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ÖZET
• Temel ekonomik göstergeler değerlendirildiğinde İran ve Ermenistan arasında asimetrik bir durumun 

varlığı dikkat çekmektedir. İki ülkenin ekonomik yapısı ve sorunları birbirinden ciddi anlamda ayrış-
maktadır. 

• Ermenistan’ın İran’a ihraç ettiği başlıca ürünler et, kâğıt, çelik, mekanik ve tıbbi malzeme, kahve ve 
maden suyu ve İran’ın Ermenistan’a yaptığı esas ihracat ise doğal gaz, bitüm, petrol ve petrol ürünleri, 
ev eşyaları, gübreler, cam, meyve ve sebzedir. 

• Lojistik ve ulaştırma açısından İran Ermenistan’ı kendi “kuzey kapısı” (Rusya ve Karadeniz’e Azer-
baycan’dan bağımsız alternatif çıkış güzergâhı), Ermenistan ise İran’ı kendi için “güney kapısı” (Basra 
Körfezi’ne çıkış ve temel ekonomik ihtiyaçların tedariki güzergâhı) olarak görmektedir.

• Ermenistan’ın İran ile sürdürdüğü tüm stratejik iş birliği alanlarında ve projelerinde (demir yolu bağ-
lantısı, ticaret hacminin artırılması, yeni enerji hatları) doğrudan veya dolaylı olarak Rusya’nın etkisi 
bulunmaktadır. 

• Bir anlamda Türkiye-Azerbaycan ilişkileri karşısında tepkisel gelişen bir ilişki ağı gibi de okunabilen 
İran-Ermenistan ilişkilerinde, Rusya faktörünü göz ardı ederek iki ülkenin kendi bağımsız enerji ve 
ulaşım ilişkilerini kurması zor gözükmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: İran, Ermenistan, Ekonomi, Ticaret, Enerji, Ulaşım 

    SUMMARY
• An evaluation of the essential economic indicators proves the existence of a remarkably asymmetrical 

condition in Iran-Armenia relations. The economic structure and the current challenges of the Iranian 
and Armenian economies differ significantly. 

• While Armenia’s main exports to Iran are meat, paper, steel, mechanical and medical equipment, coffee 
and mineral water; Iran’s main exports to Armenia are natural gas, bitumen, oil and petroleum products, 
home contents, fertilizers, glass, fruit, and vegetables. 

• Regarding the logistics and transportation, Iran approaches Armenia as its “northern gate” as well as an 
alternative route to Russia and the Black Sea region which bypasses Azerbaijan while Armenia appro-
aches Iran as its “southern gate” and a transport route to the Persian Gulf and the strategic corridor to 
provide the essentials. 

• Russia has a direct and indirect influence on Armenia’ strategic cooperation with Iran and on such pro-
jects as railway connection, increasing trade volume and energy lines between the two countries. 

• The institutionalization of energy and transport relations between Iran and Armenian is difficult without 
taking the Russian factor into consideration. 

 Keywords: Iran, Armenia, Economy, Trade, Energy, Transportation

     چكیده
• ارزیابی شاخصهای اساسی اقتصادی نشانگر وجود یك وضعیت نا متوازن میان ایران و ارمنستان است. ساختارها و مشكالت اقتصادی دو كشور به شكلی جدی 	

متفاوت از یكدیگر می باشد.
• محصوالت صادراتی ارمنستان به ایران به صورت عمده شامل گوشت، كاغذ، فوالد، لوازم صنعتی و طبی، قهوه و آب معدنی است. محصوالت صادراتی اصلی 	

ایران به ارمنستان اما شامل گاز طبیعی، قیر، نفت و محصوالت نفتی، لوازم خانگی، كود، شیشه، میوه و سبزیجات است.
• از لحاظ ارتباطی و لجستیكی ایران ارمنستان را به عنوان »دروازه شمالی« برای خود ارزیابی میكند. ایران از این طریق دارای گذرگاهی مستقل از آذربایجان 	

برای دسترسی به روسیه و دریای سیاه است. در همین حال ارمنستان نیز ایران را به عنوان »دروازه جنوبی« خود می بیند. این مسیر هم راه ارتباطی این كشور 
به خلیخ فارس است و هم مسیر تامین نیازهای اصلی اقتصادی آن می باشد.

• در تمامی پروژه ها و همكاریهای استراتژیك میان ارمنستان و ایران (از قبیل ارتباطات ریلی، افزایش حجم تجاری و خطوط جدید انتقال انرژی)  روسیه به صورت 	
مستقیم ویا غیر مستقیم تاثیرگذار است.

• روابط میان ایران و ارمنستان به یك معنی می تواند به عنوان یك شبكه ارتباطی درحال گسترش و واكنشی در قبال روابط میان تركیه و آذربایجان ارزیابی شود. 	
با وجود این نمی توان فاكتور روسیه را در مناسبات میان ایران و ارمنستان نادیده گرفت. به سختی می توان گفت كه این دو كشور در زمینه انرژی و حمل و نقل 

مستقل از روسیه به برقراری روابط میان خود می پردازند.

كلید واژه ها: ایران، ارمنستان، اقتصاد، تجارت، انرژی، حمل و نقل
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Giriş
Ermenistan, İran’ın Güney Kafkasya’ya 

yönelik bölgesel politikasında önemli bir yere 
sahiptir. İki büyük komşusu olan Türkiye ve 
Azerbaycan’ın ikisiyle de sınırları kapalı olan 
Ermenistan, ekonomik ve lojistik açıdan İran’a 
ihtiyaç duymaktadır. Bu araştırma köklü ve ka-
dim devlet yapısına sahip İran’la 1991 yılında 
bağımsızlığını kazanan ve Güney Kafkasya’da 
Rusya’nın en önemli müttefiki (Rus askerî üs-
lerinden dolayı bir anlamda “ileri karakolu” 
sayılabilecek) Ermenistan arasındaki ekonomik 
ilişkileri analiz etmektedir. İran-Ermenistan 
ekonomik ilişkilerinin jeopolitik ve ideolojik 
altyapısı, ekonomik ilişkilerin 1991 yılı sonra-
sındaki kronolojisi ve taraflar için stratejik öne-
mi, ilişkilerin asimetrik doğası, ticaret, yatırım, 
enerji, ulaştırma, turizm ve askerî alanlarda iş 
birliği konuları analizde kapsamlı bir biçimde 
ele alınmıştır. Analiz aynı zamanda Türkiye’de 
bir düşünce kuruluşu tarafından yayımlanan ve 
sadece İran-Ermenistan ekonomik ilişkilerini 
ele alan ilk güncel araştırma olma özelliğini 
de taşımaktadır. Güncellenmiş ekonomik veri-
lerden faydalanılan bu araştırmada ekonomik 
ilişkilerin bazı alanlarında, özellikle ortak yatı-
rımların parasal değeri ile ilgili istatistik veri ek-
sikliği raporun önemli kısıtlaması olarak kabul 
edilebilir.

2. İran-Ermenistan Ekonomilerine 
Genel Bir Bakış
Temel ekonomik göstergeler değerlendiril-

diğinde (Tablo 1) İran ve Ermenistan arasında 
asimetrik bir durumun varlığı dikkat çekmek-
tedir. İki ülkenin ekonomik yapısı ve sorunları 
birbirinden ciddi anlamda ayrışmaktadır. Söz 
konusu farklılıklarla birlikte iki ülke arasında 
ortak yönler de bulunmaktadır. Doğal kaynak-
ların işletilmesi, devletin ekonomideki baskın 
rolü ve küresel ekonomik sistemden görece izo-
le olmaları, iki ülke arasındaki temel ortak yön-
ler arasındadır.

Ermenistan ekonomisi değerli metal ve taş-
ların imalatı sanayisine ve ihracına, inşaat ve 
hizmet sektörlerine (ticaret, nakliye, finans, 
vb.), yurt dışından gelen paralara ve tarım sek-
törlerine dayanmaktadır (IMF, 2017). İran’da 
da benzer şekilde ülke ekonomisi birkaç temel 
sektörün üzerinde durmaktadır. 2016 yılında 
İran’ın toplam ihracatında ham petrolün payı 
ile Ermenistan’ın toplam ihracatında bakır cev-
heri, maden filizleri, değerli taşlar ve metaller 
gibi doğal kaynakların payı yaklaşık %42’lik 
bir oranla hemen hemen aynıdır (OPEC, 2016). 
İran ekonomisi önemli ölçüde petrol ve doğal 
gaz sektörlerinde faaliyette bulunan kamu ve 
özel sektör şirketlerin elde ettikleri gelirden 
beslenmektedir. Bunun yanında enerji sektörün-
de yaratılan katma değer, doğrudan ve dolaylı 

Tablo 1. Temel Ekonomik Göstergelerin Kıyaslamalı Tablosu (2015/2016)

Kaynak: DEF, 2017; DB, 2017 a; Heritage, 2017; BDT, 2017

 İran  Ermenistan  

 

 

 
  

 
 

376.8 milyar
4682.5
-1.5
8.6
11.3
0.39 
20
19
17.1
2.1 milyar
15.2
0.33

10.5 milyar
3510.7
0.2
1.4
16.8
0.32
33.1
43.3
46.6
181 milyon
2.4 
0.25

GSYİH ($)
Kişi başına GSYİH ($)
Ekonomik büyüme (%)
En�asyon (yıllık %)
İşsizlik oranı (%)
Gini katsayısı 
İhracat (%, GSYİH)
İthalat (%, GSYİH)
Kamu borcu (%, GSYİH)
Doğrudan yabancı yatırım ($)
Ortalama tarife oranı (%)
Ar-Ge harcamaları (%, GSYİH)
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bir şekilde İran’ın millî savunma hizmetini icra 
eden kurumlara bağlı şirketlerin kontrolünde 
ekonomik faaliyetlerini sürdürmektedir.

İran ekonomisinde kamu borçlarının millî 
gelire oranı %17’nin biraz üstünde iken bu oran 
Ermenistan’da %47 civarındadır. İthalatta uy-
gulanan ortalama tarife oranı daha korumacı 
ithal politikası uygulayan İran’da 15.2, Ermenis-
tan’da ise 2.4’tür.

Yurt dışından para transferleri Ermenis-
tan ekonomisi için önemli bir kaynaktır (GS-
YİH’nin yaklaşık %20’si). Burada Rusya’ya 
bağımlılık 2013 yılındaki %75 oranından 2016 
yılında %58.5’e inmiştir (Qriqoryev, 2017: 5-6). 
2014 yılının sonunda, Rusya’dan para transfer-
lerindeki ve Ermenistan’ın önemli ihracat ürü-
nü olan bakır fiyatındaki düşüşün, Ermenistan 
ekonomisinin büyüme performansına ve ülkenin 
kamu mali yapısına olumsuz etkileri olmuştur. 
Bu eğilimlerin bir sonucu olarak 2016 yılında 
millî gelirin büyüme hızı sadece %0.2 düzeyin-
de gerçekleşmiştir. Benzer şekilde deflasyonist 
baskının1 da etkisi ile cari açığın millî gelire ora-
nı %3’ler seviyesinde gerçekleşmiş ve drama-
tik olarak kamu bütçe açığı artarak millî gelirin 
%5.6’sı gibi bir değere ulaşmıştır (IMF, 2017).

Dış ticaret her iki ülkenin ekonomileri için 
çok önemlidir. Ancak Ermenistan’da ihracat ve 
ithalatın toplam değerinin GSYİH içindeki oranı 
%76 civarında iken bu oran İran’da %39 düze-
yindedir. Ermenistan’ın dış ticaret hacmi 2015 
yılında 2014 yılına kıyasla yüzde %20.6 azalarak 
yaklaşık 4.7 milyar dolar seviyesine gerilemiştir 
(EMİH, 2016). 2016 yılında ise ihracattaki artış 
nel olarak hammadde satmak suretiyle döviz ge-
ledeniyle Ermenistan’ın dış ticaret hacminde bir 
miktar büyüme gözlenmiştir.

Ülke ekonomisinin yurt dışından gelen fon-
lara bağımlı olması ve ülkenin temiri elde et-
mesi, Ermenistan ekonomisinin kırılgan ve dışa 
bağımlı bir karaktere sahip olmasına neden ol-
maktadır. Böyle bir karakteristik yapı bir bakıma 
ülke ekonomisinin dış şoklara karşı savunmasız 
hâlde kalması anlamına gelmektedir ki bu aynı 
zamanda Ermenistan ekonomisini “kendine ye-

1 Fiyatların, sanayi üretiminin, istihdamın, yatırımın ve ticaretin daha dü-
şük seviyelerine neden olan ekonomik faaliyetin azalması gibi tanımlayabi-
leceğimiz deflasyona yol açabilecek eğilimler.

ten” ekonomik politikalar izleyen ve uzun süre 
zarfında uluslararası yaptırımlara muhatap olan 
İran ekonomisinden ayırmaktadır.

