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ÖZET

İran’a uygulanacak yaptırımların birinci evresinin yürürlüğe girmesiyle İran’da faaliyet gösteren yabancı yatırımcıların neredeyse hepsi ülkedeki yatırımlarını durdurmuş ya da feshetmiştir.
İran ham petrol ve kondensatının büyük alıcıları olan Çin ve Hindistan, ilk etapta ABD’nin
anlaşmadan çekilmesini eleştirmiş ancak Ağustos itibariyle diğer petrol alıcıları gibi İran’dan
alımlarını önemli miktarlarda azaltmayı tercih etmiştir.
İran, yaptırımların etkisini azaltmak için daha önceki yaptırımlar döneminde başvurduğu yollara
tekrar yönelmeye başlamıştır.
Türkiye hem jeopolitik konumun sağladığı avantajdan ötürü hem de ürün kalitesi ve uygun fiyat
nedeniyle İran’dan petrol ithalat etmeyi tercih etmektedir.
İran ekonomisinin geleceği, muafiyet verilen ülkelerin İran’dan ithalat edeceği petrol miktarlarına göre şekillenecektir.

Anahtar Kelimeler: İran, Yaptırımlar, Petrol, Muafiyetler.
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SUMMARY

With the implementation of the first batch of re-imposed US sanctions on Iran almost all foreign
investors operating in Iran have halted or terminated their investments in the country.
China and India, two of the major buyers of Iranian crude oil and condensate, have initially
criticized the US decision to withdraw from the deal but, as of August 2018, have opted to
reduce their purchases from Iran significantly like many other countries.
In order to mitigate the impact of sanctions, Iran has started to reorient its activities practiced
during the previous sanctions period.
The geopolitical considerations as well as the quality of Iran’s oil and its advantageous price
Turkey opts for continuing its imports from Iran.
The future of Iran’s economy will be shaped by the volume of oil imports of the waiver-granted
countries.
Keywords: Iran, Sanctions, Crude oil, Waivers.

چكیده

•پس از آغاز مرحله نخست تحریمها علیه ایران تقریبا تمامی سرمایه گذاران خارجی فعال در ایران اقدام به توقف ویا فسخ
.سرمایه گذاریهای خود در این كشور نموده اند
•اگرچه چین و هندوستان به عنوان بزرگترین خریداران نفت و میعانات آن از ایران در آغاز به انتقاد از خروج ایاالت
 این كشورها نیز شروع، ولی پس از ماه آگوست و همراه با دیگر خریداران نفتی ایران،متحده از توافق هسته ای پرداختند
.به كاهش در میزان خرید خود از این كشور نموده اند
•ایران در دوره جدید تحریمها برای كاهش اثرات آن به سمت استفاده از روشهایی متمایل شده است كه در دوره تحریمهای
.قبلی مورد استفاده قرار داده بود
•تركیه هم با توجه به شرایط مناسب از لحاظ موقعیت ژئوپلیتیكی این كشورو هم به دلیل كیفیت و قیمت مناسب نفت و مواد
.نفتی ایران به واردات این محصوالت از ایران ادامه خواهد داد
.•آینده اقتصادی ایران بر اساس میزان واردات نفت از این كشور توسط كشورهای معاف شده شكل خواهد گرفت
 معافیتها، نفت، تحریمها، ایران:كلید واژه ها
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Giriş
ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs’ta Washington’un İran ile imzalanan ve resmî adı Kapsamlı
Ortak Eylem Planı (KOEP) olan nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekildiğini açıklamıştır. ABD’nin anlaşmadan çekilmesiyle 2015
öncesi ABD mevzuatında yürürlükte olan ve
KOEP ile kaldırılan yaptırımlar yeniden uygulamaya girmiştir. Nitekim nükleer anlaşmadan
sonra yabancı yatırımcılar ve petrol alıcılarının İran ile yaptığı ikili anlaşmalar, ABD’nin
çekilmesiyle birlikte (özelikle ABD’li kişi ve
kuruluşlar bakımından) ciddi anlamda değerini
yitirmiştir. ABD’nin yürürlükteki mevzuatında
İran’a yönelik yaptırım sisteminde KOEP tarafından getirilen yumuşatıcı hükümlerin tekrar
tesis edilmesi, sadece ABD vatandaşlarını kapsamamakta üçüncü ülke gerçek ve tüzel kişilerini de kapsamı içine almaktadır. Buna göre
üçüncü ülke kişi ve kurumlarının belirli faaliyet
alanlarında İran’da mukim bazı gerçek ve tüzel
kişilerle iş yapmaları müeyyide kapsamına alınmıştır.
8 Mayıs kararı sonrasında KOEP’in sürdürülmesi için AB ülkeleri gerek liderler gerek
diplomatlar ve gerekse de AB merkezli resmî
kurumlar nezdinde ciddi mesai harcamıştır.
İlk olarak ABD’nin kararı gözden geçirmesine
odaklanan bu çabalar, yaz aylarının başından
itibaren İran’ı anlaşma içinde tutmaya yoğunlaşmıştır.1 Bütün bu çabalara rağmen ekonomik
gerekçelerle hareket eden firmaların siyasi direktifleri dikkate almadığı görülmüştür. Zira
ABD yaptırımlarıyla karşılaşmak istemeyen
yatırımcılar hem İran’daki yatırımlarını durdurduklarını hem de İran’dan petrol alımlarını
azalttıklarını (sonlandırdıklarını) duyurmuştur. Üstelik ABD’nin açıklamasından sonra
İran’dan petrol alımına devam eden şirketlerin
bir kısmı, yaptırımların ikinci evresinin uygulanmaya başladığı Kasım ayının gelmesiyle birlikte alımlarını azaltmış, birçoğu da yeni sipariş
vermemiştir. İran’dan çekilen firmalar sadece
enerji sektörüyle sınırlı değildir. İmalat sanayi,
otomotiv ve son tüketici malı üreten sektörlerde
1 https://iramcenter.org/irana-ikinci-dalga-yaptirimlar-ve-muhtemel-etkileri/
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de çok sayıda firmanın İran’ı 2018’in yaz aylarında terk ettiği gözlemlenmiştir.
Ekim ayı sonunda ABD yönetimi, 8 ülkeye
İran’dan petrol ithalatına yönelik olarak geçici
olarak muafiyet verileceğini açıklamış ve 5 Kasım’da yani yaptırımların fiilen yürürlüğe girdiği gün ABD, İran’dan petrol alımına yönelik
muafiyet tanınan ülkelerin isimlerini açıklamıştır. Buna göre geçici olarak Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Yunanistan ve İtalya’ya muafiyet tanınmıştır.
AB ülkeleri, İran ile ticari ilişkilerin en azından küçük ve orta ölçekli firmalar eliyle yürütülmesini sağlamak ve bu ilişkiden kaynaklanan
paraların transferini sağlayacak bazı mekanizmalar geliştirmek üzerinde çalışsa da bu araçların nasıl işleyeceği ve başarılı olup olmayacağı
konusunda henüz elde net bir veri bulunmamaktadır. Bu belirsizlik ve muhtemelen söz konusu
mekanizmaların tam anlamıyla güven vermemesi nedeniyle AB ve İran arasında önümüzdeki dönemde ilişkilerin nasıl bir seyir izleyeceği
büyük bir muammadır. Bu belirsizlikler nedeniyle İran ekonomisinin önümüzdeki dönemde
nasıl bir seyir izleyeceğini öngörülememektedir. ABD yönetiminin rejimi güçsüzleştireceği
umuduyla uygulamaya koyduğu ikincil yaptırımların İran ekonomisine, toplumuna ve siyasetine etki edeceği kesin olsa da bu etkinin gücünü şu an için kestirmek oldukça zordur.
Bu çalışmanın amacı İran’ı bekleyen zorlu
süreci irdelemektir. Bu doğrultuda yaptırımların
yeniden ihdas edileceğinin açıklandığı 8 Mayıs
ile yaptırımların ikinci ayağının devreye girdiği
5 Kasım arasında geçen süre zarfında cereyan
eden olaylar çalışmada değerlendirilmiştir. Yaptırımlar kapsam olarak çeşitli şekillerde tasnif
edilebilir. Örneğin konu bazında bir sınıflandırma yapılabilir. Böyle bir sınıflandırmada yaptırımlar ticaret, lojistik ve finans gibi üç başlıkta
toplanabilir. Bu çalışmada ise yaptırımlar iki
spesifik alana indirgenerek ele alınmıştır. ABD
yaptırımları, doğrudan yabancı yatırımlara ve
petrol ticaretine etkileri dikkate alınarak tasniflenmiş ve bu çerçevede yorumlanmıştır. Ayrıca
petrol ticaretine ilişkin değerlendirme yapılırken yaptırımların yürürlüğe girdiği 180 günlük

