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 ÖZET
• Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 1989 yılında Paris’te G-7 ülkeleri tarafından kurulmuştur.
• 37 ülke ve 2 bölgesel kuruluş olarak toplamda 39 üyesi olan FATF, ilk olarak kara para 

aklama ile mücadele misyonunu yürütürken, 11 Eylül 2001 olaylarından sonra terörist 
faaliyetlerin ve ardından kitle imha silahlarının çoğalmasının finansmanının önlenmesi gibi 
konuları da misyonuna dâhil etmiştir.

• Ekim 2007’de başlayan İran-FATF ilişkisi dalgalı bir süreçten geçmiş 21 Şubat 2020 
tarihinde gri listede yer alan ülkenin kara listeye alınmasıyla durumlar bir hayli çıkmaza 
girmeye başlamıştır.

• İran’ın FATF’ın kara listesine girmesinin İran-AB ülkeleri arasındaki devam eden INSTEX 
görüşmelerine son verilmesine yol açması muhtemeldir ve İran’ın en azından ekonomik 
açıdan hayatta kalmasını sağlayan Rusya, Çin ve AB ülkeleri ile ilişkilerinin de ciddi bir 
şekilde olumsuz etkileneceği öngörülmektedir.

• ABD’nin ekonomik yaptırımlarının gölgesinde kalan İran’ın FATF kara listesine girmesiyle 
birlikte karşı karşıya kalacağı muhtemel ekonomik senaryolar üç ana başlık altında 
incelenebilir: Daralan Dış Ticaret Bağlantısı, Kısıtlanan Para Transferleri, Artan Temel Mal 
Fiyatları ve Ürün Eksikliği. 

• İran’ın FATF’a katılıp katılmaması ve kara listeye alınması ülkenin iç politikasında da 
çeşitli tartışmalara sebep olmuştur. ABD’nin “maksimum baskı” politikasının yanında 
FATF kara listesi de ülkede ekonomik problemleri artıracak ve siyasi anlamda da yönetimde 
ikili yapının (reformcu ve muhafazakâr) çatışmasına neden olmuştur.

	 Anahtar	Kelimeler: FATF, İran, AB, ABD, Yaptırımlar

 SUMMARY
• The Financial Action Task Force (FATF) was established in 1989 by the G-7 countries in Paris.
• Currently, the FATF has a total of 39 members made up of  37 countries and 2 regional 

organizations, while carrying out its mission to fight against money laundering, after the 
events of September 11, 2001 it included issues such as the prevention of financing terrorist 
activities and then, the prevention of financing the proliferation of mass destruction weapons 
to its mission. The Iran-FATF relationship, which started in October 2007, has undergone 
an oscillating process, and their situation has come to  deadlock after the blacklisting of the 
country on February 21, 2020.

• It is likely that Iran's entry into the FATF's blacklist may end the ongoing INSTEX 
negotiations between Iran and EU countries, and it is expected that Iran's relations with 
Russia, China, and the EU countries, which at least ensures economic survival, will also be 
adversely affected.

• Iran’s economy has been overshadowed by the US economic sanctions, which was included 
in FATF’s blacklist can be examined under three main economic headings: Shrinking 
Foreign Trade Connection, Restricted Money Transfers, Increasing Core Goods Prices and 
Product Lack.

• Whether or not Iran joins the FATF and is blacklisted has led to various discussions in the 
country's domestic policy. In addition to the “maximum pressure” policy of the USA, the 
FATF blacklist will also increase the economic problems in the country and has generated  
conflict in the government in terms of its dual structure (reformist and conservative).

 Keywords: FATF, Iran, EU, US, Sanctions
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چكیده 
گروه ویژه اقدام مالی در سال ١٣٦٨ توسط کشورهای گروه 7 در پاریس تأسیس شد.• 

این گروه ویژه که هم اکنون ٣٩ عضو از جمله ٣7 کشور و 2 سازمان منطقه ای دارد، ضمن انجام وظیفه اصلی خود • 
در مبارزه با پولشویی، پس از حادثه ١١ سپتامبر 200١ مباحثی از قبیل جلوگیری از تأمین مالی فعالیتهای تروریستی 

و مقابله با تأمین مالی اشاعه تسلیحات کشتار جمعی را به مأموریت خود افزوده است.

روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی که از مهر ١٣٨6 آغاز شده، روند صعودی و نزولی را تجربه کرده است. پس • 
از آنکه این کشور در 2 اسفند ١٣٩٨ از لیست خاکستری خارج شد و در لیست سیاه قرار گرفت، این روابط به بن 

بست رسیده است.

و •  ایران  بین  "اینستکس"  جاری  مذاکرات  به  است  ممکن  مالی  اقدام  ویژه  گروه  سیاه  لیست  در  ایران  گرفتن  قرار 
کشورهای اتحادیه اروپا پایان دهد و پیش بینی می شود روابط این کشور با روسیه، چین و کشورهای اتحادیه اروپا که 

حداقل بقای اقتصادی ایران را تضمین می کنند، نیز به شدت تحت تأثیر قرار گیرد.

سناریوهای احتمالی برای اقتصاد ایران را که تحت الشعاع تحریمهای ایاالت متحده قرار دارد و در لیست سیاه گروه • 
ویژه اقدام مالی نیز قرار گرفته است، می توان در سه عنوان اصلی بررسی کرد: کوچک شدن حجم تجارت خارجی، 

محدودیت در نقل و انتقال پول، افزایش قیمت کاالهای اصلی و کمبود محصوالت.

پیوستن و یا نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی و قرار گرفتن در لیست سیاه این گروه بحثهای مختلفی را در • 
عرصه سیاست داخلی کشور به راه انداخته است. عالوه بر سیاست "فشار حداکثری" ایاالت متحده، قرار گرفتن در 
لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی سبب افزایش مشکالت اقتصادی شده و اختالفات در ساختار سیاسی قدرت (اصالح 

طلب و اصولگرا) را تشدید کرده است.

كلید	واژه	ها: گروه ویژه اقدام مالی، ایران، اتحادیه اروپا، امریکا، تحریم ها.
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Giriş

Küresel finans sistemi çoğu zaman yurt içi 
ve yurt dışından kara para aklamak ve terörizm 
finansmanı gibi çeşitli yasadışı girişimlere ma-
ruz kalmaktadır. Bu tarz faaliyetlere karşı yeter-
li tedbirler alınamaması ve finans kuruluşlarının 
bu girişimlerle ilişkilerinin olması ihtimalleri 
ülkelerin ve finans sistemlerinin yapısına za-
rar vermektedir. Bu hususta finans sektörünün 
öncüsü konumundaki ülkeler tarafından, tehdit 
unsuru bu risklerle mücadele amacıyla ülkelerin 
uyumunu izleme, politikalar üretme ve değer-
lendirme amaçlarıyla Mali Eylem Görev Gücü 
(FATF) adlı kuruluş oluşturularak hususa ulus-
lararası bir boyut kazandırılmıştır.