Bilindiği üzere 14 Temmuz 2015’te, BM 
Güvenlik Konseyinin daimî üyesi ülkeler (Çin, 
Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD) ve Al-
manya (P5 + 1) ve ayrıca Avrupa Birliği (AB) 
İran’la barışçıl nükleer programın çerçevelerini 
ve aşamalarını belirleyen Kapsamlı Ortak Eylem 
Planı’nı (Joint Comprehensive Plan of Action – 
KOEP) kabul etmişlerdir. (DoS, 2017; TCDB, 
2016). Ocak 2016’da İran’a uygulanan ulusla-
rarası yaptırımların önemli bir kısmının kaldırıl-
masının ardından önceki yıllara göre ülke ekono-
misinde olumlu sinyaller alınmaya başlanmıştır. 
Bu bağlamda öne çıkan en önemli gelişme petrol 
ihracatındaki hissedilir artıştır. İran ekonomisini 
anlamak bağlamında petrol ihracatının toplam 
millî gelir içindeki payının yaklaşık olarak %10 
düzeyinde olduğunun altının çizilmesi gerek-
mektedir (OPEC, 2016). Bu rakam ambargola-
rın sıkılaştığı dönemde (2010-2015) gerilemişse 
de KOEP sonrasında tekrar geçmiş ortalamaya 
doğru yönelmiştir. İran takvimine göre 1395/96 
(2016/17) yılında petrol üretimi ve ihracat artı-
şı, ekonomik büyümenin en azından millî para 
cinsinden reel olarak ciddi bir şekilde artmasına 
neden olmuştur. Petrol üretim ve ihracatındaki 
hızlı toparlanmanın yarattığı olumlu havanın ne-
ticesinde İran’da reel GSYİH 2016/17 yılının ilk 
yarısında yüzde 7.4 büyüme göstermiştir (IMF, 
2017). Ancak her ne kadar nükleer anlaşmaya 
(KOEP) büyük umutlar yüklenmiş olsa da petrol 
dışı sektörlerde anlaşma sonrasında arzu edini-
len sıçrama ve ülkenin maddi refahında ilerleme 
gözlenmemiştir. Böyle bir ortamda Ermenistan 
gibi geleneksel ticari bağların olduğu komşu ül-
kelerle ekonomik ilişkilerin iyileştirilmesi İran 
için önceliktir.

3. İran-Ermenistan Ekonomik İlişki-
lerinin Jeopolitik ve İdeolojik Altyapısı

1979’da İslam Devrimi’ni gerçekleştiren İran 
ile ülke nufüsunun tamanını Hristiyanların oluş-
turduğu Ermenistan arasındaki ilişkiler, ekono-
mik ve güvenlik gerekçelerinin yanı sıra sosyal 
boyutu ve asimetrik tabiatıyla da dikkat çekmek-
tedir (Racimora ve Moniquet, 2013). İran’a karşı 
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olumlu ve tarafsız tutum, Ermeni ulusal “dünya 
görüşü”nün (weltanaschauung) en önemli un-
surlarından biridir. “Kalıcı alternatif” olarak ta-
nımlanan İran’la ilişkiler, Ermenistan için gele-
cekteki herhangi bir siyasi gelişmeden bağımsız 
olarak değişmeyecek ve üzerinde ulusal uzlaşı 
olan politik bir stratejidir (Mirzoyan, 2010). Bu 
ilişki hiçbir zaman Ermenistan’da iç tartışmala-
ra yol açmamış (1994 yılı “uçak krizi” dışında2) 
ve politik otoritelerin tümünün uzlaştığı çok az 
sayıdaki konudan biri olagelmiştir (Cabbarlı, 
2010). Bölgenin mevcut jeopolitik planlarında 
ise İran’la iş birliği, Ermenistan’ın tıkanmış böl-
gesel diplomasisi ve enerji açığı için bir çıkış 
noktasıdır. Devletin resmî söyleminde yer alan 
söz konusu politik duruşun yanı sıra gündelik 
hayatta da sıradan Ermeniler arasında Fars kül-
türüne ve diline gerçek bir ilgi bulunmaktadır. 
Ortaokullarda Fars dili sınıfları, Erivan Devlet 
Üniversitesinde Fars Dili ve Edebiyatı progra-
mı, İranoloji dergisi (bk. “İranname”) bu ilginin 
göstergeleri sayılabilir.

İran üniversitelerinde de Ermeni Dili ve Ede-
biyatı bölümleri mevcuttur (örneğin, İsfahan 
Üniversitesi) ve Ermenistan’la iyi ilişkilerle ilgili 
İran’da toplumsal mutabakat gözlemlenmektedir. 
Yalnız İranlı yetkililer ve aydınlar Ermenistan’la 
stratejik ilişkiler kurmanın farklı gerekçelerini or-
taya koymaktadırlar. İran entelektüel çevreleri ve 
İran rejiminin üst kademeleri etnokültürel hüviyet 
olan “Aryan” unsurundan dolayı Ermenistan’ı bir 
stratejik ortak olarak tercih etmektedirler. İran’ın 
eski Ermenistan Büyükelçisi Muhammed Farhad 
Koleyni, çok ilginç bir şekilde hem Ermeni hem 
de İranlı yetkilileri Türkiye-Azerbaycan ilişkisini 
andıran “Bir Millet, İki Devlet” kavramına daya-
lı ikili ilişkiler konsepti geliştirmeye çağırmıştır 
(Abrahamyan, 2016). İranlı bazı politikacılar, 
din adamları ve akademisyenler, Ermeniler ve 
Perslerin aynı etnik kökeni paylaştığı ve Erme-
nistan’ın Pan-İran dünyasının bir parçası olduğu 
konusunda derin bir inanca sahiptirler. Sovyetler 
Birliği’nin dağılması ile İran’la Ermeni topluluk-
ları arasındaki ilişkiler ağı iki devletin ilişkileri 
düzeyine evrilmiştir.

2 17 Mart 1994’te Moskova’dan Tahran’a İran büyükelçiliği çalışanlarını 
taşıyan İran Hava Kuvvetleri askerî nakliye uçağının silahlı çatışmaların 
yaşandığı Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni güçleri tarafından ateşlenen 
füzeyle vurulması sonucu uçakta bulunan 32 kişi hayatını kaybetti.

3.1. 1990’lı Yılların Başında 
İran-Ermenistan İlişkileri
1990’lı yılların başında daha aktif bölgesel 

politika izleme yanlısı olan Cumhurbaşkanı 
Rafsancani liderliğindeki İran, Ermenistan’ın 
bağımsızlığını 25 Aralık 1991’de resmen tanı-
mış ve o zamanki Ermenistan Cumhurbaşkanı 
Levon Ter-Petrosyan, Tahran’da üç kez Rafsan-
cani ile bir araya gelmiştir (RESKGDM, 2017). 
9 Şubat 1992’de Tahran’da Ermenistan ve İran 
arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasına 
ilişkin bir deklarasyon imzalanmıştır (EDB, 
1992a). Tahran’a yaptığı ilk resmî ziyarette 
Ermenistan Dışişleri Bakanı Raffi Hovannisi-
an, İranlı mevkidaşı Ali Ekber Velayati ile İran 
mallarının Ermeni toprakları üzerinden transit 
geçişi, İran’dan doğal gaz tedariki ve Aras Neh-
ri üzerinde bir köprü inşasına ilişkin anlaşma-
lar imzalamışlardır (EDB, 1992b). Yine Şubat 
1992’de Ermenistan Enerji Bakanı, Amerika 
doğumlu Sebouh Tashjian da Tahran’dan yılda 
550 bin ton akaryakıt alınmasını kapsayan bir 
anlaşma için İran’a ziyaret tertip etmiştir. O za-
man Aras Nehri üzerinde yeni inşa edilen köprü, 
Ermenistan’ın dış dünyayla olan en işlevsel ve 
güvenilir bağlantısı hâline gelmiştir. Aynı za-
manda köprü, Azerbaycan’la sürdürülen savaş 
sırasında Ermenistan’ın güney bölgelerine yakıt 
ikmalleri yapılmasına ve büyük ilgi gören ucuz 
İran tüketim mallarına talebin karşılanmasına 
olanak sağlamaktadır.

1990’lı yılların başında İran-Ermenistan iliş-
kilerinin gelişiminde, özellikle Ermenistan tara-
fında devletin üst kademelerinde görev üstlenen 
önemli siyasetçilerin şahsi ilgilerine ve geçmiş 
deneyimlerine dayanan girişimler mühim bir rol 
oynamıştır. Örneğin, Ermenistan Cumhurbaşka-
nı Danışmanı ve Raffi Hovannisian’ın ardından 
ülkenin ikinci Dışişleri Bakanı Vahan Papazian, 
Erivan Devlet Üniversitesi Doğu Araştırmaları 
Fakültesinden mezun olmuş iyi derecede Farsça 
konuşan bir diplomattır. Eşi ise Erivan Devlet 
Üniversitesi İran Araştırmaları Bölümünde Far-
sça öğretmenliği yapmıştır. Papazian’ın Mart 
1993’te Dışişleri Bakanı olarak atanacağını 
duyuran Cumhurbaşkanı Ter-Petrosyan, yeni 
bakanın önceliklerinden birinin İran’la strate-
jik ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu söylemiş-
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tir. Papazian’ın, Ermenistan Cumhurbaşkanı 
danışmanlığı yaparken sarf ettiği “Hristiyan 
komşularımızın sorunlarımızın çözümüne kat-
kıda bulunacağını düşünmek yanlıştır” sözleri 
oldukça manidardır. Nitekim bu referans bize, 
İran’ın Ermenistan için ne denli önemli olduğu-
nu göstermektedir. Papazian bu bağlamda yeni 
dönemde İran ile iyi ilişkiler kurulmasının mi-
marlarından birisi olmuştur. Böylelikle Levon 
Ter-Petrosyan ve Papazian, Ermenistan’ın Orta-
doğu’ya yönelişini beraberce yönetmeye odak-
lanmışlardır.

1992 yılının sonlarına doğru Ermeni liderle-
ri, İran ilişkilerinin ABD ile olan ilişkiyi nasıl 
etkileyeceği konusunda belirsizliği göz önüne 
alarak ikili ilişkilere bir miktar kısıtlama getir-
mişlerdir. Eylül 1992’de Levon Ter-Petrosyan ve 
Gerard Libaridian, İran’dan değil Türkiye’den 
tahıl satın almayı tercih etmiştir. ABD’nin dış 
politika prensiplerine dayanarak İran’la dosta-
ne ilişkileri yüzünden Ermenistan’a karşı katı 
politika takip etmesi ve yaptırımlar uygulaması 
beklentileri bulunmaktaydı. Ancak farklı neden-
lerle bu gerçekleşmemiş ve ABD’nin yüksek se-
viyede seyreden İran-Ermenistan ekonomik ve 
politik ilişkilerine yaklaşımı nispeten yumuşak 
bir tonda süregelmiştir (İskandaryan, 2016a). 
Hatta bazen Ermeni diasporası ABD’de ve Av-
rupa’da İran için lobicilik faaliyeti yürütmüştür. 
Ermeni diasporasının bu aktivitelerinin İran için 
çok değerli olduğunu belirtmek gereklidir.

Tüm bunlara rağmen yakın dönemde İran ile 
sürdürdüğü yakın ilişkileri nedeniyle Ermenis-
tan, bazı mali yaptırım tehditlerinin muhatabı 
olmuştur. Özellikle ABD Hazinesi ve Dışişleri 
Bakanlığı terörizmin ve kitle imha silahlarının 
finansmanında aracılık yapma şüphesi olan 
maliye kuruluşlarının listesine 2007 yılında 
Ermenistan’da faaliyet gösteren “Mellat Bank 
SB CJSC” şubesini de dâhil etmiştir (Treasury, 
State Department, 2007). İran maliye kurumla-
rının Ermenistan üzerinden yaptıkları işlemler 
zaman zaman çeşitli uluslararası raporlara konu 
olmuş ve mercek altına alınmıştır. Ancak İran’ın 
Ermenistan üzerinden ambargoları delme çaba-
larının Rusya’nın bilgisi ve belki de onayı dâ-
hilinde yürütüldüğünü belirtmekte fayda vardır.