süre zarfında ithalatçı ülkelerin İran’dan petrol
alımına ilişkin tutumu incelenmiştir.
Çalışmanın bir sonraki bölümünde ise ABD
yaptırımlarına genel bir çerçeve çizilmiş akabinde İran’a yapılan doğrudan yabancı yatırımlar
ve bu yatırımların ABD’nin KOEP’ten çekilmesi sonrası nasıl bir seyir izlediği ele alınmıştır.
Üçüncü bölümde ise petrol ticareti konusu mercek altına alınmış bu doğrultuda ithalatçı ülkelerin İran’dan petrol satın alımı hususunda son
180 günde nasıl tavır takındığı özetlenmiştir.

1. ABD’nin Çekilme Kararı
ve Yaptırımlar
ABD Başkanı Trump, seçim kampanyası süresince üzerinde sık sık durduğu İran ve nükleer silahlanma konusunda seçmenlere çeşitli
vaatlerde bulunmuş ve Obama yönetiminin imzaladığı KOEP’i ağır ithamlarla eleştirmişti. 8
Kasım 2016’da Trump’ın ABD Başkanı seçilmesiyle belirsizliklerle dolu bir 18 ay geçirilmiş ve belirsizlik 8 Mayıs 2018’de sonlanmıştır. Söz konusu tarihte Trump’ın imzaladığı bir
başkanlık kararı ile ABD, KOEP’ten tek taraflı
olarak çekildiğini deklare etmiştir. 8 Mayıs’tan
sonra İran ve KOEP’te imza sahibi diğer ülkeler anlaşmada yer alan taahhütlerini yerine
getirmeye devam edeceklerini açıklamıştır.
Ancak ABD’nin nükleer anlaşmayla kaldırdığı
yaptırımların tekrar yürürlüğe girmesi, SDN
(Specially Designated Nationals / Özel Belirlenmiş Kişiler) listesinden çıkarılan kişilerin
tekrar yasaklılar listesine dâhil edilmesi ve bazı
şirketlere verilen muafiyetlerin iptal edilmesi
anlaşmayı bir nevi geçersiz bir metne dönüştürmüştür. Zira İran’da yatırım yapan pek çok
şirketin doğrudan ya da dolaylı olarak ABD ile
ticari ilişkilerinin bulunmasının yanı sıra uluslararası ticaretin büyük bir kısmının dolarla yapılması, ABD’ye küresel pazarda dolar üzerinden büyük bir kontrol gücü sağlamaktadır. Bu
sebeple şirketlerin, ABD ile teması olmasa dahi
dolar ilintili herhangi bir işlemde yaptırımlarla
karşılaşma riski bulunmaktadır.
Nükleer anlaşmanın ardından Obama tarafından imzalanan 13716 Numaralı Başkanlık

Kararı’yla kaldırılan yaptırımlar, Trump’ın çekilme kararının ardından faaliyetlerin mahiyetine bağlı olarak 90 ve 180 gün sonra tekrar yürürlüğe girecek şekilde planlanmıştır. 90 günlük
adaptasyon süresinin ardından Ağustos 2018’de
uygulama koyulan yaptırımları üç başlık altında ele almak mümkündür. Bu yaptırımların ilk
hedefi İran’ın sanayi sektörüdür. Yaptırımların
ilk ayağını İran ile kurşun, ham ya da yarı işlenmiş alüminyum, çelik, kömür gibi madenlerin
ticareti, endüstriyel üretimle ilgili bilgisayar yazılımları ve otomotiv sektörü başlıkları oluşturmaktadır. İkinci olarak özel izne tabi faaliyetler
olarak nitelendirilen halı, bazı özel gıda ürünleri, uçak ve uçak parçaları ticareti alanlarındaki lisanslar iptal edilmiştir. Son başlık ise para
piyasalarıyla ilintilidir. Bu başlık altında İran
İslam Cumhuriyeti’nin ABD doları ile ilgili bütün işlemleri, değerli metallerin İran ile ticarette kullanımı, devlet tahvilleri ile ilgili işlemler,
büyük meblağlarda İran riyali alımı/satımı ile
hesap açılması ve fon bulundurulması yasaklanmıştır. ABD bu yaptırımlarla İran’ın hem dolara
erişimini hem de İran’ın daha önce yaptığı üzere ticarette altın vb. metalleri kullanımı başında
engellemiştir.
4 Kasım 2018 itibariyle yürürlüğe giren
yaptırımlar ise İran’ın gelir kaynaklarının yanı
sıra ülkenin dış dünyayla finansal ilişkisini engelleyecek belli başlı faaliyetleri kapsamaktadır. Zaten küresel finans sistemine eklemlenme
konusunda sıkıntılar yaşayan İran, yaptırımlarla birlikte uluslararası ödeme kanallarından
mahrum bırakılmıştır. Anlaşma sonrası sınırlı
bir şekilde diğer ülkelerdeki hesaplarına ulaşan
İran, bununla birlikte ticari işlemler için farklı
ödeme kanalları bulmuştur. Ancak 6 Kasım itibariyle üçüncü ülke finansal kurumlarının İran
Merkez Bankası ve bazı İranlı finans kurumlarıyla yapılan her türlü işlemin ve CISADA Yasası’nda yer alan finansal aracılık işlemlerinin
yaptırımlar kapsamına alınması İran’ın ticari
ilişkilerini ciddi anlamda zorlaştıracaktır. Üstelik transferler için ödeme kanalları bulunsa dahi
İran ekonomisi için hayati önem taşıyan petrol,
petrokimya ve enerji sektörlerine yönelik yaptırımların başlamasıyla İran’ın en önemli gelir
kaynaklarının ekonomiye katkısı asgariye düşe-
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cektir. İranlı kişi ve kuruluşlarla ilgili bütün sigortacılık işlemlerine yönelik yaptırımların geri
dönmesi ise alıcının ve ödeme kanalları bulunmasına rağmen hizmetin güvenli bir şekilde sunulup sunulamayacağı kaygısını doğuracaktır.
Gelir kaynağının yanı sıra bu sektörlerle ilgili
yaptırımlar, İran için bir başka sorunu da tekrar
gün yüzüne çıkarmaktadır. Ülke içinde yeterli
bilgi ve sermaye birikiminin olmamasından ötürü İran ekonomisinde sacayağı görevi gören bu
sektörlerde yatırım yapılamadan, var olan kapasite kullanılmaya devam edilmiş ancak zamanla
alınan verim düşmüştür. Nükleer anlaşma ardından ise İran var olan kapasitenin yenilenmesi ve
yatırım eksikliği nedeniyle sorunlar yaşanan
pek çok sektörün rahatlayacak olmasından dolayı büyük bir fırsat yakalamış, sektörlerinde
lider sayılabilecek, sermaye ve teknoloji açısından yeterli donanıma sahip büyük şirketlerle bu
alanlarda milyar dolarlık anlaşmalar yapmıştır.
Fakat iki yıl kadar İran’a yatırım yapan bu şirketler, 8 Mayıs’ı takip eden birkaç ay içerisinde
İran’dan çekileceklerini açıklayınca İran’daki
yeniden sanayileşme dönemi başlamadan bitme
noktasına gelmiştir.

