa etmek istemiş fakat 2004
yılında bu planından vazgeçtiğini UAEK’ye bildirmiştir. Bu bildirime rağmen, İran’ın reaktör çalışır
duruma geldiğinde bir plütonyum ayrıştırma tesisi inşa edeceğine dair şüpheler devam etmektedir.
3.

Buşehr Nükleer Santrali: İran’ın güneyindeki Buşehr yakınlarında inşa edilmiş 1000 MWe

gücünde basınçlı su reaktörünü barındırmaktadır. İran’da işler vaziyette bulunan tek sivil nükleer
santraldir. Proje 1975 yılında Almanya ile imzalanan karşılıklı bir anlaşma ile başlamış ve İslam
devrimi ile durdurulmuştur. Rusya ile 1995 yılında imzalanan anlaşma ile inşasına devam edilmiş ve
2010 yılı ikinci yarısında faaliyete geçmiştir. Bu reaktörün yakıtı Rusya tarafından sağlanmaktadır.
Yirmi yılda daha yaşlı Alman teçhizatı ile Rus teknolojisinin bir karışımı ile inşa edilmiş olması
endişelere neden olmaktadır.
4.

Darkhovin (Ahvaz ya da Estehlal olarak da bilinir) nükleer reaktörü: Darkhovin şehri Ahvaz’ın

güneyinde Karun Nehri havzasında yer almaktadır. Bu tesisin planları 1979 yılında yapılan anlaşma
gereği Fransız Framatome firması tarafından iki reaktör olarak hazırlanmış fakat yine İslam devrimi ile
icrasında fazla bir gelişme yaşanmadan durdurulmuştur. Daha sonra 1992 yılında İran Çin’i projeyi
tekrar hayata geçirme konusunda ikna ederek 300 MWe’lik bir reaktör için anlaşma imzalamış ama Çin
daha sonra anlaşmayı askıya almıştır. İran 2008 Ağustos’unda Darkhovin bölgesinde 360 MWe’lik bir
bir reaktörün tasarım aşamasına başladığını duyurmuştur. İran’ın tahminlerine göre 2016 yılı
içerisinde faaliyete geçecektir. UAEK 2011 yılı raporuna göre ise tesisin inşasına 2015 yılında
başlanması planlanmıştır.
5.

Isfahan: İran Atom Enerjisi Kurumu (AEOI), İsfahan’da özellikle uranyum dönüştürme tesisi de

olmak üzere pek çok nükleer tesisi işletmektedir. Bölge aynı zamanda Çin’in yardımı ile inşa edilen üç
küçük araştırma reaktörüne de ev sahipliği yapmaktadır. Isfahan’da İran’ın en büyük füze üretim
tesisleri de bulunmaktadır. Bu tesisler Kuzey Kore ve Çin’in yardımı ile inşa edilmişlerdir. Aşağıda
İsfahan yakınlarında yer alan çeşitli nükleer ilişkili tesislerin önemlileri yer almaktadır;
 Çinliler tarafından sağlanan ve hafif su araştırma reaktörü için kısa ömürlü radyoizotop
üretiminde kullanılan, 30 Kilovatlık Minyatür Nötron Kaynak Reaktörü. İran, yakıt olarak yaklaşık 1 Kg.
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çok yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum kullanan bu reaktörü nötron aktivasyon analizlerinde
kullanmaktadır.
 Hafif Su Kritik –Altı Reaktör (LWSCR). 1988 yılında Çin tarafından inşa edilmiş ve olan ve 1992
yılında işler duruma gelen bu reaktör eğitim maksatlı kullanılmaktadır.
 Ağır Su Sıfır Güç Reaktörü (HWZPR). Bu reaktör yine Çin tarafından 19991’de inşa edilmiş ve
1995 yılında işler duruma getirilmiştir.
 Yakıt üretim Laboratuarı (FFL). 1988 yılında işletilmeye alınan bu tesiste küçük ölçekte yakıt
topağı üretimi yapılmaktadır.
 Uranyum Kimya Laboratuarı. (UCL) İran bu tesisin 1998 yılında kapatıldığını bildirmiştir.
 Grafit Kritik-Altı Reaktör (GSCR). 1991 yılında Çinliler tarafından inşa edilen ve eğitim maksatlı
kullanılan bir tesistir.
6.