İran, FATF’ın yakından izlediği ve değerlen-
dirdiği ülkelerden biridir. Yakın zamanda kara 
listeye dâhil edilen ülke 2016’daki taahhütle-
rini yerine getirmediğinden FATF tarafından 
“Önlem Çağrısı Gerektiren Yüksek Riskli Yetki 
Sahası” olarak konumlandırılmıştır. Bu da ulus-
lararası alanda ekonomik piyasaları yıpranmış 
İran için yeni zorlukların habercisi anlamına 
gelmektedir.

Bu çalışmanın amacı, İran ile FATF’ın ta-
rihsel ilişki sürecini analiz etmektir. Bununla 
birlikte ABD yaptırımlarının etkisinde kalan 
İran ekonomisinin FATF’ın kara listesine gir-
mesiyle mevcut ekonomik durumunun nasıl 
etkilendiği üzerinde durulmuştur. Çalışmanın 
sonucunda, Mali Eylem Görev Gücü’nün İran’a 
karşı hamlesinin, ABD ve müttefiklerine Tah-
ran’ın terörle mücadele ve kara para aklama 
yönetmeliklerini kabul etse dahi yaptırımların 
kaldırılmasını engelleme yeteneği verildiği ve 
az fark edilen bir maddeyle daha kalıcı hâle ge-

tirildiği (Rudaw, 2020) çıkarımına varılmıştır. 
Ayrıca kara listeye alma ve ilgili yaptırım-
ların İran’ın mali ve ticari ilişkilerini daha da 
boğacağı ve ülkeyi siyasi olarak tecrit edeceği 
ve dolayısıyla FATF kararının, yaptırımlar ne-
deniyle darboğazda olan İran ekonomisini daha 
da baskılayarak İran’la hâlâ iş yapmakta olan 
banka ve firmaların bağlarını koparmaları için 
baskıların artacağı öngörülmüştür.

1. Mali Eylem Görev Gücü (Financial
Action Task Force-FATF) Nedir?

1989 yılında Paris’te G-7 ülkeleri (ABD, 
İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve 
Kanada) tarafından alınan kararlar doğrultusun-
da kurulan Mali Eylem Görev Gücü (Financial 
Action Task Force - FATF), ilk olarak kara para 
aklama ile mücadeleyi amaç edinmiş ve 11 Ey-
lül 2001’de ABD’de de yaşanan terörist eylem-
lerin ardından amaçlarına terörist faaliyetlerin 
finansmanın önlenmesi gibi konuları da dâhil 
ederek küresel düzeyde politika ve standartlar 
geliştiren hükûmetlerarası bir kurum olma viz-
yonunu benimsemiştir (FATF, 2020a). Nisan 
2012’de, kitle imha silahlarının çoğalmasının 
finansmanına karşı çabalarını misyonuna dâhil 
etmiştir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgü-
tü (OECD) bünyesinde faaliyet gösteren FATF, 
şu anda dünyanın tüm bölgelerindeki en büyük 
finans merkezlerini temsil eden 37 ülke ve 2 
bölgesel kuruluş olmak üzere toplam 39 üye-
den oluşmaktadır. Ayrıca 200’den fazla ülkede 
belirlenen suçlarla mücadele amacıyla çeşitli 
çalışmalarına devam etmektedir (FATF, 2020b).

FATF 1990 yılında kara para aklamayla mü-
cadele standartlarını belirlediği 40 Tavsiye Ka-
rarını yayımlamış bu kararlar 1996 yılında yeni-
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lenmiştir. 2001 yılında terörizmin finansmanını 
önleme konusunda 8 Özel Tavsiye yayımlanmış 
ve 2004’teki genel kurul toplantısında 1 özel 
tavsiye daha yayımlanarak toplamda 9 Özel 
Tavsiye belirlenmiştir. Bu tavsiye kararlarını 
göz önünde bulunduran FATF, ülkeler ve finans 
kuruluşları üzerinde denetim mekanizması ge-
liştirmiştir.

1.1. Kara Liste

FATF ilk olarak 2009 yılındaki raporunda 
ülkeler için değerlendirme ve inceleme kriterle-
ri tanımlamıştır. Ancak 2000 yılından bu yana, 
Mali Eylem Görev Gücü yıllık raporlarına, ku-
rumun kriterlerine göre yatırım yapılamayacak 
derecedeki en riskli ülkeleri kara listesine ekle-
mektedir. Inappropriate Countries and Powers 
for Cooperation olarak geçen bu kara liste, 
OECD tarafından yayımlanan listeyle aynıdır. 
Liste, kara para aklama ve terörist finansmanına 
karşı küresel mücadeleye katkıda bulunmayan 
ülkeleri içirmektedir (ISNA, 2016). FATF yıl-
da üç kere (Şubat, Haziran, Ekim aylarında) üye 
ülkelerle bir araya gelip toplantı yapmakta ve 
ülkelerin durumlarıyla ilgili bildiriler yayımlan-
maktadır.

FATF ülkeleri temel olarak üç kategori-
ye ayırmaktadır: Birinci kategorindeki ülke-
ler FATF’a göre tüm kuralları, taahhütleri ve 
tavsiyeleri tam anlamıyla kabul etmekte ve uy-
gulamaktadır. Bu kategoride genelde Avrupa ve 
Kuzey Amerika kıtasındaki bazı ülkeler yer al-
maktadır. İkinci kategoride ülkeler FATF’ın be-
lirtilen standartlarının çoğunu uygulayan ülke-
lerdir. Üçüncü kategoride olan ülkeler ise FATF 
ile iş birliği yapmayan, FATF’a göre tehlikeli 
durumda olan ve FATF’ın taleplerini en kısa 

zamanda karşılamak için harekete geçmesi ge-
reken ülkelerdir. Bu kategoride olan ülkeler de 
ikiye ayrılmaktadır.