2. Doğrudan Yabancı Yatırımlar
ABD ve AB’nin beraber uyguladığı yaptırımlar döneminde İran ekonomisi büyük baskı
altında kalmış ve ülke, temel ihtiyaçların karşılanmasında dahi sorunlarla karşılaşmıştır. Beklendiği gibi yaptırımların kıskacındaki bir ülkeye yatırım yapacak ne şirket ne de yatırımlara
destek verecek kuruluşlar bulunmuş ve 2011
yılında 4 milyar dolar seviyelerine ulaşan doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) 2015 yılında
876 milyon dolar seviyelerine kadar gerilemiştir (Grafik 1). Dahası İran küresel finans sisteminden çıkarılmış ve uluslararası piyasalarda
petrol satma konusunda sorunlar yaşamaya
başlamıştır. Ekonominin böyle sıkıntılı olduğu
bir dönemde imzalanan nükleer anlaşma İran
ekonomisi için bir kurtarıcı olmuş ve anlaşmanın getirileri ve sağladığı güven ortamında hem
ülke içi parametreler düzelmiş hem de yabancı
sermayenin ülkeye girişi hızlanmıştır. Nükleer
anlaşmanın birinci yılında doğrudan yabancı yatırımlar neredeyse 4 kat artarak 3 milyar
doları geçmiştir. Ancak ülkede zafer olarak görülen nükleer anlaşma, Trump’ın ABD Başkanı
seçilmesinden sonraki süreçte hükûmetin hatalı

Graf�k 1: 2006-2017 İran’a Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Milyon $)

Kaynak: CEIC Data (Ek�m 2018)
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Graf�k 2: İran’dan Çek�len Ş�rketler�n Aylık Dağılımı

Kaynak: CEIC Data (Ek�m 2018)

Graf�k 2: İran’dan Çek�len Ş�rketler�n Aylık Dağılımı

Kaynak: IranWatch (Ek�m 2018)
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Nitekim anlaşmanın geleceğine ilişkin belirsiz- kadar geçen altı aylık süre zarfında, anlaşmanın
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deyse tamamı çekildiğini açıklamıştır. Total şir-

2018 yılına gelindiğinde ise ABD’nin anlaş- ketiyle başlayan bu süreç yüze yakın firmanın
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2 https://www.reuters.com/article/us-hyundaie-c-iran/south-koreas-hyun-
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Tablo 3: Japonya’nın İran’dan Ham Petrol ve Kondensat İhracatı (Var�l)

Aylar

Ocak Şubat Mart

N�san Mayıs Haz�ran Temmuz Ağustos Eylül
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8 Mayıs’tan 5 Kasım’a İran’ın Petrol İhracat Karnesi ve Ülkelerin Pozisyonları
ABD’nin Uzak Doğu’daki müttefikleri Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin şirketleri
hızlıca İran’dan ayrılmıştır. Bununla birlikte
AB ülkeleri, Rusya ve Çin anlaşmayı destekleyen bir tutum içinde olmasına rağmen Rus ve
AB şirketleri de İran’daki yatırımlarını kısa bir
süre içinde sonlandırmıştır. Bu duruma tek istisna Çinli şirketlerdir. Nitekim Çin tarafı ABD
yaptırımlarını desteklemediği açıklamış ve şu
ana kadar da Çin menşeli herhangi bir şirket
İran’da yatırımlarını durdurmamıştır. Üstelik
Total’in İran’dan çekilmesiyle birlikte anlaşmadan doğan hak kapsamında, Çin Ulusal Petrol
Şirketi (CNPC) Total’in hisselerini devralınca
CNPC’nin projedeki payı %80,1’e yükselmiştir.
Çin menşeli şirketlerin yanında İran ile çalışmaya devam edeceğini açıklayan az sayıda şirket
bulunmaktadır. Almanya’da KOBİ’leri destekleyen ve altı bankanın yer aldığı bir oluşum olan
KCI, İran’a mal ve hizmet ihraç etmek isteyen
şirketlere finansal hizmetler vermeye devam
edeceğini açıklamıştır.3 İngiltere merkezli enerji
şirketi Pergas (Pergas International Consortium)
İran petrol endüstrisinden çıkış yapan şirketlerin yerini almaya hazır olduklarını belirtmiştir.4
Üstelik şirket, Trump’ın açıklamasından bir
hafta sonra 16 Mayıs’ta Keranj petrol sahasını
geliştirmek için Ulusal İran Güney Petrol Şirketi’yle (NISOC) bir ön anlaşma imzalamıştır.5
Rusya menşeli Lukoil şirketi İran’daki yatırımlarını durdururken Gazprom Kish, Güney Pars,
Farzad A ve Farzad B gaz sahalarında doğal gazın çıkarılmasına ilişkin projelere katılmaya hazırlandığı belirtilmiştir.6 Türkiye sınırına yakın
bir yerde kurulan Maku Serbest Bölgesi’nin yönetim direktörü ise Çin menşeli CNFG (China
Railway First Group) şirketinin İran’ın kuzeybatısındaki Jolfa-Macu demiryolunun inşaatı
için fizibilite çalışması yapacağını açıklamıştır.7
dai-ec-cancels-521-million-petrochemicals-deal-cites-iran-financing-failure-idUSKCN1N30U9 [Erişim tarihi:1 Kasım 2018]
3 https://www.thelocal.de/20180527/iran-sanctions-shadow-falls-on-smaller-german-banks [Erişim tarihi:10 Ekim 2018]
4 https://financialtribune.com/articles/energy-economy/87704/pergas-says-ready-to-replace-companies-leaving-iran-oil-industry [Erişim
tarihi:4 Kasım 2018]
5 https://uk.reuters.com/article/us-oil-iran-contract/iran-signs-oil-contract-with-pergas-to-develop-keranj-field-idUKKCN1IH2NZ [Erişim
tarihi:27 Ekim 2018]
6 http://www.irna.ir/en/News/82943713 [Erişim tarihi:7 Kasım 2018]
7 http://www.irna.ir/en/News/83075112 [Erişim tarihi:3 Kasım 2018]
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Her ne kadar AB ülkelerinden bazı şirketler,
İran ile çalışmak isteklerini dile getirse de Çin
dışındaki aktörlerin tavrı ve son altı aylık süreç
göz önünde bulundurulduğunda İran’da kalan
AB şirketlerinin kısa bir zaman diliminde yatırımlarını sonlandırması beklenmektedir.