3.2. İran’ın Kafkasya Politikası 
ve Rusya Faktörü
Geçtiğimiz 25 yılda (1992-2017) İran bazı 

istisnalarla, Güney Kafkasya devletlerine den-
geli bir yaklaşım benimsemeye çalışmıştır. Gü-
nümüzde bu dengeli yaklaşımın önemi daha 
yüksektir çünkü Güney Kafkasya’nın üç strate-
jik komşusu (Rusya, Türkiye ve İran) arasında 
sadece İran, komşu olduğu tüm Güney Kafkas-
ya ülkeleri ile iyi ilişkilere sahiptir. Türkiye-Er-
menistan ve Rusya-Gürcistan ilişkileri sırasıyla 
1992 ve 2008 yıllarında askıya alınmıştır. İran 
ise birçok iniş ve çıkışlarla tüm Kafkasya dev-
letleriyle olan ilişkilerini sürdürmüştür (Kaleji, 
2016). Bu gerçeklik, İran’ın Güney Kafkas-
ya’daki dış politikasının önemli avantajı olarak 
görülmektedir. 1990’lı yılların başında İran’ın 
Güney Kafkasya’daki politikasının yoğunlaştığı 
alanlar şunlardır:

(i) Sınırlarında istikrarın sağlanması, arabu-
luculukla bölgesel çatışmaların yakından 
izlenmesi (özellikle Dağlık Karabağ),

(ii) Bölgedeki dış jeopolitik etkinin azami 
ölçüde önlenmesi

(iii) Enerji nakli ve bölgesel ulaşım ağlarının 
güçlendirilmesi

Ancak genel olarak İran’ın Kafkasya’daki 
jeopolitik çıkarlarının temel bileşenleri eko-
nomik, askerî-stratejik ve kültürel olarak ta-
nımlanabilir. İran; ortak üretim, ortak enerji ve 
ulaştırma projeleri, tarım ve turizmin önemli bir 
rol oynadığı ekonomik çıkarlara dayalı olarak 
pragmatik Güney Kafkasya politikaları geliştir-
mektedir. Genel politik atmosfere bağlı olarak 
belirli devletlerle olan ilişkiler kendi öncelikle-
rine sahip olabilir ancak temel öncelikleri ener-
ji, ulaşım ve ticaret olarak sıralayabiliriz (Are-
şev, 2014). 2017 yılında Ermenistan, İran’a 84.2 
milyon dolarlık, Gürcistan 76.3 milyon dolarlık, 
Azerbaycan ise 16.8 milyon dolarlık ürün ihra-
catı gerçekleştirmiştir. İran’dan ithalat ise 2017 
yılında sırasıyla Ermenistan’a 180 milyon do-
lar, Gürcistan’a 105 milyon dolar, Azerbaycan’a 
240 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir (Arms-
tat, 2018; Geostat, 2018; DGK, 2018).
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Ancak şu noktanın altını çizmekte fayda bu-
lunmaktadır: Ticaret hacminin artırılması dâhil, 
Ermenistan’ın İran ile sürdürdüğü tüm stratejik 
iş birliği alanlarında ve demir yolu bağlantısı, 
yeni enerji hatları projelerinde doğrudan veya 
dolaylı olarak Rusya’nın etkisi bulunmaktadır. 
İran, Ermenistan’la yürüttüğü ilişkilerde bu te-
mel noktayı referans almaktadır ve bu nedenle 
Rusya’yı karşısına alacağı durumlardan kaçın-
mak için azami özeni göstermektedir. Rusya 
ve İran çıkarlarının Suriye’de yakınlaşmasına 
rağmen Moskova İran’ın Güney Kafkasya’da-
ki aktif politikalarını (aynen Batı ve Türkiye ile 
eşit bir şekilde) ve dolayısıyla Ermenistan’daki 
mevcut aktif pozisyonunu kendi bölgesel çıkar-
larına bir tehdit olarak algılamakta ve görmek-
tedir (Vatanka, 2015).

İran Güney Kafkasya’da ne ABD ne AB gibi 
Batı güçlerinin ve ne de Türkiye’nin etkin olma-
sını istemekte ve bunun yanında bölgenin tama-
men Rusyan’nın etkinlik alanı içerisine girme-
sine de sıcak bakmamaktadır. Karışık bölgesel 
denklemde İran’ın, Batı yanlısı Gürcistan’a ve 
ilişkilerde zaman zaman sorunlar yaşadığı Azer-
baycan’a kıyasla Ermenistan’a daha yakın dur-
duğu ve stratejik uyumluluğu tercih ettiği göz-
lenmektedir.

3.3. Ekonomik İlişkilerin Taraflar 
Açısından Stratejik Önemi
İran-Ermenistan ilişkileri, her iki taraf için 

de stratejik önemi haiz bir dizi nedene bağlıdır. 
İlk olarak lojistik ve ulaştırma açısından İran 
Ermenistan’a kendi “kuzey kapısı” (Rusya ve 
Karadeniz’e Azerbaycan’dan bağımsız alterna-
tif çıkış güzergâhı), Ermenistan ise İran’ı kendi 
için “güney kapısı” (Basra Körfezi’ne çıkış ve 
temel ekonomik ihtiyaçların tedarik güzergâhı) 
olarak görmektedir. Her iki ülke de ciddi anlam-
da ambargoların baskısı altında olduğundan bu 
durumu gerek birbiri ile olan ilişkilerinde ve 
gerekse de genel olarak dış politikalarında “am-
bargo mağduru” tezini kullanmak suretiyle söy-
leme dökmektedir. İran-Ermenistan ilişkileri bir 
anlamda Türkiye-Azerbaycan ilişkileri karşısın-
da tepkisel gelişen bir ilişki ağı gibi okunabilir 
(Begicanyan, 2011). Ermenistan’ın Azerbay-
can’la olan savaş hâli ve Karabağ’da yaşanan/

muhtemel çatışmalar, İran’ı her iki ülke ile iliş-
kilerinde dengeli olmaya zorlamıştır. Ekonomik 
güvenlik açısından, Ermenistan’ın önemli bir 
stratejik ortağı olmakla birlikte Kuzey İran’da 
Azerbaycan Türklerinin aktif faaliyete geçmesi 
riski nedeniyle İran, Azerbaycan ile yürüttüğü 
ilişikleri bir anlamda ihtiyat ekseninde tutmaya 
azami özen göstermektedir (Nahavandi, 1996).

Ekonomik ilişkilerin bir diğer etkeniyse 
İran’da yaşayan yaklaşık 200.000 kişilik Erme-
ni topluluğunun İran hükûmetleriyle oldukça 
iyi ilişkiler içerisinde olmasıdır. İran Ermenileri 
kendi dillerinde eğitim alma, basın-yayın organı 
oluşturma ve spor takımları kurma (Tahran’da 
“Ararat” Futbol Kulübü) imkânlarına sahiptir. 
İran Kültür Bakanlığı, Ermenilerin bu tür faali-
yetlerine maddi katkı sunmaktadır (YM, 2013). 
İran’da Ermeni cemaati için bütün eğitim ve 
kültürel koşullar yaratılmıştır. Tahran, İsfahan 
ve Tebriz’de Ermeni okulları, yayınevleri, gaze-
teleri ve dergileri faaliyet göstermektedir. Ayrıca 
Ermenilerin İran Meclisinde ve yerel meclisler-
de temsilcileri vardır. Ermeni Hristiyan toplulu-
ğu İran’daki en büyük Hristiyan topluluğu gibi 
kabul edilir ve ülkede çok sayda Ermeni kilisesi 
de bulunmaktadır.

Tüm bu etkenlerin derin etkisi ile iki ülke 
ekonomi, ticaret, yatırım, turizm, ulaştırma ve 
enerji (elektrik ve doğal gaz takasları) gibi alan-
larda birbiri için stratejik önem arz etmekte olan 
ilişkiler kurmuşlardır.

4. İran-ErmenistanEkonomik 
İlişkilerinin Alanları ve Boyutları
4.1. İran-Ermenistan Ticari İlişkileri
İran ve Ermenistan ticari ilişkileri ve ticaret 

hacmi son 25 yılda dalgalı bir seyir izlemiştir 
(Grafik 1). İran-Ermenistan arasındaki toplam 
ticaret hacmi 1994 yılında 40.3 milyon dolara, 
1995’te ise 61.7 milyon dolara ulaşmıştır (İfti-
hari, 2010). Yandaki tabloda (Tablo 2) görüldü-
ğü üzere 1996 yılında İran, Ermenistan’ın bir 
numaralı ithalat partneridir. 2000’li yılların baş-
larından itibaren ticari ilişkiler gerilemeye baş-
lamıştır ve bu sonraki yıllarda devam etmiştir. 
İran’a uygulanan ambargoların sıkılaşmasının 
gözlemlendiği 2010 sonrasında ise bu durum to-
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parlanmıştır. 2015 yılı itibarıyla Ermenistan’ın 
ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında İran, yakla-
şık 200 milyon dolarlık ithalat ile dördüncü sıra-
ya yükselmiştir. Ermenistan’dan İran’a yapılan 
ihracata bakıldığında ise Ermenistan’ın payının 
nispi anlamda giderek azaldığı gözlenmektedir 
(Bkz.Tablo 2). 1996 yılında Ermenistan İran’a 
yaklaşık 44 milyon dolar değerinde mal satmış 
ve bu değer bakımından Ermenistan’ın ihracat 
yaptığı ülkeler içerisinde İran üçüncü sırada 
yer almıştır. 2009 yılına kadar mutlak anlamda 
30-40 milyon bandında gezinen ihracatın 2010 
sonrasında artış eğilimine girdiği ve İran’a uy-
gulanan yaptırımların sıkılaştığı 2010 sonrasın-
da 100 milyon sınırını aştığı gözlenmiştir. 2011 
yılına kadar ikili ticaret hacmi istikrarlı büyüme 
göstermiştir. 2005-2011 yılında ticaret hacmi 
neredeyse üç kat artmış ve 117 milyon dolar-
dan 323 milyon dolara yükselmiştir. Ancak daha 
sonraki dönemde İran üzerinde, özellikle finans 

sektöründe, ABD yaptırımlarının etkisi ile her 
yıl ikili ticaret önemli ölçüde azalmıştır.

2015 yılı itibariyle Ermenistan’ın İran’a yap-
tığı ihracat 80 milyon dolar düzeyinde olmuştur 
ve Ermenistan’ın ihracat yaptığı ülkeler arasın-
daki sıralamada İran büyüklük bakımından ye-
dinci sırada yer almıştır. Böylece tüm bu olum-
suzluklar nedeniyle iki ülke arasındaki ticaret 
hacmi 2015 yılında %5.2 (276 milyon dolar 
seviyesine düşmüştür), 2016 yılının Ocak-A-
ğustos döneminde ise %13.3 azalmıştır. 2016 
yılında, iki ülke arasındaki 200 milyon dolarlık 
ticaret hacminde İran’ın ihracatı 180 milyon do-
lar, Ermenistan’dan ithalat ise 20 milyon dolar 
olmuştur (Pars Today, 2017). İran resmî kay-
naklarına göre Mart 2016-Mart 2017 dönemin-
de, İran’ın Ermenistan’a ihracatı 179.1 milyon 
dolar ve ithalatı ise 20.9 milyon dolar olmuştur 
(MEFA, 2012a).

Tablo 2. İran-Ermenistan Ticaret Hacmi (milyon ABD doları)  

Açıklama: (1) İran �le yapılan �thalat ve �hracatın toplamı (M�lyon ABD doları); (2) Ermen�stan toplam t�caret�nde İran’ın payı; 
(3) İran’dan yapılan toplam �thalat (M�lyon ABD doları); (4) İran’dan yapılan �thalatın toplam �thalata oranı; (5) En çok �thalat 
yapılan ülkeler sıralamasında İran’ın yer�; (6) İran’a yapılan �hracat (M�lyon ABD doları); (7) Toplam �hracat �çer�s�nde İran’a 
yapılan �hracatın payı; (8) En çok �hracat yapılan ülkeler sıralamasında İran’ın yer�. Kaynak: EMİH, 2016.

 İran ile Toplam Ticaret İran’dan İthalat İran’a İhracat 

 

 

Toplam 
(1) 

 

Pay 
(2) 

İthalat 
(3) 

Pay 
(4) 

Sıralama 
(5) 

İhracat 
(6) 

Pay 
(7) 

Sıralama 
(8) 

1996 193.7 16.9 149.8 17.5 1 43.9 15.1 3 
1997 131.3 11.7 88.7 9.94 3 42.6 18.3 3 
1998 95.3 8.5 63.9 7.08 4 31.4 14.2 3 
1999 112.6 10.8 78.5 9.7 4 34.2 14.7 2 
2000 112.4 9.5 82.3 9.3 4 30.1 10 4 
2001 109.9 9 78.1 8.9 4 31.9 9.3 5 
2002 94.1 6.3 62.6 6.3 4 31.5 6.2 6 
2003 73.8 3.7 51.3 4 8 22.5 3.3 8 
2004 92.8 4.5 62.3 4.6 8 30.6 4.2 7 
2005 117.7 4.2 89.2 4.9 8 28.5 2.9 10 
2006 144.1 4.5 114.4 5.2 6 29.6 3 9 
2007 180.2 4.1 141.7 4.3 8 38.5 3.3 10 
2008 228.1 4.2 202.9 4.6 7 25.1 2.4 10 
2009 195.4 4.9 162.4 4.9 6 33.1 4.7 9 
2010 284.7 5.9 199.9 5.3 6 84.8 8.1 5 
2011 323.1 5.9 216.8 5.2 6 106.3 8 5 
2012 327.9 5.8 219.4 5.1 4 108.5 7.9 4 
2013 293.5 5 198.5 4.5 6 94.9 6.4 4 
2014 291.5 4.9 206.5 4.7 5 84.9 5.5 7 
2015 280.1 5.9 198.4 6.1 4 81.7 5.5 7 
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İran tarafının resmî istatistiklerine göre Mart 
2016-Mart 2017 takvim yılında İran’dan Er-
menistan’a yapılan petrol dışı ihracatın değeri 
107 milyon dolar iken İran aynı dönemde Er-
menistan üzerinden 443 milyon dolarlık ürün 
ithal etmiştir (MNA, 2017a). Ermenistan ve 
İran arasındaki ticaret hacmi, 2017 yılının 10 
aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre %6 artışla 211.4 milyon dolar seviyesine 
yükselmiştir. Dönem boyunca Ermenistan’dan 
İran’a yapılan ihracat yıllık %2.3 artışla 66.9 
milyon dolar, İran’dan Ermenistan’a yapılan ih-
racat ise %7.8 artışla 144.4 milyon dolar olmuş-
tur (Financial Tribune Daily, 2017). Armstat 
verilerine göre 2017 yılının sonunda Ermenis-
tan, İran’a 84.2 milyon dolarlık ürün ihraca-
tı yapmış, İran’dan Ermenistan’ın ithalatı ise 
aynı yılda 180 milyon dolar olarak gerçekleş-
miştir (Armstat, 2018). 2017 yılında Ermenis-
tan’ın İran’a ihraç ettiği başlıca ürünler et, kâ-
ğıt, çelik, mekanik ve tıbbi malzeme, kahve ve 
maden suyu; İran’ın Ermenistan’a yaptığı esas 
ihracat ise doğal gaz, bitüm, petrol ve petrol 
ürünleri, ev eşyaları, gübreler, cam, meyve ve 
sebzedir.