Bu listede olan ülkelere karşı önlem (coun-
termeasures) işlemi yapılmamakta ve ülkeler 
sadece kara veya gri listelerde yer almaktadır. 
Pakistan ve bazı Afrika ülkeleri buna örnek ola-
rak verilebilir. Diğer gruba ise kara listeye alın-
manın yanı sıra karşı önlem işlemi yapılmakta-
dır. FATF’ın son raporlarına göre İran ve Kuzey 
Kore şu anda listede bulunan ülkeler arasında 
yer almaktadır.

1.2.  Kara ve Gri Listeye Alınmaktan 
Kaynaklanan Ekonomik Sorunlar

Bir ülkenin adı kara listede olduğunda, fi-
nans merkezleri, para ve kredi kurumları bu 
ülkeleri boykot edecektir ve ülkenin bankala-
rı, şirketleri ve finans kurumları için zor bir 
süreç başlayacaktır. Temel olarak kara listeye 
alınma veya daha fazla FATF uyarısıyla liste-
lenen sorunlar üç temel kategoriye ayrılır: (i) 
Uluslararası finans kurumlarından ve çeşitli 
sendikalardan borç almak imkânsızdır. Örne-
ğin Yunanistan gri veya kara listedeyse artık 
Avrupa Birliği’nden borç alamayacaktır. (ii) 
Uluslararası Organizasyon uyarısı birkaç kez 
tekrarlanırsa ve listelenen ülke bir süre FATF 
uyarılarına uymazsa, ülke Birleşmiş Milletler 
tarafından kapsamlı uluslararası yaptırımlara 
maruz kalmaktadır. (iii) Yasaya göre gri veya 
kara listede olmaya devam eden söz konusu 
ülke, uluslararası ticaret hukukundan çıkarıla-
cak ve artık yasal olarak diğer ülkelerle ban-
kacılık işlemleri yapamayacak ve finansal iliş-
kiler kuramayacaktır. Ayrıca, eğer ülke yüksek 
riskli ülke olarak adlandırılırsa, belirtilen üç 
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eylem daha hızlı ve daha kuvvetli bir şekilde 
o ülkeye karşı gerçekleştirilecektir. (Eghte-
sadnews, 2019). Yüksek riskli ülkelerde suç
gelirleri elde ediliyorsa bu durum ülkeler ve
finans sistemleri için önemli bir tehdit unsu-
ru olacak ve ülke ve finans sistemi üzerinde
olumsuz etkiler oluşturacaktır. Bu olumsuz et-
kiler şu şekilde sıralanabilir  (Şahin, 2014):

“Devlet, kurum ve kişilere prestij kaybettirir, 
ülkenin uluslararası ölçekte itibarını zedeler, 
yasa dışıdır, ülkenin uluslararası alanda yaptı-
rımlara maruz kalmasına neden olabilir, finans 
kuruluşlarının uluslararası işlem yeteneğinin 
sonlanmasına ve para cezaları ile muhatap ol-
masına neden olabilir, uluslararası arenada ül-
keye karşı güvensizlik yaratır, ülkenin gerek 
ekonomik gerek finansal, gerekse diplomatik 
ilişkilerinin istikrarsızlaşmasına neden olur, si-
yasal, adli, finansal ve sosyal kurumlara verilen 
önemi ve güveni azaltır, sahteciliği, rüşveti ve 
ahlaksızlığı besler, birey ve toplumların sağlıklı 
yapısını tehdit eder.”

2. İran ve FATF Süreci

Yasa dışı gelirlerle mücadele konusunda 
yerel ölçekli önlemlerin yeterli olmaması ko-
nunun uluslararası arenaya taşınmasına sebep 
olmuştur. Bu bağlamda uluslararası standartlar 
oluşturma ve ülkeleri izleme için kurulan FATF 
zamanla ülkelerin karnesini belirlemede baskın 
bir rol üstlenmiştir. Küresel baskının artması 
sonucu finans kurumları ve ülkeler itibarlarını 
korumak amacıyla FATF’ın raporlarını ve uya-
rılarını dikkate almak zorunda kalmıştır. Ekim 
2007’de başlayan İran-FATF ilişkisi dalgalı bir 
süreçten geçmiş 21 Şubat 2020 tarihinde ülke-
nin kara listeye alınmasıyla ilişkiler bir hayli 
çıkmaza girmeye başlamıştır.

İran, Ekim 2007 Genel Kurul toplantısın-
da FATF üyeliğine katılmıştır. FATF’ın İran’a 
yönelik yayımladığı ilk bildirisi şu şekildedir: 
“FATF, İran’ın AML/CFT (Kara Para Aklama-
nın Önlenmesi Palermo Sözleşmesi ve Terör 
Finansmanını Önleme Sözleşmeleri) konu-
sunda iyileştirme taahhüdünü memnuniyetle 
karşıladı. FATF’ın 11 Ekim 2007’de İran ile 
ilgili yayımlanan beyannamesine uygun olarak 
FATF, tüm yargı mercilerini ve finans kuruluş-
larını İran’ın AML/CFT konusundaki eksik-
liklerden kaynaklanan riskleri dikkate alma-
ları için tavsiyede bulunmaya çağırmaktadır. 
İran, AML/CFT eksikliklerini gidermek için 
FATF ve uluslararası toplumla olan iş birliğini 
sürdürmeye teşvik edilmektedir.” (FATF, 
2020d).

FATF 2007-2009 yılları arasında İran’a yö-
nelik yukarıda belirtiği gibi farklı dönemlerde 
AML ve CFT konvansiyonlarını kabul etmesi 
için bildiri yayımlamıştır. Ancak FATF İran’ı 
AML/CFT sözleşmeleri standartlarını ve ta-
ahhütlerini yerine getirmemesinden dolayı 25 
Şubat 2009 tarihinde kara listeye almıştır. 2009 
yılında ilk kez İran’ın adı Pakistan, Özbekistan, 
Türkmenistan ile birlikte FATF Yatırım Teklif-
lerinin Kara Listesine (Black List of Investment 
Proposals) eklenmiştir. İlerleyen yıllarda rapor-
lar devam etmiş ve İran kara listenin başında 
yer alırken FATF bazı ülkeleri listeden çıkarma 
ve başkalarını ekleme hakkını saklı tutmuştur. 
İran, Kuzey Kore ile birlikte kara listede ve kar-
şı önlemler (countermeasures) önerilen ülkeler 
listesinde yer almaktaydı. Tahran yönetimi kara 
listeden çıkmak için zaman zaman bazı yapı-
sal önlemler ve değişikler yapmıştır. Ruhani 
Hükûmeti özellikle Nükleer Anlaşma’dan önce, 
şeffaf olmayan mali piyasalar üzerindeki hem 
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vergi denetimini artırmak hem de iş ortamını 
iyileştirmek ve terörizmin finansman şüphesini 
azaltmak için yeni yasalar çıkarmaya çalışmak 
gibi bazı değişiklikler yapmıştır. İkinci olarak 
kara listeden çıkmak için “Terörle Mücadele 
Finansmanı Yasası” kabul edilmiştir. Ruhani 
Hükûmeti Terörle Mücadele Finansmanı Yasa-
sı’nın onaylanması için tasarıyı Ocak 2016’da 
Meclis’e göndermiştir.