3. Petrol İhracatı
İran’da petrol ilk olarak 1908 yılında bulunmuş ve o tarihten sonra ülke ekonomisinde
kritik bir yere sahip olarak zamanla temel gelir
kaynağı hâline gelmiştir. Bu sebeple petrol ve
petrol ürünleri daha önce olduğu gibi doğrudan
yaptırımların hedefi olmuştur. İran’a ABD tarafından 1980’li yıllarından itibaren uygulanan
genel amaçlı yaptırımlar, İran petrol sektörünün
ihtiyaç duyduğu yatırımların frenlenmesine neden olmuştur. İran petrol sektörü bu nedenle faaliyetlerini nispeten yaşlı makine ve araç-gereç
parkı ile yürütmekte ve ister istemez bu karakteristiği petrol üretiminin arttırılmasına engel
teşkil etmektedir.
Yukarıda zikredilen karakteristiğin yanında
BM kararları çerçevesinde uygulanan yaptırımların da etkisi ile 2011 sonlarından itibaren
İran petrol sektörüne yönelik yaptırımların sertleşmesiyle sektörün üretiminde ve dolayısıyla
ihracatında ciddi bir azalma meydana gelmiştir.
2011 yılında günlük 2,5 milyon varil petrol ve
kondensat ihraç eden İran, sıkılaşan yaptırımlardan ötürü uluslararası piyasadaki yerini bir
yıl içinde kaybetmiştir. 2011 yılında İran petrolünün ana ihracatçıları AB, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Türkiye ve BAE olmuştur.
2012 yılında, İran’ın ham petrol ve kondensat
ihracatı günlük 1,5 milyon varille 1986’dan
beri en düşük seviyesine düşmüştür. 2013 yılında, İran’ın ham petrol ve kondensat ihracatı
1,3 milyon seviyesinin altına inmiş ve ana ithalatçılar Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore,
Türkiye ve BAE olmuştur. Yaptırımların sıkı bir
şekilde uygulanıyor olması ABD’den muafiyet
alamayan ülkelerin İran’dan petrol ihracatını
engellemiştir. Ancak 2014 yılında İran’ın ihracatı, Çin ve Hindistan’ın artan talebinden ötürü günlük yaklaşık 150.000 varil artmış ve 1,4
milyon varil seviyesine ulaşmıştır. 3 yıllık bir

Kaynak: IranWatch (Ek�m 2018)

Graf�k 3: İran’ın Ham Petrol ve Kondensat İhracatı*

Kaynak: Strafor, Bloomberg Tanker Tack�ng, U.S. Energy Informat�on Adm�n�strat�on (Ek�m 2018)
*2017/18 ver�ler� Kasım 2017 �le N�san 2018 ver�ler�n� �çermekted�r.
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üzere bu ülkeler İran’dan günde yaklaşık ortalama 455 bin varil ham petrol ve kondensat
ithal etmişlerdir.9 Ancak her ne kadar zikredilen AB ülkeleri, nükleer anlaşmanın ardından
hızla İran’dan ham petrol ve kondensat ithalatına başlamış olsalar da diğer ülkeler kadar
İran petrolüne bağımlı değillerdir. Bu nedenle
AB’nin yaptırımların etkisini azaltma ve İran ile
ticareti sürdürme konusunda siyasi otoritelerin
gösterdiği çabayı şirketler göstermemiş ve altı
ay içinde pek çok rafineri İran’dan ham petrol
ve kondensat ithalatını azaltmış ya da durdurmuştur. AB’ye petrol sevkiyatının azalmasında
İran petrolünün Avrupa’ya ulaşmasını sağlayan
başlıca ENI, Saras, Total, Royal Dutch Shell ve
Lukoil gibi şirketlerin İran’dan çıkış kararı alması etkili olmuştur.

3.1.1.1. Fransa
Nükleer anlaşma sonrası İran ile önemli
anlaşmalar imzalayan Fransız şirketlerinin başında şüphesiz Total SA gelmektedir. Nitekim
Total hem 2017 yılında İran’ın Güney Pars
doğal gaz bölgesinin 11. sahasını geliştirilmek
için İran ile 4.8 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzalamış hem de Fransa’nın İran’dan
ham petrol ve kondensat ithalatını gerçekleştiren şirket olmuştur. Ancak Total bu milyar dolarlık anlaşmadan çekildiğini duyurduktan kısa
bir süre sonra İran’dan ham petrol ve kondensat
ithalatını sonlandırdığını da açıklamıştır. Uzmanlar, şirketin ABD’den herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayacağını düşünmektedir.
2011 yılında Fransa’nın, İran ham petrol ve
kondensat ihracatındaki payı %2 iken bu oran
2017/18 döneminde %4 seviyelerine ulaşmıştır.
Ancak İran’dan Nisan ayına kadar günlük 100
bin varilin üzerinde ithalat gerçekleştiren Fransa, Haziran ayından beri İran’dan ham petrol ve
kondensat ithal etmemiştir.

3.1.1.2. İtalya
İtalya, 2011 yılında İran petrolünün yaklaşık
%7’sini ithal ediyorken bu oran 2017/18 döneminde %6 seviyelerinde seyretmiştir. %6’lık bu
9 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-09/how-the-biggest-oil-buyers-tackled-u-s-sanctions-on-iran-before [Erişim tarihi:11
Ekim2018]
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oran 2011 verilerine kıyasla düşük gibi görünse
de İtalya, İran’ın en önemli Avrupalı müşterisidir. Ancak belirtilen altı aylık süre zarfında
İtalya’nın İran’dan petrol ithalatındaki değişiklikleri incelemeye imkan sağlayacak sağlıklı
verilere ulaşılamamaktadır. Nitekim Bloomberg
verilerine göre İtalya, Eylül ayında İran’dan
yaklaşık 168 bin varil ham petrol ve kondensat
ithal etmiş yani yaptığı ithalat yılın ilk yarısına göre günlük bin varil azalarak 167 bin varil olarak gerçekleşmiştir. Ancak ClipperData
verileri tam miktarı açıklamamakla birlikte
İtalya’nın Eylül ithalatının günlük 27 bin varil
azaldığını göstermektedir. Yine Bloomberg verileri İtalya’nın Ekim ayında İran’dan günlük
65 bin varil ham petrol ve kondensat ithal ettiğini göstermektedir. Bu da İtalya’nın yılın ilk
yarısına kıyasla İran’dan ham petrol ve kondensat ithalatını yaklaşık %38 oranında azalttığını
göstermektedir. İtalya’nın İran’dan ham petrol
ve kondensat ithalatını Saras SpA ve Eni SpA
şirketleri gerçekleştirmektedir. Eni SpA şirketi
yetkilileri, İran’daki faaliyetlerinin sınırlı bir
alanda gerçekleştiğini ve bu sebeple de ABD
yaptırımlarından etkilenmeyeceklerini belirtmiştir. Buna ek olarak şirketin bu yılın sonunda
İran ile kontratlarının biteceği ve 2 milyon varillik petrol tedarik sözleşmesinden kaynaklanan
bir ödeme dışında İran’la bütün mali işlemlerin
tamamlandığı açıklanmıştır.10 Bir diğer şirket
olan Saras SpA ise ABD’ye karşı koyamayacaklarını ve İran en önemli tedarikçilerinden
biri olmasına rağmen şirketin yapısından ötürü
alternatifler konusunda sıkıntı yaşanmayacağını açıklamıştır. Şirketlerin açıklamaları ışığında
herhangi bir muafiyet talebinde bulunmadıkları
düşünülmektedir.