İstatistikler hususunda ciddi çelişkiler oldu-
ğunu yeri gelmişken vurgulamak gerekmekte-
dir. İki ülkenin resmî kurumlarının yayımladığı 
istatistikler dikkate alındığında İran ve Erme-
nistan’ın ikili ticaretiyle ilgili yayımlanan ra-
kamlarda ciddi farklılıklar dikkati çekmektedir. 
Bunun yanında üçüncü ülkelerin yayımladığı 
raporlar dikkate alındığında çok farklı rakamla-
rında ortaya çıktığı görülmektedir (Weiss, Zaba-
nova, 2017: 2-3).

Ermenistan’ın dış ticaret yaptığı ülkeler sıra-
lamasının çok değişmediğini söylenebilir. Sıra-
lamada değişmeler olsa da ilk üç sıra hemen he-
men aynıdır: Rusya, Çin ve Almanya. Son dört 
yılda ABD, ilk beş içerisinde bazen yer bulama-
maktadır. Ermenistan’ın en fazla ihraç yaptığı 
ülkelerin başında 1998 yılına kadar Rusya, daha 
sonraki 8 yıllık sürede ise (2005 yılına kadar) 
ilginç bir şekilde Belçika, 2005-2006 yıllarında 
Almanya, sonrasında hiç değişmez bir şekilde 
yeniden Rusya gelmiştir. Ermenistan’ın ithala-
tında ise bazı kısa süreli istisnalar ile hep Rusya 
ilk sırada yer almıştır. Çeşitli yıllarda dalga-
lanmalar gösterse de ithalat bakımından diğer 
önemli ülkeler arasında Belçika, Almanya, İsra-
il, ABD, Ukrayna, Çin ve Türkiye (dolaylı yol-
larla ticaret) yer almaktadır.

1995 ve 2002 yılları arasında Ermenistan, 
ABD ile küçük boyutlu geçiş ekonomilerinin 
pek çoğundan daha fazla ticaret yapmıştır. Er-
meni diasporasının varlığıyla ABD’ye yapılan 
satışta, o dönemde 5 kattan fazla bir artış ya-
şanmıştır. Avrupa Birliğine Ermenistan’dan 
gerçekleştirilen ihracatın önemli bir kısmı ise 
kesme ve parlatma için Ermenistan’a getirilen 
elmasların (ve diğer değerli metallerin ve taş-
ların) tekrar ihracından oluşmaktadır. Bu tekrar 
ihraçta (re-export) katma değer, nihai ürünün 
değerinin yalnızca yüzde 15-17’sine eşittir (Fre-
inkman, Polyakov ve Revenco, 2004: 8).

İran tarafından resme bakıldığında bazı 
önemli tespitler yapılabilir. 21 Mart 2016 yılın-
da başlayan takvim yılı baz alınarak ilk 9 aylık 
dönem istatistiklerine göre İran’ın petrol dışı 
ihracatında büyükten küçüğe ülkeler şu şekilde 

Grafik 1. Ermenistan'ın İran'dan İthalatı ve İhracatı (Milyon ABD$)

Kaynak :EMİH, 2016 .
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sıralanmaktadır: 1) İtalya (385 milyon dolar), 
2) Azerbaycan (302 milyon dolar), 3) Alman-
ya (211 milyon dolar), 4) İspanya (197 milyon 
dolar) ve 5) Ermenistan (161 milyon dolar) ol-
muştur (MNA, 2017b). İran’ın petrol dışı ihra-
catında Güney Kafkasya ülkeleri önem teşkil 
etmektedir. İran’ın Doğu Azerbaycan Eyaleti’n-
den yapılan ihracat, 21 Mart 2017 tarihinden 
başlayan takvim yılının ilk yarısında, geçen yı-
lın aynı dönemine göre %28 oranında artmıştır. 
Yılın ilk altı aylık döneminde Ermenistan dâ-
hil 98 ülkeye 593.345 milyon dolar değerinde 
738.824 ton plastik ürünler, meyve, yakıt, mi-
neral yağlar, şeker, tahıl ürünleri ve cam ihraç 
edilmiştir (IRNA, 2017a).

Ermenistan bağlamında İran ve Türkiye dış 
ticaretine ilişkin kısa bir bilgi bu noktada veri-
lebilir. Yukarıdaki grafikte de (Grafik-2) görül-
düğü üzere Ermenistan’ın İran ve Türkiye’den 
ithalatı birbirine son derece yakın bir seyir iz-
lemektedir. Hatta bazı dönemlerde (2008-2011 
ve 2013 ve 2014 yıllarında) Türkiye ithalat sıra-
lamasında birinci sırada yer almış ve bu durum 
İran’da olumsuz bir algı yaratmıştır (Arabyan, 
2016).

Erivan ile Tahran arasındaki ekonomik ilişki-
lerin seviyesinin siyasi ilişkiler seviyesine göre 
daha düşük olduğu resmî makamlar tarafından 
dile getirilmektedir. Ermeni üreticileri dünya-
nın en yüksek ithalat vergileriyle korunan İran 

pazarlarına girmekte zorlanmaktadır. Bunun ya-
nında Ermenistan’daki İran tarafından üretilen 
mallar fiyat bakımından Çin, kalite bakımından 
ise Türk malları ile rekabet etme zorluğu yaşa-
maktadır. İran’la ticaret hacmi, Ermenistan’ın 
toplam dış ticaretinin yüzde 6’sına, İran’dan it-
halat ise toplam ithalatının yüzde 5’ine (2016) 
tekabül etmektedir. “Doğal gaz karşılığında 
elektrik” değişimi programı toplam ticaretin dı-
şına çıkarılması durumunda ortaya çıkan toplam 
ticaret rakamı durumu daha da olumsuza çevire-
cektir. Bu takas işlemleri, yaptırımların sertleş-
tiği dönemde dahi devam ettirildi ve dolayısıy-
la yaptırımların etkisini yumuşatan bir durum 
oluşmasına neden oldu.

İran tarafının sattığı (ihraç ettiği) mallar bir-
kaç ana mal üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunlar 
doğal gaz, petrol ve yine petrol türevi kimyasal 
ürün ve hammaddelerdir. İran’dan Ermenistan’a 
bu malların dışında hayvanlar, gıda ürünleri, 
madencilik ürünleri ve molibden, elektrik, kok 
ile bitüm, etilen polimerler, sülfitler, işlenmiş 
camlar, gübreler ve ferromolyb gibi kimyasal-
lar, alçı, çimento, otomobil, ekipman ve diğer 
imalat sanayi ürünleri ihraç edilmektedir.

Ermenistan’ın temel ihraç malı kalemle-
ri; madencilik, değerli taşlar, metaller ve alkol 
ürünlerinden oluşmaktadır. Bakır cevheri ağır-

Kaynak: Armstat, 2008; Armstat, 2012.
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lıklı olarak Bulgaristan, Çin ve Tayvan’a ihraç 
edilmektedir. Alkollü içkilerin yüzde 80’i Rus-
ya, yüzde 5’i Ukrayna ve yüzde 3.5’lik kısmı 
ise Belarus’a gönderilmektedir. Elektrik sadece 
İran’a ihraç edilmekte ve söz konusu ülkeye ya-
pılan ihracatın yüzde 20’sini oluşturmaktadır. 
Elmaslar Rusya, Belçika ve Kanada’ya ihraç 
edilmektedir. Altın Kanada’ya, alüminyum ise 
ABD’ye ihraç edilmektedir. Tütün ürünlerinin 
yaklaşık yüzde 68’i Irak’a, yüzde 11’i Türk-
menistan’a ve yüzde 5.2’si Gürcistan’a ihraç 
edilmiştir (Tumasyan, Grigorian, Manukyan ve 
Harutyunyan, 2014: 47).

Ermenistan 2017 yılında yine ağırlıklı olarak 
maden filizi ve gıda ürünleri ihracatı yapmıştır. 
2017 yılında ihracatta değerli ve yarı değerli 
taşlar ve metaller de bulunmaktadır. İthalata ise 
mineral ve hammadde ürünler, gıda, makine ve 
teçhizat mekanizmaları hâkimdir (Armenia’s 
Foreign Trade Picture, 2017). Ermenistan, 2016 
yılında havayolu taşımacılık maliyetini azalt-
mak için İran’dan havacılık yakıtı ithal etmiştir.

İran-Ermenistan ticaret ilişkilerinde İran’ın 
ihracatı Ermenistan’ın ihracatına kıyasla daha 
geniş bir kompozisyona sahiptir. İlk olarak Er-
menistan’a İran’dan 600 farklı kalem ürün it-
hal edilirken Ermenistan’dan İran’a ise sadece 
100 kalem ürün ihraç edilmektedir (İskandar-
yan, 2016b). Mal çeşitliliğinin arttırılamaması 
iki ülke arasındaki ticaretin gelişmemesinde 
önemli bir rol oynamaktadır. Ermenistan-İran 
arasındaki ticaret ilişkisinin birkaç mal üzerin-
den gerçekleştiğini söylemek gerekmektedir. 
Ermenistan’ın İran’a yaptığı ihracatın parasal 
olarak %90’lık yekûnu aslında elektrik satışıdır. 
Bunun yanında İran’ın Ermenistan’a yaptığı ti-
caretin %35’i doğal gaz satışından kaynaklan-
maktadır. Ticaret hacminin gelişmemesinde rol 
oynayan diğer bir etken de İran’ın aşırı koruma-
cı politikalar izlemesidir (İskandaryan, 2016c). 
Bunun tersine çevrilmesi için tercihli gümrük 
uygulaması ve tariflerin düşürülmesine yönelik 
adımlar atılması tartışılmakta ve beklenilmekte-
dir (MNA, 2017c).

İran parlamentosu 2016 yılında Ermenis-
tan’la sınır iş birliği ve ortak yönetim anlaşması-
nı onaylamıştır (Meghri-Norduz Gümrük Kapı-
sının Ortak İşletilmesi Anlaşması, 21.12.2016). 

Anlaşma İran’ın Ermenistan ile olan tek ortak 
toprak sınırında konumlu Norduz Sınır Termi-
nalinde geçerli olacaktır. Ermenistan’ın dış ti-
careti öncelikli olarak Gürcistan toprakları üze-
rinden yürütülmektedir. İran üzerinden kargo 
taşımacılığı çok sınırlıdır. Büyük ticaret rotası, 
Gürcistan limanı Poti’nin yanı sıra Gürcistan ve 
Rusya arasındaki sınır kapısı Lars’tan geçmek-
tedir. Ancak buradan kış mevsiminde yüksek ra-
kımlı pozisyon ve sık sık kapanmalar nedeniyle 
geçiş güçleşmektedir. 2018 yılında Ermenis-
tan-Gürcistan sınırındaki Debed Nehri üzerin-
deki “Dostluk Köprüsü” inşaatı için düzenlenen 
ihaleyi İran şirketi “Ariana Tunnel Dam Co” 
kazanmıştır (Petrosyan, 2018).

Denize açılamayan ve kapalı bir ülke olan 
Ermenistan gerek jeopolitik ve gerekse de coğ-
rafi bakımdan ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. 
Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Karabağ bölgesi-
ni işgal etmesi ve bu nedenle iki büyük komşu-
su (Türkiye ve Azerbaycan) ile sorunlar yaşa-
ması, bu ülkenin toplam dış ticaretinde komşu 
ülkelerin payının az olması ile sonuçlanmıştır. 
Ermenistan’dan İran’a yapılan ihracatı, BDT 
(Bağımsız Devlet Topluluğu) ülkelerine yapılan 
ihracattan (Rusya hariç) daha yüksektir. Kom-
şu ülkeler ile yaptığı ticaret bağlamında İran ve 
Türkiye başat durumdadır. Sınırlar kapalı dahi 
olsa Türkiye ile ticaretin Gürcistan’la ticarete 
göre daha büyük olması nedeniyle önemli bir 
ticaret ortağıdır. Bununla birlikte İran ekonomi-
sinin büyüklüğü dikkate alındığında, Ermenis-
tan’ın bu ülke ile mevcut ticaret potansiyeli tam 
olarak gerçekleşmemiştir. Genelde Ermenistan 
ve İran arasındaki resmî temaslarda ikili ekono-

Resim 1. İran-Ermenistan Sınırında Geçiş Noktası

Kaynak: Nielsen, 2015.
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mik ve ticari ilişkilerin mevcut durumundan bir 
memnuniyetsizlik dile getirilmektedir. Bu ne-
denledir ki 2017 yılında gerçekleşen üst düzey 
resmî temaslarda ilişkilerin tekrar başlatılması 
ve Avrasya Ekonomik Birliği kapsamında iş bir-
liği yapılması yönünde açıklamalar yapılmıştır 
(ARKA, 2017c).