İran 2009-2016 yılları arasında FATF’ın kara 
listesinde kalmaya devam etmiştir. FATF’ın 
“İran’ın terörün finansman riskini ele almadaki 
başarısızlığı ve bunun uluslararası finans siste-
minin bütünlüğüne yönelik ciddi tehdit olma-
sı konusundaki endişeleri sürüyor” bildirileri 
süreci kamuoyuna taşımıştır. Ancak Ruhani 
Hükûmeti tarafından yapılan değişiklikler ve 
imzalanan Nükleer Anlaşma’dan sonra FATF 
İran’ı 24 Haziran 2016 tarihli toplantısından 
sonra kara listeden gri listeye almıştır ve İran’a 
FATF’a verdiği taahhüdünü yerine getirmesi 
için bir yıl daha süre tanımıştır (ICANA, 2018).

FATF’ın İran’a verdiği bir yıllık süre Hazi-
ran 2017’de sona ermiş ve İspanya’nın Valencia 
şehrinde altı gün süren toplantıdan sonra FATF, 
İran’ın mali gözetim programlarını uygulama 
ve bu gelişmeleri kabul etme konusunda ilerle-
mesini göz önünde bulundurarak İran’a ek süre 
verdiğini açıklamıştır.

FATF’ın AB üyeleri, ABD Başkanı Donald 
Trump’ın Kasım 2018’de İran’a yaptırımla-
rı yeniden uygulama kararının ardından İran’ı 
kara listeye almamış, bununla birlikte Kasım 
2019 Genel Kurulunda İran’a uluslararası stan-
dartlara bağlı kalması için Şubat 2020’ye kadar 
ek süre vermiştir (DW, 2019). İran FATF kara 
listesinden yaklaşık üç buçuk yıl uzak kalmış ve 

bu süreç içerisinde FATF tarafından İran’a altı 
defa ek süre tanınmıştır. Ekim 2007’de başla-
yan İran-FATF ilişkisi dalgalı bir süreçten geç-
miş İran’ın 21 Şubat 2020’de tekrar kara listeye 
alınmasıyla ilişkiler çıkmaza girmiştir.

Son FATF toplantısı ise 205 ülkeden 
800’den fazla delegenin katılımıyla 16-21 Şu-
bat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Bir hafta süren ve 39 üyenin katıldığı genel ku-
rul sonrası yapılan açıklamada İran’ın, Palermo 
Sözleşmesi ve Terörün Finansmanını Önleme 
Sözleşmesi’nde ortaya konulan FATF standart-
larını uygulama konusunda başarısız olduğu ve 
mali reformları hayata geçirmediği belirtilmiş-
tir. 21 Şubat 2020’de İran’ı kara listeye alan 
FATF bildirisi şu şekildedir (FATF, 2020c):

“İran Haziran 2016’da stratejik eksikliklerini 
gidermeyi taahhüt etmiş ancak Ocak 2018’de 
İran’ın eylem planının süresi dolmuştur. 
FATF, Şubat 2020’de İran’ın eylem planını 
tamamlamadığını belirtmiştir.1

FATF Ekim 2019’da, üyelerini toplamış ve tüm 
yargı yetkilerini belirtilenlerin yapılması husu-
sunda teşvik etmiştir: İran merkezli finans kuru-
luşlarının şubeleri ve iştirakleri için daha yüksek 
denetim mekanizması; finansal işlemlerin ilgili 
raporlama mekanizmalarını veya sistematik ra-
porlamasını geliştirmek; İran’daki şubeleri ve iş-

1  Haziran 2016’da FATF, İran’ın stratejik AML / CFT eksikliklerine ve 
Eylem Planının uygulanmasında teknik yardım arama kararına yönelik 
üst düzey siyasi taahhüdünü memnuniyetle karşıladı. İran 2016’da be-
yanda bulunduğu Terörle Mücadele Finansman Yasası ve Kara Para Ak-
lama ile Mücadele Yasası’nda değişikliği yürürlüğe koydu ve bir AML 
yönetmeliğini kabul etti.

 Şubat 2020’de FATF, henüz tamamlanmamış öğelerin olduğunu ve 
İran’ın tam olarak ele alması gerekenleri belirtti: (1) “Yabancı işgalini, 
sömürgeciliği ve ırkçılığı sona erdirmeye çalışan” belirlenmiş gruplar 
için muafiyetin kaldırılması da dâhil olmak üzere terörün finansmanını 
yeterince cezalandırmak; (2) ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
kararları doğrultusunda terörist varlıkları belirlemek ve dondurmak; (3) 
yeterli ve uygulanabilir bir müşteri dilijans rejimi sağlamak; (4) yetkili-
lerin lisanssız para / değer transferi hizmet sağlayıcılarını nasıl belirledi-
ğini ve yaptırım yaptığını göstermek; (5) Palermo ve TF Sözleşmelerini 
onaylamak, uygulamak ve karşılıklı hukuki yardım sağlama kabiliyetini 
netleştirmek; ve (6) finans kuruluşlarının banka havalelerinin tam olarak 
düzenleyici ve yararlanıcı bilgileri içerdiğinin doğrulamasını yapmak.
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tirakleri ile ilgili olarak finans grupları için daha 
fazla dış denetim gerekliliği. Şu anda İran’ın, Pa-
lermo ve Terörist Finansman Sözleşmelerini (the 
Palermo and Terrorist Financing Conventions) 
FATF standartlarına uygun olarak gerçekleştire-
memesi nedeniyle FATF karşı önlemlerin askıya 
alınmasını tamamen kaldırmakta ve üyelerini 
Tavsiye Kararı’na uygun olarak etkili karşı ted-
birler uygulamaya çağırmaktadır.2 İran, Eylem 
Planı tam olarak tamamlanıncaya kadar FATF 
bildirisinde (High Risk Jurisdictions Subject to a 
Call for Action) kalacaktır. Eğer İran, Palermo ve 
Terörist Finansman Sözleşmelerini FATF stan-
dartlarına uygun olarak onaylarsa, FATF karşı 
önlemlerin askıya alınıp alınmayacağı da dâhil 
olmak üzere sonraki adımlara karar verecektir. 
İran, Eylem Planında terörizmin finansmanı ile 
mücadelede tespit edilen eksikliklerin gideril-
mesi için gereken önlemleri alana kadar FATF 
İran’dan kaynaklanan terörist finansman riski ve 
bunun uluslararası finans sistemine getirdiği teh-
dit ile ilgilenmeye devam edecektir.”