3.1.1.3. Yunanistan
Yunanistan, 2018’in Eylül ve Ekim aylarında
İran’dan ham petrol ve kondensat ithalatını yılın
ilk yarısına kıyasla yarı yarıya azaltmıştır. Yılın
ilk yarısında İran’dan günlük 66 bin varil ham
petrol ve kondensat ithal eden Yunanistan; Reuters verilerine göre Mayıs ayında 103 bin varil,
Haziran ayında ise 36 bin varil ithalat gerçekleş10 https://www.nasdaq.com/article/enis-operations-in-iran-unaffected-by-us-sanctions-cm974159 [Erişim tarihi:4 Kasım 2018]

tirmiştir.11 Temmuz ayında neredeyse %85’lik
bir artışla birlikte 67 bin varil ham petrol ve
kondensat ithal eden Yunanistan, Eylül ve Ekim
aylarında yaklaşık 32 bin varil civarlarında sevkiyat yapmıştır. Yunanistan tarafından yapılan
ithalat, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries
SA tarafından gerçekleştirilmektedir. Nitekim
Yunanistan’ın en büyük petrol rafinerisi olan
Hellenic Petroleum, İran’dan son ithalatını Haziran ayında yapmıştır. Şirket yetkilileri Haziran ayında yaptıkları açıklamada “yürürlükteki
uluslararası düzenleyici çerçeveye uyacaklarını
ve yaptırımlar nedeniyle İran’dan ham petrol ve
kondensat ithalatına devam edemeyeceklerini”
açıklamıştır.12 Buna ek olarak şirketin İran ile ticari işlerini gerçekleştirdiği Swiss Bank da İran
ile faaliyetlerini durdurmuştur. Şirket ABD’den
muafiyet sağladığı takdirde farklı bir ödeme kanalı bulmak mecburiyetindedir. Hâlihazırda ithalatı gerçekleştiren Hellas şirketinin herhangi
bir muafiyet talebi basına yansımamıştır. Ancak
şirketin ithalatı durdurması kapalı kapılar ardında bu talebi dillendirmiş olabileceğini düşündürmektedir.

3.1.1.4. İspanya
İspanya, 2011 yılında İran petrolünün %6’sını
ithal etmiş ve 2017/18 döneminde bu oran günlük 113 bin varil ile %4 civarında gerçekleşmiştir. İspanya’nın 2018 Eylül ihracatı günlük
102 bin varil civarında seyretmiş ve Clipperdata
verilerine göre Eylül ayında İspanya, İran’dan
ham petrol ve kondensat ithalatını, yılın ilk yarısına kıyasla günlük 19 bin varil azaltmıştır. Bloomberg verilerine göre İspanya, Ekim ayında
İran’dan herhangi bir ham petrol ve kondensat
ithalatı yapmamıştır. İran petrolünü İspanya’ya
ulaştıran iki şirket bulunmaktadır: Repsol SA ve
Cepsa (Compania Espanola de Petroleos SAU).
Repsol şirketi, İran’dan ilk ithalatını günlük 500
bin varille Haziran ayında en son ithalatını ise
Ağustos ayında gerçekleşmiştir.13 Cepsa şirke11 https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/shipping/080718-analysis-irans-oil-export-descent-starts-to-accelerate-in-july
[Erişim tarihi:25 Ekim 2018]
12 https://www.amna.gr/en/article/257308/Hellenic-Petroleum-says-transactions-with-Iran-will-stick-to-international-policy [Erişim tarihi:6
Kasım 2018]
13 https://www.presstv.com/Detail/2018/06/05/563991/Iran-crude-oilexports-West-Karoun-Spain-Repsol [Erişim tarihi:24 Ekim 2018]

tinin, kargo şirketleriyle yaptırımlardan ötürü
anlaşma sağlamadığı için Temmuz başlarında
İran’dan ithalatı sonlandıracağına dair yorumlar yapılmış14 ancak şirket, İran’dan ham petrol
ve kondensat ithalatına Eylül ayında da devam
etmiştir. Daha önce yaptırımların tekrar yürürlüğe gireceği güne kadar ithalatı devam edeceğini belirten ve uzun soluklu sözleşmelerinden
ötürü ABD’den en azından altı aylık bir muafiyet talep eden Cepsa15; kararını değiştirerek
İran piyasasından çekileceğini açıklamıştır.16
Bu çekilme kararında yaptırımların yanı sıra
Cepsa’nın 18 Ekim’de ilk halka arzının gerçekleştirecek olması önemli bir etken olmuştur.
Ancak şirketin piyasa koşullarından dolayı ilk
halka arzını askıya alma kararı ve ABD’nin bazı
alıcılara muafiyet sağlaması şirketin tutumunu
değiştirebilir. Üstelik bu şirketlerden ikisinin de
İran ile bankacılık işlemlerini yapan Ares Bank
henüz İran ile işlemlerini durduracağına ilişkin
resmî bir açıklama yapmamıştır. Üstelik adı geçen banka ve bu sene başında İran’a 100 milyon
avro değerinde kısa vadeli finans kredisi vermeye hazır olduğunu açıklamış ve taraflar konuya
ilişkin görüşmeler gerçekleştirmiştir.17

3.1.2. Güney Kore

Güney Kore, bölgesel koşullar ve ülke çıkarları doğrultusunda ABD’nin yanında yer almayı
bir nevi zorunluluk olarak görmektedir. Bölgesel çekişmelerden ötürü Güney Kore, Kuzey
Kore’ye karşı ABD’nin dostluğuna ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple ABD’nin açıklamasından
kısa bir süre sonra Güney Kore’nin İran’dan
gerçekleştirdiği ham petrol ve kondensat ithalatı
sıfırlanmış ve ülke ABD tarafından sık sık diğer
ülkelere örnek olarak gösterilmiştir. Yılın ilk altı
ayında İran’dan günlük 285 bin varil ham petrol
ve kondensat ithal eden Güney Kore, Trump’ın
açıklamasıyla birlikte ithalatı azaltmaya başlamıştır. Güney Kore’nin İran’dan Mayıs ayında
14 https://www.reuters.com/article/us-oil-iran-europe/spooked-by-trump-europes-iranian-oil-purchases-set-to-plummet-idUSKBN1JP1P4 [Erişim tarihi:20 Ekim 2018]
15 https://www.reuters.com/article/us-iran-oil-europe/european-refiners-winding-down-purchases-of-iranian-oil-idUSKCN1J21F0 [Erişim
tarihi:30 Ekim 2018]
16 https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Cepsa-Donald-Trump-abandona-Iran_0_1180682608.html [Erişim tarihi:1 Kasım
2018]
17 https://en.mehrnews.com/news/132483/Ares-Bank-of-Spain-posed-tooffer-credit-line-to-Iranian [Erişim tarihi:1 Kasım 2018]
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Kaynak: Strafor, Bloomberg Tanker Tack�ng, U.S. Energy Informat�on Adm�n�strat�on (Ek�m 2018)

*2017/18 ver�ler� Kasım 2017 �le N�san 2018 ver�ler�n� �çermekted�r.
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Mayıs’tan 5 Kasım’a İran’ın Petrol İhracat Karnesi ve Ülkelerin Pozisyonları

Tablo 1: Güney Kore’n�n İran’dan Ham Petrol İhracatı
Yıllar
2012
2013
Yıllık B�n
56,146
48,214
Var�l
Aylar Ocak 2018 Şubat 2018
Aylık B�n
Var�l