4.2. Avrasya Ekonomik Birliği
Bağlamında İran-Ermenistan 
Ekonomik İlişkileri
Ermenistan, İran sınırında 32 dönümlük ara-

zide oluşturduğu “Meghri Serbest Ekonomik 
Bölgesi” aracılığıyla İran’la ve bölgenin diğer 
ülkeleriyle ticaret ve ekonomik ilişkilerin ge-
liştirilmesine yardımcı olmak, ülkenin güney 
bölgesini geliştirmek ve aynı zamanda kendi-
ni İran, Gürcistan, Avrupa Birliği (AB), Rusya 
ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyeleri 
arasındaki bağlantı noktası olarak konumlan-
dırmak istemektedir. Yaklaşık 120 yabancı 
şirketin toplam 350-400 milyon dolar yatırım 
yapması beklenen serbest ekonomik bölgenin 
Ermenistan’ın ihracatını her yıl 100 milyon do-
lar arttıracağı beklenmektedir (ARKA, 2017a). 
Bölgede önümüzdeki yıllarda 50-70 şirket çe-
kerek toplamda 1500’den fazla kişiye istihdam 
sağlanması öngörülmektedir (Qriqoryev, 2017: 
5-6). Meghri Serbest Ekonomik Bölgesinin 
(Serbest Ekonomik Bölge - FEZ), Ermenistan 
ve İran arasındaki ticaret hacminin artırılması-
na ve İran’ın serbest ekonomi bölgeleriyle ilgili 
deneyiminin Ermenistan’la paylaşımına katkı-
da bulunacağı yönünde beklentiler mevcuttur. 
Meghri FEZ’de faaliyet gösteren şirketler; kâr 
vergisi, katma değer vergisi, tüketim vergisi ve 
gümrük ücretlerinden muaftır, yalnızca gelir 
vergisi ödemektedirler.

Bu süreçte Rusya Hükûmeti ve şirketlerinin 
de İran-Ermenistan sınırında serbest ticaret böl-
gesine ilgisi bulunmaktadır (ARKA, 2017b). 
Avrasya Ekonomik Birliği, Rusya ve diğer üye-
leriyle Tahran arasındaki ilişkileri derinleştirme 
girişiminde bulunarak 2017 yılının sonuna ka-
dar İran ile yapılacak olan serbest ticaret anlaş-
masını sonuçlandırmayı hedeflemektedir. Böyle 
bir anlaşma imzalanırsa hiç şüphesiz bundan 
Ermenistan dış yatırımları çekme anlamında 

ciddi fayda sağlayabilir (Foy, 2017).

Ermenistan, Avrasya Ekonomik Birliğinin 
üyesi statüsüyle bu birliğe üye ülkelere (Rusya, 
Belarus, Kazakistan, Kırgızistan) “0” gümrük 
vergisi ile mal ihraç etme imkânına sahiptir. 
Bunun yanı sıra Avrupa Birliği ile Ermenistan 
arasında 1 Ocak 2014 yılında yürürlüğe giren 
Genişletilmiş Tercihler Şeması’nın (Genera-
lized Scheme of Preferences, GSP+) uygulan-
masının dış ticareti olumlu yönde etkileyeceği 
düşünülmektedir. Bu şema ile Ermenistan’da 
üretilen 6200’den fazla ürün için AB iç piyasa-
sına girişte “0” gümrük vergisi veya indirimli 
tarife uygulanacağı hüküm altına alınmıştır (Ar-
menia and the EU, GSP+, 2017). Ermenistan bu 
avantajlarını İran’la ticaret ilişkilerinin gelişti-
rilmesi için gerçekleşen görüşmelerde sıklıkla 
dile getirmektedir. Ermenistan’ın İran’a öneri-
leri arasında:

i. İran şirketlerinin Ermenistan’daki şir-
ketlerle ortak üretim yapması ve bu 
ürünlerin AEB ve AB iç piyasalarına 
gümrük vergisi olmadan pazarlanması

ii. Ortak ithalat-ihracat şirketinin kurulması
iii. Ortak serbest ticaret ve sanayi bölgesi 

kurulması
iv. Ticaret ilişkilerini canlandıran ulaşım 

ve taşımacılık projelerinin uygulanması 
bulunmaktadır (ArmenPress, 2017a).

Ermenistan siyasi liderleri, İran ve AEB’i 
birbirine bağlayan bir “köprü” olma niyetinde 
olduklarını sıklıkla vurgulamakta ve AEB’de 
İran’la serbest ticaret anlaşması imzalanması 
hususunda lobi faaliyetleri yürütmektedir. Eğer 
serbest veya tercihli ticaret anlaşması imzalanır-
sa Ermenistan İran’dan hammadde ithal ederek 
“Made in Armenia” etiketli malları ürettikten 
sonra onları sadece AEB pazarına değil, aynı 
zamanda tercihli ticaret rejimine (GSP+) sa-
hip olduğu Avrupa Birliğine de ihraç edebilir. 
Böylelikle güçlü korumacı önlemlerle yabancı 
üreticilerden korunan İran piyasası, Ermenistan 
malları için daha uygun hâle gelebilir.

AEB İran’la bir serbest ticaret anlaşması im-
zalanmasını genel olarak desteklemektedir an-
cak uygun belgelerin hazırlanması tüm devletle-
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rin çıkarlarının göz önüne alındığı çok kapsamlı 
bir süreçtir. Muhtemelen İran’la olan serbest 
ticaret anlaşması tartışmasının uzun bir sürece 
yayılacağı öngörüsünde bulunan Ermenistan 
Hükûmeti, İran sınırındaki Meghri şehrinde 
Ermenistan-İran serbest ekonomik bölgesinin 
oluşturulması konusunda AEB’in diğer ülkeleri 
ile anlaşmaya varmıştır. Ermeni makamlarının 
görüşüne göre bu bölge İran’ın AEB ülkeleri ile 
ortak girişimlerde bulunmasına, ihracat ürünle-
rini gümrüksüz Avrasya ve Avrupa pazarlarına 
açmasına ve Ermenistan bölgelerinin gelişti-
rilmesine yardımcı olabilir. Tüm bu meseleler 
2016 yılının aralık ayında İran’ın Tahran şeh-
rinde ikili ticaret hacmini artırmayı amaçlayan 
14. İran-Ermenistan Ortak Ekonomi Komisyo-
nunda tartışılmıştır	 (İran-Avrasya	 Ekonomik	
Birliği,	2016).	

Dolayısıyla İran-Ermenistan Ortak Ekono-
mi Komisyonu toplantısında üzerinde hemfikir 
olunan önemli maddelerden biri şu şekildedir: 
“Gümrük vergilerinden muaf AB’ye 6000’den 
fazla mal grubunu ihraç etmesine izin verildiği 
için İran, bu malları düşük maliyetlerle Erme-
nistan üzerinden Avrupa’ya dolaylı bir şekilde 
ihraç edebilecektir” (MNA, 2016). Ermenistan 
Hükûmeti 2025 yılı için ülkenin kalkınma prog-
ramı çerçevesinde hazırladığı planda bu amaca 
hizmet edecek projelerin uygulanmasına yar-
dımcı olunacağını belirtmektedir. Bu bağlamda 
İran tarafından yürütülen ve özel sektörün aktif 
bir şekilde katıldığı ortaklıkların kurulması teş-

vik edilecektir (IRNA, 2017b). İki ülkenin ser-
best ticaret bölgelerinde faaliyet başlatmak ve 
iş birliği yapmak isteyen tüm Ermeni ve İranlı 
iş adamlarını toplayacak olan “Meghri-Aras İş 
Forumu” düzenlemeye yönelik bir karara varıl-
mıştır (MinEconomy, 2017).

İki ülke arasındaki resmî temaslarda sıkça 
gündeme gelen Aras ve Meghri serbest ticaret 
bölgeleri arasında iş birliğinin nasıl bir çerçeve 
içerisinde yapılacağı ve olası çıkar çatışmaları-
nın nasıl yoluna konulacağı ise henüz belirsizli-
ğini korumaktadır. Çünkü her iki serbest ticaret 
bölgesi de dış sermayeyi çekmeyi amaçlamak-
tadır ve bu kapsamda sadece tamamlayıcı iş 
birliği (complementary cooperation) mümkün 
olabilmektedir. Serbest ticaret bölgeleri üze-
rinde bir az belirsiz olan ilişkilerin tam aksine, 
iki ülke arasındaki enerji iş birliği, Rusya etkisi 
olmazsa çoğu zaman iyi seyreden ilişki alanı ol-
muştur.

4.3. İran-Ermenistan Enerji İş Birliği
İlk kez 1990’lı yılların ortalarında iki ülke 

arasındaki enerji iş birliği projeleri hayata ge-
çirilmeye başlanmıştır. Böylece 1995 yılında 
ilk “İran-Ermenistan enerji hattı” kurulmuş ve 
Ermenistan enerji sistemi rahat nefes almaya 
başlamıştır. Yaz aylarında elektrik Ermenis-
tan’dan İran’a, kışın ise aksine akmaktaydı. 
Bu durum Ermenistan’daki Metsamor Nükleer 
Santrali, birkaç hidroelektrik santral ve biyoe-
nerji kaynakları sayesinde mümkün olmaktadır. 
2004 yılı sonunda Ermenistan ve İran arasında 
ikinci yüksek gerilim hattı devreye alınmıştır ve 
bu projenin finansmanını İran tarafı Ermenis-
tan’dan elektrik sağlanması karşılığında temin 
etmiştir. Bundan hemen sonra 2006 yılında Er-
menistan’ın “Yüksek Gerilim Elektrik Şebeke-
leri Anonim Şirketi” ve İran’ın “Sanir” şirketi 
arasında yine İran’ın 75.3 milyon Euro finans-
man desteği ile 400 kW kapasitesi olan 312 km 
uzunluğundaki üçüncü yüksek gerilim hattı ko-
nusunda bir mutabakat anlaşması imzalanmış-
tır (Anlaşma № 850/М/ARM/07, EEADKB, 
2017). İran-Ermenistan ikili anlaşmasına göre 
ülkeler arasında üçüncü elektrik iletim hattının 
2018 yılının sonuna kadar inşa edilmesi öngö-
rülmektedir. Bu yeni hattın İran’a 350-1.000 

Resim 2: İran-Ermenistan Sınırındaki Serbest 
Ekonomik Bölgelerin Konumu

Kaynak: MinEconomy, 2017 (fotoğraf).
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megavat arasında elektrik aktarımı sağlayacağı 
bildirilmektedir. Bu hat, Ermenistan’ın güney 
ve merkez bölgelerinin elektriğe daha iyi eri-
şebilmesini mümkün kılmaktadır. 107 milyon 
dolar değerinde olan bu plan İran, Ermenistan, 
Rusya ve Gürcistan arasındaki dört taraflı proje-
nin parçasıdır (IRNA, 2017c).

İran ve Ermenistan arasındaki elektrik ile-
tim hattı, 275 kilometre uzunluğundadır ve 
ekipman, inşaat, kurulum ve devreye alma iş-
lemlerinin tamamı İran tarafından yapılabilir. 
İki ülke sınırındaki Aras Nehri üzerinde gücü 
yaklaşık 130 MW kapasiteye ulaşabilecek ve 
yılda yaklaşık 800 milyon kWh elektrik ener-
jisi üretecek bir hidroelektrik santral ve enerji-
nin İran’a iletilmesi için yeni elektrik hattı inşa 
edilecektir. Ermenistan ve İran’ın enerji iş bir-
liğine Gürcistan ve Rusya da katılmıştır. Dört 
ülke Nisan 2016’da Erivan’da “Kuzey-Güney” 
enerji koridorunun inşası için bir “yol haritası” 
imzalamıştır. 2019’dan önce bitirilmesi planla-
nan projede nakil kapasitesinin yaklaşık 1000 
MW’a ulaşacağı tahmin edilmektedir. Diğer bir 
ifade ile Ermenistan, İran, Gürcistan ve Rusya 
elektriğin naklini dört taraflı bir formatta olma-
sını sağlayacak bir “Kuzey-Güney enerji kori-
doru” kuracaklardır (RİA Novosti, 2016). Prog-
ram çerçevesinde Rusya, Gürcistan, Ermenistan 
ve İran’ın enerji sistemlerini birbirine bağlayan 
yüksek gerilim hatlarının inşası devam etmek-
tedir. Rusya ve İran aynı zamanda Azerbaycan 
üzerinden geçecek üç ülkenin elektrik nakil sis-
temlerini birbirine bağlayan bir program üzerin-
de de çalışmaktadır (EurAsiaDaily, 2017a).

İki ülke arasında yeni bir yüksek voltajlı 
elektrik iletişim koridoru ile Meghri Hidroelekt-
rik Santrali gibi projelerin finansmanını doğru-
dan İran tarafı üstlenebilir. Bunun temel nedeni 
Ermenistan’da bu tür yüksek finansmanlı pro-
jelerin maliyetini karşılayacak kapasitesinin 
bulunmamasıdır. Yüksek gerilim hattının inşası 
projesi sadece Rusya şirketi olan “Gazprom Er-
menistan”ın ilgisini çekebilmiştir (Saruhanyan, 
2015). Diğer taraftan “Gazprom Ermenistan” 
şirketinin inşa ettiği Razdan Termik Santralı 
5. güç birimi, İran’a elektriği ihraç edebilecek 
serbest kaynaklara sahip tek güç olacaktır. Raz-

dan Termik Santralı 5. güç ünitesinin devreye 
girmesinden sonra Gazprom Ermenistan elekt-
rik üretim pazarında daha önemli bir paya sahip 
olacak ve bu alanda komşu ülkelere elektrik te-
darikinde daha fazla söz sahibi hâline gelecek-
tir. Bu bağlamda İran-Ermenistan enerji ilişki-
lerinde Rusya’yı temsilen Gazprom Ermenistan 
şirketinin önemini göz ardı etmek mümkün de-
ğildir (Gazprom Armenia, 2016).