FATF bu bildiri ile terörizmin finansmanı ve 
kara para aklama konusundaki mali reformları 
tamamlamadığı gerekçesiyle İran’ı tekrardan gri 
listeden kara listesine alındığını duyurmuş oldu.

3. Kara Liste İran İçin 
Ne Anlama Geliyor?

Şu an Çin’in dönem başkanlığı altında olan 
FATF, 2016’dan bu yana karşı önlemleri geçici 
olarak askıya almış, bunun yerine İran’a FATF 
standartlarını karşılaması için daha fazla zaman 
tanımıştır. Karşı önlemlerin askıya alınması sü-
recinde bile İran kara listede kalmıştır. Ancak bu-
2 Ülkeler, FATF tarafından çağrıldığında uygun karşı önlemleri uygulaya-

bilmelidir. Ülkeler ayrıca, FATF tarafından yapılacak herhangi bir çağ-
rıdan bağımsız olarak karşı önlemler uygulayabilmelidir. Bu tür karşı 
önlemler etkili ve risklerle orantılı olmalıdır.

gün, daha önce İran için son tarihin uzatılmasını 
destekleyen Rusya, Çin ve E3 (Almanya, İngiltere 
ve Fransa) gibi ülkeler, İran’ın daha fazla zamana 
ihtiyaç duymadığı ve FATF’ın endişelerini gider-
mek için stratejik bir karar verdikleri kanısına var-
mıştır (Otaghiranonline, 2019).

Kara listenin İran için ne anlama geleceği 
ise oldukça önemli bir husustur. Olasılıklar şu 
şekilde sıralanabilir: İran’ın FATF’ın kara lis-
tesine girmesi İran-AB ülkeleri arasındaki de-
vam eden INSTEX görüşmelerine son verebilir. 
Ayrıca genel olarak Tahran ve AB arasındaki 
artan anlaşmazlıklar Avrupa’nın Nükleer Anlaş-
ma konusunda ABD’ye yakınlaşmasına neden 
olabilir. ABD yaptırımları sebebiyle ekonomik 
darboğazda olan İran’ın FATF kara listesine 
girmesiyle en azından ekonomik açıdan hayatta 
kalmasını sağlayan Rusya, Çin ve AB ülkeleri 
ile ilişkilerinin ciddi bir şekilde etkileneceği 
öngörülebilir. İran’ın dış ticaretten uzaklaşması 
ülkedeki nispeten mevcut yabancı yatırımın 
azalmasına neden olacaktır ve bu durum İran’ın 
izolasyonda kalan ekonomisinin daha da sarsı-
lacağı anlamına gelmektedir. Bunlara ek olarak, 
ABD’nin ekonomik yaptırımlarının gölgesinde 
kalan İran’ın FATF kara listesine girmesiyle 
birlikte karşı karşıya kalacağı muhtemel 
ekonomik senaryolar üç ana başlık altında ince-
lenebilir: Daralan Dış Ticaret Bağlantısı, Kısıt-
lanan Para Transferleri, Artan Temel Mal Fiyat-
ları ve Ürün Eksikliği.

 3.1.  Daralan Dış Ticaret 
Bağlantısı

İran’ın FATF kara listesine girmesinin İran 
ekonomisini doğrudan olmasa da dolaylı yoldan 
etkilemesi muhtemeldir. Diğer ülkelerin ABD 
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yaptırımları nedeniyle İran’dan çekilmesi, İran 
ekonomisi üzerindeki en büyük olumsuz etki-
dir. Ülkenin FATF kara listesine girmesiyle yap-
tırımların diğer tüm ülkeler tarafından ciddiye 
alınabileceği tahmin edilmektedir. Bu durum 
ABD’nin yanı sıra Avrupa ve Asya ülkelerinin 
de İran ile ekonomik ilişkilerini değiştireceği 
anlamına gelmektedir. Kısacası, diğer ülkeler 
İran’ı finansal işlemler listesinden çıkarabilir ya 
da İran’a yönelik yeni yaptırımları veya kısıt-
lamaları uygulamaya koyabilir (Khabaronline, 
2020).

Kara listeye girdikten sonra İran’ın dış dünya 
ile özellikle ticaret alanında daha fazla zorlukla 
karşı karşıya kalacağı tahmin edilmektedir. En 
son yayımlanan istatistikler, İran dış ticaretinde 
2019 yılında bir önceki yıla göre %48 oranın-
da azalma yaşanmış olduğunu göstermektedir. 
Şüphesiz ki alınan karardan sonra İran dış tica-
reti azalmaya devam edecektir ve ülkedeki te-
mel ihtiyaçların karşılanmaması fiyatların doğ-
rudan artışına sebep olacaktır. Diğer taraftan dış 
dünya ile ticari bağlantının kesilmesi İran’a ya-
bancı dövizin girmemesi anlamına gelmektedir. 
(Aslan, vd., 2020, s. 7).

3.2.  Kısıtlanan Para Transferleri

Kara listeye alınması İran’ı finansal açıdan 
daha fazla izole edecek ve İran’ın küresel finans 
sistemine yeniden entegrasyonunu zorlaştıra-
caktır. İran finansal alanda ve para transferle-
rinde ciddi sorunlar ve zorluklarla karşı karşıya 
kalacaktır. Örneğin; 2019 yılında İran’ın Irak’la 
ticaret hacmi bir önceki yıla göre %26’lık artış 
göstermiştir fakat İran’ın kara listeye alınması, 
ülkenin bölgesel ticaret ortaklıkları üzerinde 
-özellikle Irak’la yapılan elektrik ve gaz anlaş-