7,812

9,088

2014

2015

2016

2017

2018

44,923

42,400

111,942

147,872

56,202

Mart 2018

N�san 2018

Mayıs 2018

11,597

10,011

6,007

Haz�ran 2018 Temmuz 2018
5,492

6,195

Kaynak: Kore Enerj� Ekonom�s� Enst�tüsü, Aylık Enerj� İstat�st�kler� (12/2016,12/2017 ve 10/2018)

gerçekleştirdiği
ham petrol
ve kondensat
Güney Kore’de SK Group, GS-Caltex,
Tablo 2: Japonya’nın
Petrol
İthal Ett�ğ�ithalaÜlkeler (2017)
tı günlük 179 bin varille 2016 Ocak’tan bu yana SK-Inchon, Hyundai Oilbank ve S-Oil olÜlkeler
S. Arab�stan
Katar
Kuveyt
İranfaaliyet
D�ğer
Irak
mak üzereRusya
5 ana rafineri
göstermeken
düşük seviyeye
ulaşmıştır.BAE
Ardından Haziran
tedir.
İran’dan
alımın
sonlandırılmasıyla
ayında
İran’dan
günlük
194
bin
varil
petrol
ihPayları (%)
39.4
24.8
7.6
7.3
5.3
5.2
8.5
1.9
raç edilmiş ve Temmuz’da İran’dan sevkiyat sı- farklı tedarikçilere yönelen rafinerilerin ilk
Kaynak: Japonya Ekonom�, T�caret ve Sanay� Bakanlığı, Yıllık Petrol İstat�st�kler�
fırlamıştır.
Güney Kore’nin bu kararında, ABD durağı ABD olmuştur. ABD’den petrol ithalatına 2017’nin Ağustos’unda başlayan SK
ile
ilişkilerinin
yanı sıra
muafiyet
Tablo 3: Japonya’nın
İran’dan
Hamtalebinin
Petrol ve Kondensat İhracatı (Var�l)
gerçekleşmesi yönündeki beklentisi de azım- Group şirketlerinden SK Innovation; Mart
Ocak fazladır.
Şubat Nitekim
Mart Güney
N�san Mayıs
Haz�ran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Aylar
ayında 1,04
milyon
ve Nisan
ayında
2.08
sanmayacak
derecede
İthalat
(b�n
Kore,
uzun
yıllardır İran’ın önemli ithalatçıları milyon varil seviyesinde olan ABD ham pet197 petrol
309
211
144Temmuz
184ayında177
149
ithalatını
3.08 milyon
var�l/gün)2011203
arasındadır.
yılında 180
İran’ın ham
ve rol
18
Temmuz
ayındaki
artış
varile
çıkarmıştır.
kondensat ihracatının yaklaşık %10’luk kısmıtrendi
etmiş, Güney Kore için ABD
Kaynak:
Japonya
Ekonom�,
T�caret
Sanay� arttırarak
Bakanlığı, Aylık
Petroldevam
İstat�st�kler�
nı
alan ülke,
2017
yılında
bu ve
miktarı
%14 seviyelerine çekmiş ve ABD’den sağla- ham petrol yüklemeleri Eylül ve Ekim ayları
Graf�k
4: Ç�n’�n İran’dan
İthalatı (Günlük)
dığı
muafiyetlerle
2012-14 Petrol
arası dönemde
de için 6 milyon varile ulaşmıştır. Ülkenin en
İran’dan ham petrol ve kondensat ithal etmiştir. büyük rafinerileri SK Enerji ve GS Caltex,
Güney Kore, İran doğal gaz kondensatının en Ekim ayında 2 milyon varil ABD petrolü
büyük müşterisi sayılmakta birlikte hangi sınıf satın alırken, en küçük rafineri olan Hyunkondensatları ne kadar ithal ettiği bilgisi payla- dai Oilbank [INPTVH.UL] da 2 milyon va19
şılmamaktadır. Güney Kore’nin son 8 yıllık İran ril ABD petrolü satın almıştır. Başka bir
ham petrol ithalatı incelendiğinde ülkenin yap- alternatif olarak Kazak CPC ham petrolütırımların kalkmasıyla birlikte İran’dan alımları ne yönelen Güney Kore, Mayıs ayından bu
yaklaşık 3 kat arttırdığı görülmektedir. Ancak yana Kazakistan’dan sevkiyatını arttırmaya
2017’de İran’dan günlük 400 bin varil ham başlamış ve CPC sevkiyatı Temmuz ayında
petrol ithal eden Güney Kore, 2018 yılının ilk günlük 284 bin varile ulaşmıştır. Konuya
yarısında bu miktarı 238 bin varil seviyelerine ilişkin Reuters’a açıklama yapan bir GS Calçekmiştir. Ancak Kore Enerji Ekonomisi Ensti- tex yetkilisi, kalite-fiyat parametresine göre
tüsü tarafından sunulan veriler, Güney Kore’nin CPC petrolünü tercih ettiklerini ve fiyat maKaynak: Thomas
(2018)ithalatı sıfırladığına kul olduğu sürece alıma devam edeceklerini
Temmuz
ayındaReuters
İran’dan
belirtmiştir.20 CPC petrolünün fiyat avantajı ile
ilişkin haberlerle uyuşmamaktadır. Nitekim
birlikte yoğunluk ve sülfür miktarı açısından
Güney Kore Haziran ayında İran’dan yaklaşık
İran’ın kondensatı ile hafif ham petrolü arasında
günlük 183 bin varil seviyelerinde ham petrol
bir
değer 6:İran
sahip olması
da ona İhracatı,
İran ürünlerine
Graf�k
Ham Petrol
2017 iyi
Graf�k
5:Ç�n Ham
Petrol
İthalatı,
2017
ithal
ederken
Temmuz
ayında
ithalat
200 bin
bir alternatif olma imkânı sunmaktadır.
varil seviyelerine yükselmiştir (Tablo 1). Ancak
18 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-26/u-s-oil-is-winningKore rafinerileri, ABD ve Güney Kore’den ge- as-major-crude-buyer-works-to-fill-iran-gap [Erişim tarihi:28 Ekim 2018]
len baskılar nedeniyle Temmuz ayında İran ham 19 https://www.reuters.com/article/us-southkorea-usa-oil/south-koreas-us-oil-imports-to-hit-all-time-high-in-sept-oct-sources-data-idUSKBN1Kpetrolünü yüklemeyi planlamadıklarını açıkla- N13Z [Erişim tarihi:4 Kasım 2018]
https://www.rigzone.com/news/wire/south_korea_turns_to_kazakh_
mış ve İran’dan ithalatın durmasıyla farklı pa- 20
cpc_oil_as_us_sanctions_on_iran_loom-03-jul-2018-156170-article/?alzarlara yönelmiştir.
l=hg2 [Erişim tarihi:29 Ekim 2018]
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Yıllar
2012
2013
Yıllık
Yıllık B�n
B�n 56,146
48,214
56,146
48,214
Var�l
Var�l
Ocak
2018
Şubat
Aylar
2018
Aylar Ocak 2018 Şubat 2018
Aylık
B�n
Aylık B�n
7,812
9,088
Var�l
7,812
9,088
Var�l

2014

2015

2016

2017

2018

44,923
44,923

42,400
42,400

111,942
111,942

147,872
147,872

56,202
56,202

Mart
Mart 2018
2018

N�san
N�san 2018
2018

Mayıs
Mayıs 2018
2018

11,597
11,597

10,011
10,011

6,007
6,007

Haz�ran
Haz�ran 2018
2018 Temmuz
Temmuz 2018
2018
5,492
5,492

6,195
6,195

Kaynak:
Kaynak: Kore
Kore Enerj�
Enerj� Ekonom�s�
Ekonom�s� Enst�tüsü,
Enst�tüsü, Aylık
Aylık Enerj�
Enerj� İstat�st�kler�
İstat�st�kler� (12/2016,12/2017
(12/2016,12/2017 ve
ve 10/2018)
10/2018)