İran ve Ermenistan son yıllarda da devam-
lı artan enerji iş birliğinin bir diğer alanı doğal 
gazla ilgilidir. İran-Ermenistan ikili ilişkiler 
deneyiminde, birçok ortak enerji ve doğal gaz 
altyapısı projeleri de bulunmaktadır. Ülkeler 
doğal gaz ve petrol boru hatlarının inşasında 
aktif iş birliği yapmaktadır. En önemli ortak 
projelerden biri 2007’de imzalanan ikili anlaş-
maya göre İran’dan gelen doğal gaz karşılığın-
da Ermenistan’ın bu ülkenin kuzey bölgelerine 
elektrik sağlamasıdır. İran-Ermenistan doğal 
gaz boru hattının inşasına 2004 yılında başlandı 
ve 2007 yılında resmen çalışmaya başlamıştır 
(Academic.ru, 2010). Ermenistan şu anda doğal 
gaz boru hattı vasıtasıyla İran doğal gazı ithal 
etmektedir.

Ermenistan İran’dan günde yaklaşık 1 mil-
yon metreküpten fazla doğal gaz (mcm/d) al-
makta ve elektrik enerjisine dönüştürüp İran’a 
satmaktadır (Press TV, 2016a). İran, 2007-2013 
yıllarında Ermenistan’ın elektriği karşılığın-
da bu ülkeyle 1.5 milyar metreküp doğal gaz 
alışverişi yapmıştır (TNA, 2013). İran doğal 
gazı Ermenistan’ın Razdan Termik Santralı’na 
gelmektedir. “Elektrik karşılığında doğal gaz” 
programı kapsamında 140 km’lik boru ile gelen 
İran doğal gazını Ermenistan termik santrallerde 
elektrik enerjisine dönüştürüp yeniden İran’a ih-
raç etmektedir. Takas şartlarına göre Ermenistan 
İran’a, alınan her “1 metreküp doğal gaz için 3 
kilovat saat (kWh) elektrik” tedarik etmektedir 
(Gusev, 2011). İran ve Ermenistan arasında ikili 
elektrik ve doğal gaz takası (swap) ve transferi 
projelerinin yanı sıra “İran-Ermenistan-Gürcis-
tan-Rusya” ve “İran-Ermenistan-Türkmenistan” 
olarak üçlü ve dörtlü bölgesel iş birliği ve gaz 
takas projeleri sıkça dillendirilmektedir (MNA, 
2017d). İran, Türkmenistan ve Ermenistan ara-
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sında gaz takasında üçlü bir anlaşma yapılması 
hükûmetlerin gündemindedir (MNA, 2017e).

İran Ermenistan’a 14 Mayıs 2009’da ikin-
ci etap inşaatı tamamlanan İran’ın güneyinden 
gelen doğaz gazı, Tebriz üzerinden Meghri’ye 
ulaştıran boru hattı vasıtasıyla gaz dağıtımı 
yapmaya başlamıştır (Markedonov, 2009). Bu 
“Tebriz-Meghri Doğal Gaz Boru Hattı” Erme-
nistan’ın doğal gaz ithalatını ve dağıtımını kont-
rol eden Gazprom Ermenistan şirketinin ülke 
içinde gaz dağıtım sistemi ile entegre edilmiştir. 
Şu anda İran-Ermenistan doğal gaz boru hattının 
aktarma veya nakil kapasitesi 1.1 milyar metre-
küptür ancak 2016 yılına kadar olan dönemde 
yıllık bazda Ermenistan İran’dan 500 milyon 
metreküpten daha az doğal gaz tedarik etmiş-
tir (Verelq, 2017). 2019 yılından itibaren doğal 
gaz satışının 2.3 milyar metreküpe ulaşmasına 
yönelik 20 yıllığına bir sözleşme imzalanmıştır. 
Anlaşmaya göre 20 yıl içinde İran Ermenistan’a 
36 milyar metreküp doğal gaz tedarik edecek-
tir. Gerekirse sözleşmenin 5 yıl uzatılması ve 
toplam 47 milyar metreküp doğal gaz tedariki 
hacmine imkân sağlanıyor. Buna ek olarak Er-
menistan toprakları üzerinden Gürcistan’a gaz 
tedarik etmek de İran’ın planları dâhilindedir. 
Ancak tabii ki burada yine son sözü söyleyecek 
olan Ermenistan’ın enerji sistemini kontrol eden 
Gazprom Ermenistan şirketidir, yani Rusya’dır.

2015 yılında İran İslam Cumhuriyeti, Erme-
nistan Hükûmetine Meghri ve Aqarak bölgeleri-
ni doğal gazla temin etmesi için 2 milyon dolar 
hibe vermiştir. Ermenistan yerel enerji şirketleri 
tüm gerekli altyapı çalışmaların tamamlamış ol-
salar da ve üzerinden 3 yıl geçmiş olsa da halen 
adı geçen bölgelere doğal gaz ulaştırmak müm-
kün olmamıştır. Ermeni uzmanlar bu işe de yine 
Gazprom Ermenistan şirketinin engel olduğuna 
inanmaktadır (Akopyan, 2017).

Ermenistan Hükûmetimeti, İran-Ermenistan 
doğal gaz boru hattının inşası ile doğal gaz arz 
kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve ulusal ener-
ji güvenliğini sağlanmasına çalışmıştır. Ancak 
Ermenistan ekonomik, askerî ve özellikle enerji 
alanında ciddi olarak Rusya’ya bağımlıdır. So-
nuç olarak ulusal enerji gücü, ulaşım ve iletişim 
altyapısı Rusya’ya aittir (Gazprom Armenia, 
İran-Ermenistan Doğal Gaz Boru Hattı, Raz-

dan Termik Santralı, Ermeni Elektrik Dağıtım 
Şirketleri, VivaCell-MTS, ArmenTell, Ermeni 
Demiryolları vb.).

Rus askerî birlikleri Ermenistan’ın Türkiye 
ve İran sınırlarını bizzat kontrol altında tutmak-
tadır. İran-Ermenistan Gaz Boru Hattı’nın inşası 
ve işletilmesi bu açıdan önemli bir örnektir. Bu 
hat bağımsızlık yıllarında inşa edilmiştir ancak 
Ermenistan ne kendisi için ne de komşuları için 
bugüne kadar transit bir ülke olarak hareket et-
memiştir. Bunun temel nedeni ise boru hattı 
çapının geniş tutulması durumunda buna Rus-
ya’nın sıcak bakmama kaygısıdır. Aynı zamanda 
Ermenistan, İran doğal gazını Rus doğal gazı-
na alternatif olarak kullanmayı başaramamıştır. 
Belirtildiği gibi Ermenistan doğal gaz piyasası 
ve altyapısı tamamen Rusya’ya aittir. Hâlihazır-
da Ermenistan’ın daha ucuz İran doğal gazının 
ithalatını artırma üzerinde herhangi ciddi bir 
etkisi yoktur veya bağımsız bir duruş sergile-
yememektedir. Ancak Rus gazını Ermenistan’a 
ulaştıran boru hatlarında bir sorun olduğu zaman 
İran’dan alınan doğal gaz hacmini artırmaktadır. 
Bu nedenle örneğin 2016 yılında günlük doğal 
gaz ithali 1 milyon metreküpten 3.5 milyon met-
reküpe yükseltilmiştir (Press TV, 2016b).

Resim 3: Ermenistan Doğal Gaz Alt Yapı

Not: lacivert renkli ve işaretle gösterilmiş olan İran-Ermenistan 
doğal gaz boru hattıdır. 
Kaynak: Gazprom Armenia, 2017 (fotoğraf).
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İran’dan Ermenistan’a yeni petrol boru hattı 
ve rafineri projeleri de iki ülke arasında ilerle-
me sağlanan kayda değer projeler listesindedir. 
Taraflar İran’dan Ermenistan’a işlenmiş petrol 
ürünlerinin ithalatı, ham madde olarak petro-
lün ithalatı için yeni bir boru hattı inşa edilmesi 
(Tebriz üzerinden hem İran petrolünün hem de 
diğer Körfez ülkelerinin petrollerinin Ermenis-
tan’a ve bu ülke üzerinden transit ihracı öngö-
rülüyor) ve gelecekte ortak petrol rafinerileri-
nin inşası için bir uzlaşma zemini aramaktalar. 
Ermenistan’ın petrol ürünlerinde iç talebi yılda 
400.000 ton olduğundan bu boru hattı tüm ülke-
nin petrol ürünleri ihtiyaçlarını tam olarak kar-
şılamaya ve gelecek yıllarda transit ihraç için 
imkânlar açmaya yönelebilir.

4.4. Ulaştırma ve Demir Yolu 
Taşımacılığı
Ermenistan’la Azerbaycan arasında İran’dan 

gelen ve Karadeniz’e bağlanan transit ulaşım ve 
taşımacılık koridorunun hangi ülkeden geçme-
si konusunda rekabetli bir ortamda kendi tez-
lerini geliştirerek avantaj sağlama durumu söz 
konusudur. Ermenistan, kendi önerdiği rotanın 
Azerbaycan’a kıyasla 60 km daha kısa olduğu, 
Azerbaycan ise daha gelişmiş bir altyapıya sa-
hip bulunduğu tezini savunmaktadır. Ermenis-
tan’ın planladığı ve üzerine taahhüt olarak öne 
sürdüğü altyapı projelerini gerçekleştirmede 
ciddi mali sorunlar yaşamaktadır. Bu kapsamda 
Çin’le yapılan görüşmelere ve kredi imkanlarına 
ümit bağlanmış durumdadır. Azerbaycan ise or-
tak finansmanla gerçekleşen “Kazvin-Reşt-As-
tara” ve “Bakü-Tiflis-Kars” demir yolu hatları 
ile “Çin – Orta Asya – İran – Kafkas – Kara De-
niz – Avrupa stratejik transit koridorunda” aktif 
yer tutmaktadır (Agacanyan, 2016).

“Ermenistan-İran Demir Yolu Projesi” Erme-
nistan tarafı için stratejik öneme sahiptir. Erme-
ni uzmanların fikilerine göre Ermenistan-İran 
demir yoluna Ermenistan’ın ihtiyacı İran’dan 
daha fazladır. İran ise bu projeye daha çok poli-
tik amaçlar çerçevesinde yaklaşmaktadır. Erme-
nistan bu demir yolunun 200 kilometresini, İran 
ise sadece 60 kilometre kadarını inşa etmektedir 
(DE, 2014). İran, demir yolunun Ermenistan 
sınırına kadar olan kendi sahasındaki kısmını 

kendi finansmanı ile inşa etmeye razı olmasına 
rağmen projenin önündeki teknik engelleri aş-
mak hayli zor olmuştur. Ermenistan’ın özenle 
üzerinde durduğu “Ermenistan-İran Demir Yolu 
Projesi”nin uygulanması önünde birkaç önemli 
problem bulunmaktadır. Karmaşık dağlık alan-
larda yapılan çalışmalar nedeniyle projenin 
yüksek maliyetli olması (Ermenistan Ulaştırma 
Bakanlığının tahminlerine göre 3,5 milyar do-
lar) ve trafik araçları akışının proje finansmanı-
nın telafi edilmesine yetmemesi önemli teknik 
engellerdir. Demir yolu inşaatının maliyeti, gü-
zergâhın geçtiği bölgeye bağlı olarak değişiklik 
göstermektedir. Demiryollarının birim (kilo-
metre başına) inşaat maliyeti Çin ve Rusya’da 
1.5-12 milyon dolar aralığında değişmektedir. 
İsviçre gibi zengin ülkelerde ise bu rakam yak-
laşık 30 milyon dolar düzeyindedir. Kafkasya 
için kilometre başına birim maliyetin hesaplan-
masında İran’ın yaptırdığı Kazvin-Reşt-Astara 
demir yolu referans alınabilir. Belirtilen demir 
yolunun birim maliyeti yaklaşık olarak 14 mil-
yon dolar civarındadır. Ermenistan-İran yeni 
demir yolu hattının da yaklaşık 250 km uzun-
luğunda olacağı düşünülecek olunursa bu yolun 
toplam proje maliyeti 3.5 milyar dolar düzeyin-
dedir. Bu Ermenistan ve şimdiki şartlarda İran 
için de oldukça yüksek bir miktardır. Bunun 
yanı sıra Ermenistan’la İran arasında taşımacılı-
ğın seviyesi oldukça düşüktür ve yılda yaklaşık 
600.000 tondur. Yeni bir demir yolu inşaatında 
kârlılığı sağlamak için yapılacak her kilometre 
demir yolunda yaklaşık 30.000 ton kargo ta-
şımacılığının garanti edilmesi gerekmektedir. 
Böylelikle Ermenistan-İran demir yolu inşaatını 
kârlı hale getirmek için bu demir yolu ile yıllık 
7.5-8 milyon ton yük taşımacılığı sağlanmalıdır 
ki bu oranda Ermenistan’ın toplam yıllık kargo 
taşımacılığına eşit bir rakamdır (Ermenistan-İ-
ran yönündeki şimdiki yük hacminin 10 katı) 
(Saruhanyan, 2010).