ması üzerinde- 13 milyar dolarlık çarpıcı bir 
sonuç doğuracaktır (Rudaw, 2020). İran’ın 
Irak ile yaptığı ticaretin karşılığı, Irak Merkez 
Bankası tarafından ABD Merkez Bankası onayı 
ile verilecektir. Daha önce İranlı yetkililer 
tarafından yapılan açıklamaya göre İran’ın ihraç 
ettiği doğal gaz ve elektriğe karşılık Irak’tan 
alacağı 5 milyar dolara ABD’nin bankacılık 
yaptırımları nedeniyle erişemediği bildirilmiştir 
(IRNA, 2020). Ayrıca Irak pazarı, yıllık 10-15 
milyar dolar İran’a gelir kaynağı sağlamaktadır 
ve İran’ın FATF kara listesine girmesi bu mev-
cut kaynağı da olumsuz etkileyecektir. Fars eya-
leti Ticaret Odası Turizm Başkanı Sohrab Şere-
fi, üretimlerinin yabancı mallara bağlı olduğunu 
belirterek, küresel finans kurumlarıyla yapılan 
para transferlerinin engellenmesinin aynı za-
manda yerli üretimi ve yerli ürünlerin nihai fi-
yatlarını da etkileyeceğini belirtmiştir. Şerefi, 
ABD yaptırımları etkisinde kalan enerji sektö-
rü temel mallarının, ithalat ve ihracat transferi 
konusunda şu açıklamayı yapmıştır: “Geçmişte 
küçük bankalarla küçük transferler yapabilirdik 
ancak kara listenin küçük bankaların da bizimle 
olan ilişkilerini kesmeye sebep olması muhte-
meldir” (Saat24 News, 2019).

FATF’ın 19. maddesine göre eğer bir ülke 
kara liste veya gözetime girerse diğer ülkeler 
tarafından iki temel önlem alınması gerekmek-
tedir: İlk olarak müşteri hassas tanımlama veya 
Müşteri Durum Tespiti (CDD, Customer Due 
Diligence) işlemleri önemli ölçüde artmaktadır. 
Müşterinin arka plan kontrolleri, İran menşeili 
olan bireyler ve şirketlerle ticari ve hukuki iliş-
kiler, İran’la bağlı kuruluşlarının ve şirketleri-
nin gözden geçirilmesi, bireylerin İran kurum ve 
kuruluşlarıyla ilişkisi gibi hususlar bu önlemler 
arasında yer almaktadır. Bu yönergelere göre 
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ülkelerin İranlı müşterilerini ve hatta İran ara-
cılı müşterileriyle çalışanları tanımlamak için 
sürekli rapor vermeleri gerekmektedir. İkinci 
olarak, ülkeler kara listeye girdikten sonra FAT-
F’ın İran ile herhangi bir ticari ilişkiyi veya fi-
nansal işlemleri sınırlaması veya kesmesi müm-
kündür. İran kara listeye geri döndükten sonra, 
İran’dan petrol satın alan ülkelerdeki (yaptı-
rımları gizliden atlatmak için yapılandırılmış) 
İranlı brokerler kapanma riskiyle karşı karşıya 
kalabilir veya bunların tüm finansal işlemleri 
ürün satın alan ülkeler tarafından sıkı deneti-
me tabi tutulabilir. Ayrıca üçüncü taraflar, ABD 
yaptırımlarını uygulamayarak İran petrolünü 
satın alan ülkelerde aracı kuruluşlar veya yerli 
banka şubeleri kurabilir, bu yüzden bu banka-
ların söz konusu ülkenin yasaları altında faa-
liyet göstermesi gerektiğini belirtmek gerekir. 
Bu nedenle İran, FATF’ın kara listesinde olma-
dığı sürece bu ajanslar sadece ev sahibi ülkeye 
ajansın önerileriyle ilgili belgeler sunacak ve ev 
sahibi ülke işlemlerini izlemeyecek veya mü-
dahale etmeyecektir. Ancak İran kara listeye 
geri döndükten sonra bu bankaların işlemleri 
ev sahibi ülkenin FIU (Financial Intelligence 
Unit) birimi tarafından izlenmekle kalmayacak, 
aynı zamanda ev sahibi ülkenin ilgili kurumla-
rının baskısı altında kapanmakla karşı karşıya 
kalacaktır. Bu nedenle tüm finansal işlemleri 
durdurmak ve hatta yurt dışındaki İran banka 
hesaplarını engellemek de mümkün olabile-
cektir. Dolayısıyla mevcut koşullar altında kara 
listeye geri dönmek İran’ın yaptırım döngüsünü 
sıkılaştırabilir. Bu nedenle İran’la finansal et-
kileşimi olan birkaç ülke kara liste konusunda 
endişelerini dile getirmiştir. Bunlarla birlikte 
İranlıların banka hesaplarının kapatılma ve pa-
ralarının bloke edilme riski artacaktır.

3.3.  Artan Temel Mal 
Fiyatları ve Ürün Eksiliği

ABD’nin 8 Mayıs 2018’de Nükleer Anlaş-
ma’dan çekilmesi ve İran’a yönelik yeni yap-
tırımları başlatmasından bu yana temel ürün-
lerde; gıda, otomobil ve konuttan tüm emtia 
gruplarına enflasyon artmaktadır. Enflasyonun 
artması yaşamı zorlaştıran ana sebeplerden bi-
ridir ve para aktarma ve ithalat maliyetlerini 
artırmaktadır. İthalat doğrudan malların ithalatı 
ile sınırlı değildir ancak birçok fabrika ihtiyaç 
duydukları ham maddeyi veya makineyi ithal 
edememektedir.

İran’ın FATF kara listesine geri dönmesiyle 
FATF ile iş birliği yapmakta olan ülke ve 
kuruluşların bunda sonra İran ile olan ilişkileri 
kısıtlanacak veya kesilecektir. Böylece ülkeye 
giren döviz azalacak ve enflasyon daha da 
yükselecektir. Bu koşullar altında geçim ma-
liyeti tüm vatandaşlar için zorlayıcı seviyelere 
yükselecektir. İran Ticaret Odası eski Başkan 
Yardımcısı Pedram Soltani İran’ın kara listeye 
geri dönmesini İran ekonomisinin kâbusu ola-
rak nitelendirilerek, “Bu durumda ülkede mal 
kıtlığı olması muhtemeldir ve bu gıda ve ilacı 
da içerecektir.” diyerek ifade etmiştir (Kohan-
journal, 2020).

İran iç piyasasının istikrarsızlaşması tüme-
nin döviz karşısında değer kaybetmesine neden 
olacaktır. İran Merkez Bankası Başkanı Ab-
dulnasır Himmeti FATF tarafından kara listeye 
alınmanın dış ticareti ve döviz kurunu etkileme-
yeceğini savunsa da istatistiklere göre Paris’te 
FATF konferansının başlamasından bu yana al-
tın fiyatlarında artış yaşanırken tümen de dövize 
karşı değer kaybetmeye başlamış durumdadır. 
Örneğin 26 Şubat’ta 1 ABD doları 13.500 tü-
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menden 16 bin tümen seviyesine kadar yüksel-
miştir (AA, 2020).