Tablo
Tablo 2:
2: Japonya’nın
Japonya’nın Petrol
Petrol İthal
İthal Ett�ğ�
Ett�ğ� Ülkeler
Ülkeler (2017)
(2017)

Ülkeler
Ülkeler

Payları
Payları (%)
(%)

S.
S. Arab�stan
Arab�stan

39.4
39.4

BAE
BAE

24.8
24.8

Katar
Katar

Kuveyt
Kuveyt

7.6
7.6

7.3
7.3

Rusya
Rusya

5.3
5.3

İran
İran

5.2
5.2

D�ğer
D�ğer

8.5
8.5

Irak
Irak

1.9
1.9

Kaynak:
Kaynak: Japonya
Japonya Ekonom�,
Ekonom�, T�caret
T�caret ve
ve Sanay�
Sanay� Bakanlığı,
Bakanlığı, Yıllık
Yıllık Petrol
Petrol İstat�st�kler�
İstat�st�kler�

Tablo
Tablo 3:
3: Japonya’nın
Japonya’nın İran’dan
İran’dan Ham
Ham Petrol
Petrol ve
ve Kondensat
Kondensat İhracatı
İhracatı (Var�l)
(Var�l)

Ocak
Aylar
Ocak Şubat
Şubat Mart
Mart
Aylar
İthalat
(b�n
İthalat (b�n
180
197
var�l/gün)
203
180
197
var�l/gün) 203

N�san
N�san Mayıs
Mayıs Haz�ran
Haz�ran Temmuz
Temmuz Ağustos
Ağustos Eylül
Eylül
309
309

211
211

144
144

184
184

177
177

149
149

Kaynak:
Kaynak: Japonya
Japonya Ekonom�,
Ekonom�, T�caret
T�caret ve
ve Sanay�
Sanay� Bakanlığı,
Bakanlığı, Aylık
Aylık Petrol
Petrol İstat�st�kler�
İstat�st�kler�

Graf�k
4:
İran’dan
kanlığın herhangi bir açıklaması olmasa da BloGraf�k
4: Ç�n’�n
Ç�n’�n
İran’dan Petrol
Petrol İthalatı
İthalatı (Günlük)
(Günlük)
3.1.3.
Japonya
Japonya da diğer Asya ülkeleri gibi İran ham omberg, tanker verilerini kullanarak Ekim’de
herhangi bir ithalat gerçekleşmediğini açıklapetrol ve kondensatının önemli alıcılarındandır.
mıştır. Rafinerilerin de bu yönde açıklamaları
Ülke 2010 yılında İran’ın ham petrol ve konbulunmaktadır. Japonya’da sektörde lider kodensat yaklaşık %14’ünü ithal ederken bu oran
numunda bulunan JTXG Nippon Oil & Energy,
yaptırımların devreye girdiği 2011 yılında %12
İdemitsu ve Cosmo Oil gibi farklı kapasitelerde
seviyesine düşmüştür. Japonya her ne kadar
alımlar gerçekleştiren toplam 11 adet rafineABD’den sağladığı muafiyetler kapsamında ri bulunmaktadır. Japonya’nın en büyük rafiİran’dan ithalata devam etse de İran petrolünün neri şirketi olan JTXG Nippon Oil & Energy,
bu ülkenin ithalatındaki payı giderek azalmış ve hükûmetten olumlu bir sinyal almadığı takdirde
2014 yılında %8-9 seviyelerine gerilemiştir. Ja- Eylül ayından İran’dan ham petrol ithal etmeponya her ne kadar nükleer anlaşma sonrasında yeceğini açıklamıştır.21 İran petrolünün şirketin
diğer ülkeler gibi İran’dan ithalata başlamışsa toplam ithalatının %4 ila %5’ini karşıladığını
Kaynak:
Thomas
Reuters
(2018)
İran’a karşı
daha
temkinli
bir tavır sergilemiştir. açıklayan yetkililer, ithalatı durduklarında bölKaynak:
Thomas
Reuters
(2018)
Bu tavrın neticesinde 2017 yılında, İran’ın ham gedeki farklı tedarikçilere yönelebileceklerini
petrol ve kondensat ihracatının sadece %5,2’lik belirtmişlerdir. Japonya’nın bir diğer büyük
kısmı Japonya tarafından alınmıştır. Japon- ölçekli rafinerisi olan İdemitsu’nun muhasebe
Graf�k
6:İran
Ham
Petrol
Graf�k
5:Ç�n
Ham
Petrol
2017
ya’nın ham
yelpazesi
oldukça genel
Graf�k
6:İran ise
Ham
Petrol İhracatı,
İhracatı,
2017
müdürü
İran’dan
aldıkları 2017
petrolün
Graf�k
5:Ç�npetrol
Ham tedarikçi
Petrol İthalatı,
İthalatı,
2017
geniştir ve ülke 2017 yılında yaklaşık 26 ülke- genel miktar içinde %1’den daha az bir orana
den farklı miktarlarda petrol ithal etmiştir. Bun- tekabül ettiğini ve ABD yaptırımlarının şirketi
ların başında %39,4’lük paya sahip olan Suudi çok etkilemeyeceğini söylemiştir.22 Bu beyan,
Arabistan ile %24,8’lik paya sahip olan Birleşik İran’dan ithalatı durdurmanın şirket için kolay
olacağını düşündürmektedir. Cosmo Oil’in de
Arap Emirlikleri gelmektedir (Tablo 2).
Japonya’nın İran’dan 2018 yılının ilk 10 ayın- yaptığı benzer açıklamada, diğer ülkelerden şirda gerçekleştirdiği ham petrol ithalatında basında kete kendi petrollerinin alınması yönünde tekyer alan haberlere göre büyük miktarlarda düşüş lifler geldiğini ve hâlihazırda şirketin İran’dan
gözlemlenmiş olsa da devletin açıkladığı resmî ithalatı kesmesiyle oluşan %5 dolaylarındaki
verilerde ciddi oranda düşüş gözlemlenmemek- açığın Orta Doğu’daki diğer tedarikçilerden te-

tedir. Ancak
Temmuz
ayından sonra
kademeli bir
Kaynak:
Kaynak: Subl�me
Subl�me Ch�na
Ch�na Informat�on
Informat�on (2018)
(2018)
azalma görülmüştür (Tablo
Ekim verilerine
ilişkin
Tablo
Tablo 4:
4: Ç�n’�n
Ç�n’�n İran’dan
İran’dan
2018
2018 Yılı
Yılı Aylar
Aylar

İthalat
İthalat (b�n
(b�n var�l/gün)
var�l/gün)

Kaynak: Cl�pperdata, EIA (2018)

Kaynak: Cl�pperdata, EIA (2018)
21 https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/
3).
oil/080818-japans-jxtg-may-stop-iran-oil-imports-from-sep-loading-without-government-guidance [Erişim tarihi:1 Kasım 2018]
Japon’daki
ilgiliKondensat
ba- 22 https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL3N1SM067
Ham
İthalatı*
Ham Petrol
Petrol ve
ve Kondensat
İthalatı*
[Erişim tarihi:3 Kasım 2018]