Fordow yakıt zenginleştirme tesisi (FFEP): İran bu tesisi gizlice inşa etmeye 2006 yılı gibi

oldukça eski sayılabilecek bir tarihte başlamıştır. Uluslararası toplumun konudan haberdar olması ise
Eylül 2009 ABD, Fransa ve İngiltere’nin UAEK’ye konu ile ilgili delilleri sunmasından hemen sonra
yaptıkları açıklama ile olmuştur. Tesis, askeri saldırılardan korunmak için dağın altındaki bir tünel
sisteminin yeni maksada uygun olarak düzenlenmesi ile oluşturulmuştur. FFEP’nin gizliliğinin
ortadan kalkması üzerine İran, tesisin nükleer programı içerisindeki rolünü azaltmış ve tesis için
planladığı santrifüjlerin montaj sürecini yavaşlatmıştır. İran 2011 ortalarında tesise IR-1 santrifüjler
yerine daha gelişmiş modelleri kuracağını açıklamış fakat yaklaşık 3000 santrifüje ev sahipliği yapacak
şekilde inşa edilmiş tesise sadece IR-1 model santrifüjler monte edilmiştir.
7.

Leşker Abad: Burası 2003’e kadar İran’ın gizli “lazerle izotop ayrıştırma” pilot tesisiydi. Tesiste

% 3,5-7 oranında zenginleştirme yapmak üzere tasarlanmış bakır buharı lazerleri bulunmaktaydı.
İran’ın lazerli zenginleştirme programına başta Rusya olmak üzere ABD ve Almanya’nın da yer aldığı
birçok ülke katkıda bulunmuştur. İran bu tesisi 2003 yılında % 0,8’lik bir zenginleştirme sağlayacak
seviyeye getirmiştir. UAEK tarafından 2008 yılı başlarında bölgeye yapılan ziyaret sonucunda İran ile
imzalanmış olan güvenlik tedbirleri anlaşması gereği tesisin sivil amaçlı üretime yönelik olarak özel bir
şirketçe işletildiği rapor edilmiştir.
8.

Natanz: Natanz Yakıt Zenginleştirme Kompleksi, İran’ın gaz santrifüj programının en önemli

tesisi durumundadır. Burada Kılavuz Yakıt Zenginleştirme Tesisi ile Yakıt Zenginleştirme tesisi yer
almaktadır. Tesis aynı zamanda santrifüj birleştirme sahası olarak da kullanılmaktadır. Tesis ilk kez
2002 yılı Ağustos ayında rejim karşıtı “Halkın Mücahitleri” örgütü tarafından gündeme getirilmiştir.
9.

Saghand Maden Sahası: Orta İran’da Yazd kenti yakınında yer almaktadır. Alışılmış yeraltı

madenciliği teknikleriyle yılda 50 ton düşük dereceli uranyum ham madeni üretilmektedir. UAEK’ye
göre madenin 1000 tonluk ham maden rezervi vardır. Aslında ham madendeki uranyum oranı
ekonomik işletme sınırı kabul edilen % 0,075 ppm’in altında 0,055 ppm seviyesindedir. İran’ın sahayı
2013 yılında işletmeye başladığı sanılmaktadır.
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10.

Gchine Madeni ve Cevher İşleme Tesisi: İran’ın güneyinde Bender Abbas kenti yakınlarında

bulunan madenin yıllık üretim kapasitesi 21 ton maden cevheridir. Maden yüzeye yakın açık
madencilik yöntemiyle işletilmektedir.
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Harita 1. İran’ın N
Mo-Allem Kalayeh
Nük. Araştıma Mrkz.
(Muhtemel)

Tebriz
Savunma Araştırma Mühendisliği
Tahran
Kalaye Elektrik: Zenginleştirme
Nük.Arş.Mrkz.
Şerif Üni.Arş.Mrkz.
İran Atom Enerjisi Kurum

Bonab
Ar-Ge

Karaç
Siklon Hızlandırıcı Araştırması
Ramandeh
Uranyum Zenginleştirme
Laşkar-Abad
Uranyum Zenginleştirme
Hondab
Ağır Su Reaktörü
Erak
Ağır Su Reaktörü
İsfahan
Uranyum Zenginleştirme Tesisi
Darkovin
Uranyum Zenginleştirme Tesisi
(Muhtemel)
Ardakan
Uranyum Cevheri
Ayrıştırma
Buşehr
Hafif Su Nük.Reaktör
1000 MW
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Nükleer Tesisleri

Çalus
Silah Geliştirme Tesisi
Güran
Araştırma Tesisi
Cebr İban Hagan
Uranyum Dönüştürme Ar-Ge
Damarand
Plazma Fizik Araştırmaları

Natanz
Uranyun Zenginleştirme Tesisi
Saghand
Uranyum Madeni
Narigan
Uranyum Madeni
Zarigan
Uranyum Madeni
Yezd
Freze Fabrikası

Fasa
Uranyum Dönüştürme
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