İran ABD’nin uyguladığı yaptırımların et-
kisiyle maden ve sanayi endüstrisinde de cid-
di sorunlarla mücadele etmektedir, zira üretim 
için gerekli bazı hammadde ve parçaları yurt 
dışından ithal etmektedir. İran’ın FATF kara 
listesine girmesiyle endüstride ihtiyaç duyulan 
malzemeleri yurt dışından temin etmesi daha da 
zor hâle gelecektir (Kohanjournal, 2020). Sü-
reç, mikro ekonomik düzeyde ülkedeki firmala-
rın uluslararası düzeyde ekonomik faaliyetlerini 
etkileyecektir. Firma ve tüccarların yabancı şir-
ketlerle yaptığı işlemlerin maliyeti yükselecek 
ve süreçleri de daha yavaş olacaktır.

ABD yaptırımları düşük gelirli nüfus üzerin-
deki ekonomik baskıyı daha da artıracaktır. Ay-
rıca temel malların fiyatlarında artış yaşanması 
emtia eksiliğine yol açabilir. ABD’nin Nükleer 
Anlaşma’dan çekilmesinden sonra yeni yaptı-
rımları uygulamasıyla temel ürünlerin enflas-
yon oranlarında artış gerçekleşmiştir. Enflasyon 
oranlarındaki artış ve insanların hayatını zorlaş-
tıran temel nedenler para transferlerinden ve it-
halat maliyetlerinin artışından kaynaklanmaktadır.

4. İran Perspektifinden Kara Liste

İran’ın FATF’a katılıp katılmamasına ilişkin 
İran cephesinde de çeşitli tartışmalar ve görüş-
ler yer almaktadır. Bazıları bu durumu ülkenin 
bağımsızlığının reddi olarak nitelendirirken di-
ğerleri Avrupa’nın ekonomik yükümlülüklerini 
yerine getirmemesi durumunda İran’ın FATF’a 
girmemesi gerektiğine inanmaktadır. Ayrıca 
bazı uzmanlar İran’ın FATF’a katılmaması du-
rumunda ülkenin ekonomik krizinin kötüleşece-
ğine inanmaktadır.

ABD’nin, Mayıs 2018’de Nükleer Anlaş-
ma’dan çekilmesi, İran ekonomisini gerek 
ekonomik ve siyasi gerekse de sosyal anlamda 
çeşitli sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır. ABD 
yönetiminin İran’a yönelik uyguladığı maksi-
mum baskı politikası, ülkede ekonomik darbo-
ğaza yol açarken siyasi anlamda da yönetimde 
ikili yapının (reformcu ve muhafazakâr) çatış-
masına neden olmuştur. Reformcuların yani Ru-
hani Hükûmetinin, ABD’nin maksimum baskısı 
altındayken FATF tasarısını kabul etmesi ülke-
nin üzerindeki yaptırım etkisini hafifletme dü-
şüncesini gösterirken, Devrim Rehberine bağlı 
Anayasayı Koruyucular Konseyi, Düzenin Ya-
rarını Teşhis Konseyi gibi kuruluşlar FATF’ın 
kurallarını İran’ı baskılamak için kullanılan bir 
araç olarak düşünmektedir.

Ruhani Hükûmeti, İran üzerindeki baskıları 
hafifletmek amacıyla İran Meclisi’nden onay 
almayı gerektirmeyen 41 FATF kuralının 37 
tanesini onaylamıştır. Ancak Mecliste uzun tar-
tışmaların sonucunda onaylanan FATF tasarısı, 
Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tara-
fından anayasaya aykırı bulunarak Meclise iade 
edilmiştir. Meclis, tasarıların onayı için ısrar 
edince Meclis ve AKK arasındaki anlaşmazlık-
ları çözen Düzenin Yararını Teşhis Konseyine 
gönderilmiş fakat bu sefer de konseyin engeli-
ne takılmıştır. Kara listeye girmeden önce İran 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani “FATF ile ilgili 
Hükûmetin ve Meclisin görüşü netti. FATF’ın 4 
ana tasarısından 2 tanesini onayladık (Palermo 
ve CFT). Hükûmetin amacı kara para aklama ve 
organize suçla mücadele ile terörizmin finanse 
edilmesinin önlenmesi konusundaki kararlılı-
ğını göstermekti.” açıklamasında bulunmuştur 
(Entekhab, 2020). Zarif, söz konusu yasa tasa-
rısının onaylanması hâlinde düşmanların ban-
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kacılık ve iş birliğine yönelik İran’a karşı öne 
sürdükleri en önemli bahanelerinin ellerinden 
alınacağını savunmaktadır (Tamer, 2019).

İran’ın kara listeye girmemesi için FATF’ın 
dört ana tasarısını kabul etmesi gerekmektedir. 
FATF’ın dört tasarısı şu şekilde özetlenebilir:

i. Sınıraşan Organize Suçlarla Mücadele
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Palermo
Konvansiyonu) katılması

ii. Terörizmin Finansmanıyla Mücadele
Konvansiyonu (CFT) katılması

iii. Kara Para Aklama ile Mücadele Yasası
(AML)

iv. Terörizmin Finansmanı Yasa Tasarısı
düzeltmesi (Bill Amending the Law on
Combating the Financing of Terrorism)

FATF’ın, İran’ın gri listeden kara listeye 
alınmasıyla ilgili açıklamasının İran için ne 
anlama geldiği konusunda İranlı yetkililer 
tarafından çeşitli açıklamalar yapılmıştır. 
İlk resmî tepki olarak İran Merkez Bankası 
Başkanı Abdulnasır Himmeti, ülkesinin FATF 
tarafından kara listeye alınmasının dış ticareti 
ve döviz kurunu etkilemeyeceğini savunmuş-
tur (Hamshahri online, 2020). Ancak Himme-
ti, Aralık 2019’da İran’ın FATF kara listesine 
alınması durumunda kilit ekonomik müttefikleri 
Rusya ve Çin’den bir şekilde ayrılacaklarını 
açıklamıştı. Ayrıca İran’ın FATF kara listesine 
girmesiyle ilgili İran Dışişleri Bakanı Cevad 
Zarif, karar çıkmadan önce FATF’ı, ABD’nin 
maksimum baskısının bir parçası olmakla suç-
layarak kınamıştır (Taadol News Paper, 2020).