Ermenistan İran’la yeni demir yolu bağlan-
tısının Çin tarafından tarihî ipek yolunun can-
landırılması projesi kapsamında (“Büyük İpek 
Yolu” - “The Great Silk Road”) uluslararası öl-
çekte değerlendirilmesine çalışsa da bu seçenek 
Çin’in ilgi alanında değildir (Grdzelyan, 2016). 
Aynı zorluklar bölgede uygulanmakta olan diğer 
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taşımacılık koridorları (İran-Azerbaycan-Rus-
ya) için de farklı ölçek ve yoğunluktadır. Ancak 
Ermenistan-İran demir yolu projesi hâlâ taslak 
hâlindedir. Ermeni tarafı, İran’ın Karadeniz’e 
ve Avrupa ülkelerine Ermenistan üzerinden 
ulaşmasını sağlamak için (Meğri kara yolu ve 
Gürcistan üzerinden) toplam 556 km uzunlu-
ğundaki “Kuzey-Güney Koridorunu” gündeme 
getirmektedir (Halatyan, 2016). Ermeni tarafı, 
İran’dan Avrupa ülkelerine ve aksi yönde yük-
lerin taşımacılığı için kendi demir yolu ve kara 
yolu taşımacılığı ağını kullanmak ve “multimo-
dal nakliye” (kara yolu, demir yolu ve gemilerle 
aynı yükün taşınması) projeleri için baskı yap-
maktadır. Bu çerçevede İran’dan Ermenistan’ın 
YeraskhTren İstasyonu’na kara yolu ile yüklerin 
taşınması burada yükleri alan Ermeni trenleri-
nin yükleri Gürcistan’ın Poti limanına ulaştır-
ması ve ardından gemilerle Avrupa pazarlarına 
ve Rusya’ya gönderilmesi öngörülmektedir.

Ermenistan, 2015 yılında Avrasya Ekonomik 
Birliğine katılan tek Güney Kafkasya devletidir. 
Bu bağlamda Erivan, transit ağlarını geliştir-
mek için bazı adımlar atmıştır. Uluslararası Ku-
zey-Güney Ulaşım Koridorundaki kilit eksiklik 
olarak “Güney Ermenistan Demir Yolları”, Ka-
radeniz limanlarından Basra Körfezi limanları-
na en kısa ulaşım rotasını yaratabilirdi. Ayrıca 
Ermenistan “Kuzey-Güney Kara yolu Koridoru 
Yatırım Programı”nı başlatmaya, İran-Erme-
nistan kara yolu koridorunu yeniden canlandır-
maya, uluslararası ticaret yollarına ve pazarlara 
erişim sağlamaya çalışmaktadır.

İran tarafı ise “Basra Körfezi-Karadeniz 
ulaşım koridoru”nun işleyişi için vazgeçilmez 
bir koşul olarak dört ülkenin (Gürcistan, İran, 
Ermenistan ve Azerbaycan) iş birliğini öne sür-
mektedir. Ancak bölgesel gerçekliği çok iyi bi-
len İran, dengeli politika sürdürmek ve transit 
koridorlarını çeşitlendirmek adına Ermenistan 
ve Azerbaycan rotalarında ulaşım projelerini 
aynı anda uygulamaktadır. Böylelikle bölgede 
iki alternatif enerji ve taşımacılık koridoru oluş-
turmaktadır: “İran-Ermenistan-Gürcistan-Kara-
deniz” ve “İran-Azerbaycan-Gürcistan-Türki-
ye-Karadeniz”. Gürcistan’ın tüm projelerde yer 
alması bu bağlamda yine önem arz etmektedir. 

Ermenistan’ın pasif tutumu ve proje finansma-
nı zorlukları, Azerbaycan’ın büyük hacimler-
de ticarete daha uygun demir yolu altyapısına 
sahip olması, İran-Azerbaycan arasında demir 
yolu inşaatının olması sonucunda, tüm artıları 
ve eksileri tartan İran, Avrupa’yı ve Hint Okya-
nusunu birbirine bağlayan bir koridorda Azer-
baycan’ı da kilit müttefik olarak seçebilir (Sar-
kisyan, 2017).

4.5. Yatırım, Kredi Desteği, 
Ortak Finansman ve Bankacılık
Bilindiği üzere İran ve altı büyük dünya 

gücü (ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Çin ve 
Almanya) arasında “Kapsamlı Ortak Eylem 
Planı” (KOEP) olarak adlandırılan nükleer an-
laşma Temmuz 2015’te imzalamıştır ve resmî 
uygulama Ocak 2016’da başlamıştır. Kapsamlı 
Ortak Eylem Planı adı verilen bu tarihî anlaş-
ma İran’ın nükleer programına ilişkin sorunun 
aşamalı olarak çözümünü içermektedir. Nükleer 
anlaşmanın uygulanmasından önce, İran 2012 
yılında yaklaşık 4.7 milyar dolarlık dış yatırım 
çekmeyi başarmıştır. Bu rakam sırasıyla 2013 ve 
2014 yılında 3.1 milyar dolar ve 2.1 milyar do-
lardı. İran ekonomisinde 2015 yılında yaklaşık 
2 milyar dolarla dibe vuran dış yatırımlar, 2016 
yılında ani yükselişle 3.4 milyar dolara ulaştı 
(UNCTAD, 2017: 224). Mart 2016-Mart 2017 
arasındaki dönem boyunca ülke çapında fark-
lı illerde yaklaşık 125 milyar dolarlık yabancı 
yatırımlar yetkilendirilmiştir. (3.1 milyar dolar 
yabancı yatırım bankacılık sistemi yoluyla).

İran, 2016’da yürürlüğe giren tarihî nitelik-
teki anlaşma ile birlikte 11 milyar doları aşan 
yabancı yatırımları cezbetmeyi başarmıştır. 
Dünyanın dört bir yanından İran’a yatırım yapan 
ülkeler ve şirketler arasında Ermenistan şirket-
leri de bulunmaktadır (IRNA, 2017d). Ermenis-
tan’ın İran’ın bazı bölgelerinde az sayıda yatı-
rımı bulunmaktadır. 2015 yılında İran’ın Doğu 
Azerbaycan bölgesine yatırılan 1.8 milyar dolar 
yabancı sermaye içerisinde Türkiye sermaye-
darlarının 39, Azerbaycan’ın 12, Ermenistan’ın 
1 yatırım projesi bulunmaktadır (MEFA, 2017).

Bugüne kadar İran, Ermenistan’ın en bü-
yük dış yatırımcılarından birisi konumundadır. 
İran’ın Ermenistan ekonomisindeki ticari yatı-
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rımlarının hacmi, toplam yabancı yatırım hac-
minin %26’sını oluşturmaktadır (Denilhanov, 
2013). İran Ermenistan’a çok sayıda ulaşım alt-
yapısı ve enerji projelerini (hidroelektrik sant-
ral, elektrik hatları, yollar vs.) gerçekleştirmek 
için uzun süreli ve uygun şartları olan krediler 
vermektedir. İran ve Ermenistan’ın birlikte fi-
nanse edeceği Aras Nehrinin her iki yakasında 
iki hidroelektrik santrali (130 megavat elektrik 
üretme kapasiteli) inşaat projesine İran, 2012 
yılında Ulusal Kalkınma Fonundan 500 milyon 
dolar yatırım yapmıştır (MEFA, 2012b).

Ermenistan-İran ekonomik ilişkilerinin yeni 
dönemine damga vuran faktörlerden biri ulus-
lararası yaptırımları “by-pass” etmede İran’ın 
Ermenistan’la iyi ilişkilerinden yararlanması 
olmuştur. Yaptırımlara rağmen İran bankaları, 
uluslararası yaptırımları ve uluslararası para 
transfer işlemleri için geliştirilmiş bir sistem 
olan SWIFT (Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication) engellerini Er-
meni bankaları vasıtasıyla atlatmıştır. Bu ne-
denle bazı Ermeni bankaları İran’ın bölgesel 
ve uluslararası mali işlemlerinde arabuluculuk 
yaptıkları için yaptırıma tabi tutulma riski ile 
karşılaşmışlardır.

İran’ın nükleer programına hizmet etmekle 
suçlanan Ermenistan’da İran Mellat Bankasının 
bir şubesi bulunmaktadır. Tüm İran bankala-
rı gibi Mellat’ın uluslararası işlemleri de 2007 
yılında engellenmiş ve daha sonra SWIFT sis-
temine erişimi durdurulmuştur (Misera, 2013). 
Ancak mesele banka tarafından Avrupa Mah-
kemesine taşınmış ve yeterli delil olmaması 
nedeniyle banka haklı bulunmuştur. İranlı müş-
terilere hizmet veren İran Mellat Bankasının 
Ermenistan şubesinin, yaptırımların kaldırılma-
sının ardından yatırımlarında artış da olmuştur. 
Mellat Bankasının Erivan’da faaliyetinin geçici 
olarak durdurulmasına rağmen o dönemde tica-
ret ilişkilerinin genişlemesi nedeniyle (özellikle 
ikili vizelerin kaldırılmasından sonra) İran Er-
menistan’ın bankacılık sektöründe varlığının 
artmasını arzu ediyordu. Nükleer programa 
yardım etmekle suçlanan bir diğer banka, bir 
zamanlar Ermenistan’da da müşterileri olan ve 
esas olarak İran Devrim Muhafızları Güçlerinin 
(IRGC-Islamic Revolutionary Guard Corps) 

kontrolünde olduğu iddia edilen Bank Melli 
İran’dır.

4.6. İran-Ermenistan Ticari
İlişkilerinde Sorunlar
Dış etkenlerin yanı sıra doğrudan yabancı 

yatırımcılar ve aynı zamanda her iki ülkenin 
iş adamları için hem İran’ın hem de Ermenis-
tan’ın iş ortamında ciddi sorunlar bulunmakta-
dır (Nielsen, 2015). Her iki ülkeden yetkililer 
ortak çalışma grubunun oluşturulması yoluyla 
engelleri kaldırmak için görüşmeler yapmakta-
dırlar (IRNA, 2017e). İki ülke arasındaki eko-
nomik ilişkilerin geliştirilmesi için 2016 yılında 
imzalanan ve yürürlüğe giren vizelerin kaldırıl-
masına ilişkin anlaşma (İran ve Ermenistan ara-
sında vizelerin kaldırılmasına ilişkin Anlaşma, 
16 Haziran 2016) etkili olabilir. İranlılar ve Erme-
niler vizesiz sınırdan geçebilir ve 180 gün içinde 
en fazla 90 gün diğer ülkede kalabilirler (Press 
TV, 2016c). İran ile çalışmak isteyen yabancı şir-
ketleri Ermenistan’da ofis açmaya teşvik etmek 
için Ermenistan, iş ortamı açısından İran’dan daha 
fazla çekici olduğu tezini dile getirmektedir. Bazı 
yabancı şirketler için İran ticaret açısından çekici 
bir ülke olmakla birlikte iş veya hizmet yürütmek 
için zayıf bankacılık hizmetleri, para transferinde-
ki güçlükler ve hukuki alandaki uyuşmazlıklar, çö-
züm hususunda mahkeme/arabulucu müessesleri 
ile ilgili sorunlar İran’ın temel sorunlarıdır.

İran ve Ermenistan’da iş yapma konusunda 
en sorunlu 10 faktöre bakıldığında finansma-
na erişim her iki ülkede en büyük sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra 2017 
yılında yayımlanan Dünya Ekonomik Forumu 
Küresel Rekabetçilik Endeksi (Global Competi-
tiveness Index) değerlendirmesine göre yetersiz 
bürokrasi, yetersiz altyapı, yolsuzluk ve enflas-
yon gibi sorunlar da her iki ülkenin iş dünya-
sını rahatsız eden önemli meselelerdir. Temel 
farklılıklar ise Ermenistan’da vergi oranları ve 
düzenlemeler, İran’da ise dış politik konjonk-
türden kaynaklanan sosyo-politik istikrarsızlık 
gibi sorunların ön planda olmasıdır.

Her iki ülkede iş yapma hususuna dış iliş-
kilerden kaynaklanan belirsizlikler etki etse de 
bazı farklılıklar iki temel rapor ekseninde şu 
şekilde özetlenebilir: Dünya Bankası (DB) İş 
Yapma Kolaylığı (Doing Business) raporuna 
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göre Ermenistan’da öne çıkanlar hususlar; ver-
gi ve inşaat izinlerinin çıkarılmasındaki sorun-
lar şeklinde sıralanabilir. Aynı raporun İran ile 
ilgili kısmında öne çıkan sorunlar ise gümrük 
ve dış ticaretin düzenlenmesi hususundaki so-
runlar ve yatırımcıların korunması hususlarıdır 
(DB, 2017b). “Heritage” Vakfının Ekonomik 
Özgürlük Endeksi (Economic Freedom Index) 
çalışmasına göre her iki ülkede de hükûmetlerin 
şeffaf olmayan faaliyetleri ve regülasyon kalite-
sinin düşük olması sorunlar listesinde ön planda 
yer almaktadır (Heritage, 2017).

Meseleye iş adamları perspektifinden bakı-
lacak olursa Ermenistan iş dünyasının Ruslarla 
ortak iş yapmak kadar olmasa da İranlı iş adam-
ları ile ortak iş yapmaya genelde olumlu yak-
laştıkları görülmektedir. “Caucasus Barometer” 
araştırması kapsamında katılımcılara Türk ve 
İranlı ortaklarla iş yapmaya nasıl yaklaştıkları 
sorusu yöneltilmiştir. 2017 yılına göre katılım-
cıların %70’den fazlası Türklerle ortak iş yap-
maya olumsuz fikir beyan etmişler. İranlı or-
taklarla iş yapmaya Ermenilerin %62’i olumlu, 

%34’ü olumsuz kanaat bildirmişlerdir (CRRC, 
2017). Ermenilerin ortak iş yapma hususunda 
Ruslarla iş yapma fikrine olumlu kanaat bildi-
renlerin oranı %90 düzeyindedir.

Sonuç olarak İran ve Ermenistan iş ortamı 
ikili ekonomik ilişkileri zaman zaman aksatabi-
len kronik bazı eksikliklere sahiptir. Bu da her 
iki ülkenin devlet-merkezli bir ekonomik kal-
kınma modeli uygulamaları ve özel sektör için 
ekonomik özgürlüklerin bazı alanlarda daha kı-
sıtlı olması ile ilişkilidir.

4.7. İran-Ermenistan Turizm İlişkileri
İkili ilişkilerde turizm umut verici bir sektör 

hâline gelmiştir ve Ermenistan, İranlı ziyaretçi-
ler için bölgenin en popüler bölgeleri arasında 
yer almaktadır. Erivan’daki ABD Büyükelçiliği 
aynı zamanda İranlıların ABD vizesine başvur-
ması için en kolay ulaşılabilir yerlerden biridir. 
Ermenistan’ı ziyaret eden İranlı turist sayısı 100 
bini aşmıştır ve bu rakamın yaklaşık 1 milyona 
ulaşması hedeflenmektedir (Ter-Saakyan, 2012).

Grafik-3: Ermenistan'da İran'lı ve Türk iş adamları ile Ortak İş Yapmayı 
Onaylayan/Onaylamayanların oranı (%)

Kaynak : CRRC, 2017.
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2016 yılında ise Ermenistan rekor sayıda 
(189.000) İranlı turisti ağırlamıştır. 2017 yılının 
Ocak-Ekim aylarında Ermenistan’a gelen İranlı 
turist sayısında %27 artış yaşanmış ve böylelik-
le bu ülkeye gelen toplam turistlerin yaklaşık 
%16’sını İranlılar oluşturmuştur (Armen Press, 
2017b). İranlılar, eskiden de küçük bir ücret kar-
şılığında gümrük kapasında Ermenistan vizesi 
alabiliyordu. Ancak Ağustos 2016’da yürürlüğe 
giren karşılıklı vize uylgulamasını kaldıran an-
laşma turizmin daha da gelişmesini sağladı. Er-
menistan, İranlılara vize uygulamasını kaldırığı 
için Gürcistan’a güçlü bir rakip olmuştur. Her 
iki ülke 2017 yılına kadar Türkiye’nin turizm 
sektöründe karşılaştığı zorlukları kendileri için 
fırsata çevirmeye çalışmıştır.

4.8.	İran	ve	Ermenistan	Arasında	
Askerî	ve	Yüksek	Teknoloji	
Alanındaki	İlişkiler
İran’a uygulanan yaptırımların yumuşaması 

ve Nisan 2016’da Azerbaycan’ın işgal altında-
ki Karabağ bölgesinde Ermenistan’la yirmi iki 
yıllık aradan sonra yeniden alevlenen savaşta 
Azerbaycan tarafından İsrail üretimi silahlı in-
sansız hava araçlarının veya “intiharcı drone”-
ların (suicide drone) aktif kullanılması iddiaları 
Ermenistan ve İran arasındaki askerî iş birliği-
nin daha da güçlenmesine yardımcı olmuştur 
(Sanchez, 2016). Ekim 2016’dan bu yana iki 
ülke arasında üst düzey askerî toplantılar ve 
müzakereler düzenli olarak gerçekleşmektedir.

Savunma alanında İran ve Ermenistan’ın iş 
birliği yapmayı kabul ettikleri iki temel husus, 
Ermenistan’ın hava savunma sistemlerinin ge-
liştirilmesi ve Ermeni ordusu için İran’ın bazı 
teçhizatları ve silahları tedarik etmesidir. Erme-
nistan için modern silahların tedarikçisi olarak 
Rusya’nın gerçek bir alternatifi bulunmamak-
tadır. Ancak İran’ın teknolojik gelişim seviyesi 
ve coğrafi konumu göz önüne alındığında Er-
menistan Silahlı Kuvvetleri için dışarıdan bazı 
askerî teknolojilerin tedarikçisi rolünde ileride 
avantaj sağlayabilir (Rasulzade, 2016). 2017 
yılının başında İran’a resmî ziyarette bulunan 
Ermenistan Savunma Bakanı, yüksek teknoloji 
projeleri yürüten “İran Elektronik Üretim şirke-
ti” ve İran ordusunun arka birimlerine elektro-
nik ürün sağlama konusunda önemli tecrübeler 

toplamış “Etka” şirketine uğramıştır (EurAsia-
Daily, 2017b).

Ermenistan ve İran savunma sanayisi, ilaç 
sanayisi, enerji ve eğitim alanında iş birliği ile 
eş zamanlı olarak aşamalı şekilde yüksek tek-
nolojide de ortak çalışmaları hızlandırmak ni-
yetindedir. İki ülke 2017 yılında “Nanobilim ve 
Nanoteknoloji Forumu” düzenleyip nanoyapı-
lar, nanokompozitör, su arıtma, ilaç üretimi için 
yeni teknolojiler ve aynı zamanda birçok yüksek 
teknolojili sektörde talep edilen yapay safirlerin 
ticareti ve ortak üretimi için fikir alışverişinde 
bulunmuşlardır (ARKA, 2017d). Ortak bilişim 
teknolojileri sektörü yatırımlarının yanı sıra ku-
yumculuk ve mücevherat üretiminde kapasitesi 
olan Ermenistan bu alanda İran’a yatırım yapma 
isteklerini dile getirmiştir.

İran’ın Ermenistan’la enerji (doğal gaz ve 
petrol naklinin sağlanması) ve savunma alanın-
daki iş birliği (silah ve mühimmat satışı, askerî 
eğitim vs.) meselelerinde kendini Rusya’ya 
bölgesel rakip konumuna getirmekten sürek-
li kaçındığını da vurgulamak gerekmektedir. 
Meseleyi bu açıdan değerlendiren bazı Ermeni 
uzmanlar, İran-Ermenistan ekonomik ve siyasi 
ilişkilerinin bugün gelinen noktasını hayal kı-
rıklığı olarak değerlendirmektedirler. Değerlen-
dirmelere göre Ermenistan-İran ilişkileri önün-
de en büyük engel Türkiye veya Azerbaycan 
değil aslında Ermenistan üzerinde tek etkili güç 
olma konumunu devam ettirmek isteyen Rus-
ya’dır (Simonyan, 2017).
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5. Sonuç
İki ülke arasındaki ilişkilerin yirmi beş yıl-

lık sürecinde Ermenistan-İran ekonomik iliş-
kilerinin belirli düzeyde kurumsal altyapısı 
oluşmuştur. 1992-2012 yılları arasındaki yirmi 
yıllık sürede iki ülke arasındaki ilişkileri dü-
zenleyen yetmişten fazla anlaşma imzalanmıştır 
(EDB, 2012). Ermenistan-İran Hükûmetlerara-
sı Komisyonunun faaliyeti, iki ülke arasındaki 
ekonomik iş birliği ve ticaret hacmini taraflar 
açısından yeterli olmayan bugünkü düzey-
den yukarıya doğru artırmayı amaçlamaktadır. 
Ancak İran ekonomisinin büyüklüğü dikkate 
alındığında, Ermenistan’ın bu ülke ile mevcut 
ticaret potansiyeli tabii ki tam olarak gerçek-
leşmemiştir. Hükûmetlerarası Komisyonunun 
da sıklıkla gündemine gelen iki ülke arasındaki 
ekonomik ilişkiler, Meghri Serbest Ticaret Böl-
gesi’nin faaliyetleri ile arttırılmak istenmekte-
dir. Avrasya Ekonomik Birliği ile İran’ın serbest 
ticaret bölgesi kurması durumunda, Ermenistan 
İran ürünlerinin AEB’e ihracı ve bunun tersi 
için olumlu bir konum kazanabilir. Ancak AEB 
ülkeleri arasında asimetrik bir ekonomik ilişki-
den söz edebiliriz. Ermenistan dâhil tüm üyele-
rin başlıca ticaret ilişkisi bizzat Rusya ile yapıl-
makta ve tüm ikili ilişkilerde de Rusya faktörü 
öne çıkmaktadır.

1990’ların başında Ermenistan’ı dış dün-
yayla ilişkilendirmenin tek yolu İran’ın toprak-
larıydı ve her zaman İran, transit ülke olarak 
Ermenistan için önemini korumuştur. İran Cum-
hurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermenistan’la ilişki-
ler konusunda yaptığı bir konuşmada “Bugün, 
barajlar yerine köprüler inşa etmek gerekiyor” 
demiştir (OPRA, 2017). Ermenistan-İran ilişki-
lerinin aktif gelişimi doğrultusunda İran üzerin-
den yaptırımların kaldırıldığı son iki yılda ciddi 
ilerleme kaydedilmediği fikri, her iki tarafta pek 
çok uzmanda hâkimdir. Onlara göre taraflar sa-
dece yeni projeler (İran-Ermenistan demir yolu 
gibi) konusunda hemfikir olmakla yetindiler 
ve bunun yanında üzerinde anlaşmaya varılan 
projelerin uygulamasına yönelik iki ülke ara-
sında yeni bir yüksek voltajlı elektrik iletişim 
koridoru ve Meghri Hidroelektrik Santrali gibi 
somut adımlar atamamışlardır. Burada teknik 
nedenlerin yanı sıra İran’ın Azerbaycan ve Rus-
ya faktörlerini göz önünde bulundurarak hare-
ket etmesi önemlidir (Nazaryan, Hovhannisyan, 

2016). Ermenistan ve İran’ın stratejik önem 
verdiği ulaştırma koridorlarından biri olan Er-
menistan üzerinden geçmesi öngörülen demir 
yolu hattı ve kara yolu projelerinin inşaatında 
bir türlü ilerleme sağlanamamıştır.

Ermenistan ve İran arasındaki enerji iş birli-
ği bugüne kadar çoğunlukla “elektrik için doğal 
gaz programı” ile sınırlıdır. Doğal gaz boru hattı 
ile İran’dan Ermenistan’a gaz aktarılmakta ve 
burada elektrik enerjisine dönüştürülüp İran’ın 
kuzeyindeki şehirlere iletilmektedir. Bu boru 
hattının Ermenistan dışındaki ülkelere ihracat 
amacıyla kullanılması söz konusu ol(a)mamış-
tır. Bunun temel nedeni ise boru hattı çapının 
geniş tutulması durumunda buna Rusya’nın 
sıcak bakmama kaygısıdır. Bugün Ermenis-
tan’daki tüm doğal gaz dağıtım şebekesi, Rus 
devletine ait doğal gaz tekelinin yan kuruluşu 
Gazprom Ermenistan tarafından kontrol edil-
mektedir. İran’dan Avrupa’ya Ermenistan üze-
rinden gaz transferi konusu da aslında her iki 
ülkenin üzerine dayandığı bir projedir. Ancak 
Rusya faktörü göz ardı edilerek iki ülkenin ken-
di bağımsız enerji ve ulaşım ilişkilerini kurması 
zor gözükmektedir. Ancak tüm bu etkenler İran 
ve Ermenistan’ın jeo-stratejik ve jeo-ekonomik 
olarak birbirlerine ihtiyaçları olduğu gerçeğini 
değiştirmemektedir.
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İran-Ermenistan Ekonomik İlişkileri

İRAN-ERMENİSTAN
EKONOMİK İLİŞKİLERİ

Kenan Aslanlı

Bölgesel Krizde Mezheplerin Rolü Şiilik ve Sele�liğin Arasında Ortadoğu

İRAM HAKKINDA
Yeni, bağımsız bir düşünce kuruluşu olan İran Araştırma Merkezi (İRAM), temel bir özelliğiyle 
ülkemizdeki diğer araştırma merkezlerinden farklılık göstermektedir. İRAM, yalnızca İran ve 
bağlantılı konular üzerine araştırmalar gerçekleştirmektedir. Ciddi bir kültürel ve tarihsel derinliğe 
sahip,  Ortadoğu’daki siyasal etkinliği artan ve çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz komşu ülke 
İran ile ilgili konuları layıkıyla inceleyebilmek zaruret haline gelmiştir. İRAM’ın ana hede� kamuo-
yunun birincil kaynaklardan doğru ve kapsamlı bilgi ve analize ulaşmasını sağlamaktır. İran ile ilgili 
konularda çalışma yapan akademisyenler ve araştırmacılar için çeşitli eğitim ve araştırma imkânları 
sunmayı ve alanda çalışan kişiler için ortak bir platform olmayı amaçlamaktadır. İran iç ve dış 
politikaları,  ekonomisi ve toplumsal-kültürel yapısı alanlarında üretilen bilgiler, iki ülke arasındaki 
ilişkileri ve anlayışı geliştirmeye de katkı sağlayacaktır. Merkezimiz İran'da, Ortadoğu'da ve Batı'da-
ki bilgi birikimini ülkemize ve ülkemizdeki birikimi de dünya kamuoyuna taşıyacak kadroya 
sahiptir. 
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