Ekonomi uzmanı Davud Souri, “İran’ın Çin, 
Rusya ve Avrasya ülkeleri ile dostane ilişkileri 
var ve FATF’a katılmadan İran ekonomisini 

hiç kimse kurtaramaz. İyi ilişkiler içinde ol-
duğumuz tüm ülkeler FATF’ın kurallarını ka-
bul etti. Bu ülkelerdeki bankalar FATF’ı kabul 
ederek uluslararası bankacılık sistemine girdiler 
ve İran kara listeye alındığında bizimle ticaret 
yapamaz hâle gelecekler.” (Tabnak, 2020) diye-
rek FATF’ın İran için hayati önemini vurgula-
mıştır. Tahran Ticaret Odası’nın eski bir üyesi 
olan Mesud Danişmend, İran’ın şu anda ticari 
ilişkilerinde birçok zorlukla karşı karşıya oldu-
ğunu ifade ederek “FATF kara listesi bu sorun-
ları daha da kötüleştirecektir. Döviz yükselir ve 
enflasyon artar. Bu durumda İran, ticari faali-
yetlerini yürütmek ve ülke üzerinde de baskı 
yaratacak marjinal faaliyetlere yönelmek için 
aşırı maliyetlere katlanmak zorunda kalacaktır.” 
(Tejarat News, 2020) sözleriyle durumu özetle-
miştir. Düzenin Yararını Teşhis Konseyi üyesi 
Gulam Rıza Misbahi Mukaddem, İran’ın FATF 
kara listesine girmesi ile ilgili “kara liste” teri-
minin hiç doğru olmadığını söylemiş ve “FATF 
kara listesi diye bir şey yoktur. Ne yazık ki İran 
basını sürekli bu terimden bahsediyor. Var olan 
şey, FATF ile ortak çalışan, iş birliği yapmayan, 
iş birliği yapan ve askıya alınan ülkelerin bir lis-
tesidir.” (Khabaronline, 2020) diyerek duruma 
farklı bir yorum getirmiştir.

Merkez Bankası ile ticari kuruluşların yap-
tırımlar altında ticaret yapmayı planladıklarını 
ve yaptırımların, ekonominin ve uluslararası 
işlemlerin üzerindeki olumsuz etkilerini en aza 
indirmeye çalıştıklarını belirten Ruhani, “Elbet-
te ABD’nin yaptırım kısıtlamaları FATF kısıtla-
malarından çok daha ciddidir. Hükûmetin attığı 
adımlar FATF’ın ABD Hükûmetine iş ortakla-
rımız üzerinde daha fazla baskı yapmasına izin 
vermesini önlemeye yöneliktir.” açıklamasında 
bulunmuştur. (Khabarpo, 2020).
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Ruhani ve Zarif’e göre ABD’nin İran’ın 
terörü desteklediği yönündeki iddialarına en 
iyi cevap verme yolu FATF üyeliğidir (Tamer, 
2019). Ayrıca, FATF’a üye olmak suretiy-
le İran’ın mali sistemi üzerinde uluslararası 
denetim sağlanırsa, Batılı ülkelerin iş birliği için 
öne sürdükleri bahaneler ortadan kalkacaktır. 
Ruhani ve Zarif açısından bakıldığında FATF 
anlaşması, adı “kaçakçılıkla” anılan DMO bağ-
lantılı şirketlerin ülkenin kayıp ekonomisinde-
ki rolünün azaltılmasını sağlayacaktır. Devrim 
Rehberi Hamenei’ye göre bu anlaşma, İran’ın 
bölgedeki nüfuzunu kırmak için Batılıların 
İran’a dayattığı komplonun bir parçasıdır ve 
Hükûmet Batı’nın bu istekleri konusunda uya-
nık olmalı ve görüşmelerde her zaman ihtiyatlı 
davranmalıdır (Tamer, 2019).

Sonuç

Uluslararası alanda kabul gören kuruluşlar-
dan biri olan FATF kara para aklama ile mü-
cadele, terörist faaliyetlerin finansmanının ön-
lenmesi ve kitle imha silahlarının çoğalmasının 
finansmanının önlenmesi gibi finansal suçlarla 
ilgili birçok standart belirleyip bunların küresel 
ölçekte başarı gösterebilmesi için denetim me-
kanizmaları oluşturmuştur. Toplamda 39 üyesi 
bulunan ve 200’den fazla ülkede faaliyet gös-
teren FATF ülkeleri taraflarca belirlenen stan-
dartlara göre değerlendirmektedir. İran da bu 
denetim mekanizmaları ve değerlendirmele-
rin uygulanmaya çalışıldığı ülkelerden biridir. 

2007 yılında başlayan FATF-İran ilişkileri inişli 
çıkışlı seyretmiş, İran FATF’ın gri-kara liste-
si arasında gidip gelen bir performans sergile-
miştir. Ülke son olarak Şubat 2020’deki genel 
kararın ardından, 2016 yılındaki taahhütleri ye-
rine getirmemesinden kaynaklı “Önlem Çağrısı 
Gerektiren Yüksek Riskli Yetki Sahası” olarak 
belirlenerek tekrardan kara listeye alınmıştır. 
Bu karar, İran tarafında Reformcu ve Muhafa-
zakârları karşı karşıya getirmiştir. Reformcular 
FATF’a daha olumlu bakarken, Muhafazakâr 
kanadın FATF’ı reddetmesi ve ülkeye zarar ver-
diği düşüncesi ülkede siyasi anlamda olumsuz 
bir dalga yaratmıştır. ABD’nin “maksimum bas-
kı” politikasının gölgesinde birçok yaptırımla 
mücadele etmekte zorlanan İran’ın, FATF kara 
listesine girmesi ülkeyi dolaylı ve doğrudan 
birçok olumsuzluğa sürükleyebilir. Bu olum-
suzluklar arasında diğer ülkelerin de İran’a 
yaptırım uygulaması, INSTEX görüşmelerinin 
sona ermesi ihtimali, daralan ticari faaliyetler, 
kısıtlanan para transferleri, artan mal fiyatları 
ve ürün eksikliklerinin yaşanması gibi birçok 
ekonomik zorluk bulunmaktadır. Sonuç ola-
rak, siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlarla başa 
çıkmakta zorlanan İran’ın FATF kara listesi ile 
birlikte ekonomik yönden daha da baskılanma-
sı ülkeyi oldukça zor bir sürece sürükleyebilir. 
İran’ın bu durum karşısında nasıl bir tavır ser-
gileyeceği ise dikkat edilmesi gereken bir başka 
konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.”
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