Mayıs
Mayıs
774
774

Kaynak:
Kaynak: S&P
S&P Global
Global Platts,
Platts, Reuters
Reuters (2018)
(2018)

Haz�ran
Haz�ran
667
667

Temmuz
Temmuz
839
839

Ağustos
Eylül
Ağustos
Eylül
info@iramcenter.org
645
518
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Ocak Şubat Mart
Aylar
İthalat (b�n
180
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Graf�k 4: Ç�n’�n İran’dan Petrol İthalatı (Günlük)

Kaynak: Thomas Reuters (2018)

lafi edildiği belirtilmiştir.23 Ancak her ne kadar
söz konusu şirketler, farklı alternatifler bulduklarını açıklasa da İran petrolü bu alternatiflere
Graf�k 5:Ç�n Ham Petrol İthalatı, 2017
kıyasla daha ucuzdur. Bu sebeple Japonya’nın
tamamen İran petrolünden vazgeçmesi hem maliyeti artıracak hem de ülkenin enerji kaynağındaki çeşitliliği azaltacaktır. Nitekim hâlihazırda
ham petrolde Suudi Arabistan, BAE ve Katar’a
yoğun bir şekilde bağımlı olan Japonya’nın
bunu artırması ülkeyi zora sokabilecek bir durumdur. Bu sebeple hem Japon hükûmeti hem
de şirket yetkilileri son birkaç aydaki azalmaları
ileri sürerek ABD’den muafiyet taleplerinde bulunmuşlardır.

döneminde bu miktar 400 bin varil civarlarında seyretmiştir. Bu miktar 2014 yılından sonra
artarak
yılında
bin İhracatı,
varil seviyelerine
Graf�k2017
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ulaşmıştır.
Çin, enerji güvenliği gerekçesiyle petrol ithalatını çeşitlendiren bir ülkedir. Nitekim yakın
zamanda artan enerji talebini karşılamaya çalışan Çin, bu talebi karşılarken aynı zamanda süreklilik ve güvenlik konularını da öncelemektedir. Bu sebeple de Çin ihtiyaçları doğrultusunda
geniş bir tedarikçi yelpazesi oluşturmuş ve 2017
yılında yıllık ithalatının yaklaşık %77’lik kısmı
Rusya, Suudi Arabistan, Angola, Irak, İran, Umman, Brezilya, Venezuela ve Kuveyt’ten karşıKaynak:
Cl�pperdata,
EIA (2018)
Kaynak:
Subl�me
lamıştır.
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30 ülkeden sağlanmaktadır. Bu ülkeler arasında
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ortak yaptırımlar uyguladıkları yıllarda dahi İran’dan alımı İran’dan toplam 31,150 milyon ton petrol ithal
kesmemiş ve aldığı yüksek miktarlardaki petrol etmiştir.
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mıştır. Nükleer müzakerelerin getirdiği olumlu birlikte anlaşmaya taraf diğer ülkeler gibi Çin de
hava sayesinde 2014 yılında Çin’in İran’dan bu kararı eleştirmiş ve İran’dan petrol ithalatına
petrol ithalatı 2011 seviyelerine dönmüş ve devam edeceğini açıklamıştır.24 Çin bu kararına
yaptırımların kalkmasıyla birlikte bu artış de- uzun süre sadık kalmış hatta bu süre zarfında
vam etmiştir. Çin, 2011 yılında İran’dan gün- İran’dan petrol ithalatını artırmıştır (Tablo 4).
lük 555 bin varil petrol ithal ederken yaptırım

23 https://www.reuters.com/article/us-asia-oil-appec-cosmo-energyhldg/
japans-cosmo-oil-replaces-iran-oil-with-other-mideast-supplies-idUSKCN1M4032 [Erişim tarihi:24 Ekim 2018]
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Kaynak: Bloomberg Tanker Track�ng (2018)

24 https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/China-Wont-Stop-Buying-Iranian-Crude-Oil-Despite-US-Request.html
[Erişim tarihi:3 Kasım 2018]

Kaynak: Cl�pperdata, EIA (2018)

Kaynak: Subl�me Ch�na Informat�on (2018)

Tablo 4: Ç�n’�n İran’dan Ham Petrol ve Kondensat İthalatı*

2018 Yılı Aylar
İthalat (b�n var�l/gün)

Mayıs
774

Haz�ran
667

Temmuz
839

Ağustos
645

Eylül
518

Kaynak: S&P Global Platts, Reuters (2018)

Ancak ABD’den, Çin menşeli şirketlere yap- rong şirketinin günlük ithalat miktarı yaklaşık
tırım uygulama
sinyalinin
gelmesinin
240 bin varil
civarındadır.
Şirketin Sinopec raGraf�k
7: H�nd�stan’ın
İran’dan
Hamardından
petrol ve Kondensat
İthalatı
(Gün/Var�l)
tavır değişikliğine gidilmiş ve Pekin yönetimi, finerilerini beslemesinden ötürü bu ithalatın da
devlet bünyesinde faaliyet gösteren şirketlere aşamalı olarak azaltılması ancak tamamen sonİran’dan alımları azaltması yönünde uyarıda landırılmaması beklenmektedir. Üstelik Sinopec
bulunmuştur.25 Çin’in İran’dan yaptığı ithalatı- ve Zhuhai Zhenrong başta olmak üzere Çin’e ait
nın büyük bir kısmı devlete ait şirketler tarafın- pek çok rafineri Temmuz ayından beri ithalatladan gerçekleştirilmektedir. Uyarının ardından rını İran Ulusal Tanker Şirketinin tankerleriyle
ülkenin en büyük petrol rafinerisi olan Sinopec gerçekleştirmektedir. Haziran ayında İran’dan
ile CNPC bünyesindeki PetroChina, İran’dan ham petrol ve kondensat taşıyan 19 tankerin
ihracatı azaltmış ve Kasım ayı için herhangi bir 9’u Çinli şirketlere aitken Temmuz ayında İran
siparişte bulunmamıştır.26 Sinopec’in İran’dan Ulusal Tanker Şirketinin 17 tankerinin tamamı
alımları günlük 100-130 bin varil seviyelerine Çin hedefiyle yola çıkmıştır.29 İran’a ait tankerdüşüreceği
ve bu Tanker
oranında
İran’ın
Çin ithalatı- lerin taşıdıkları miktarlar hakkında kesin bilgiKaynak:
Bloomberg
Track�ng
(2018)
nın yaklaşık %20’sine tekabül edeceğine ilişkin ler bulunmamakla birlikte İran’ın bu tankerlertahminler bulunmaktadır. Ancak bu iki şirket, den bazılarını yaptırımlar karşısında bir kaçış
İran ile yaptıkları anlaşmalar dışında İran’dan olarak kullanacağı düşünülmektedir.30 Nitekim
2014Payı
yılında
günlük 8:
100-150
bin varil
petrolPetrol
ithal etmekteGraf�k
Türk�ye’n�n
Toplam
İthalatındaİran,
İran’ın
(%) Çin’in Dalian ve Zhoushan
dir. Bu nedenle şirketlerin sözleşme miktarlarını şehirlerine tankerler göndererek petrolünü söz
mı yoksa ekstra yüklemelerini mi düşürecekleri konusu şehirlerdeki antrepolara boşaltmış, arkonusu belirsizdir. Her ne kadar Sinopec, Ka- dından da ham petrol ve kondensatlar Hindistan
sım ayı için herhangi bir siparişte bulunmamış ve Güney Kore’ye satılmıştır. İran’ın bu yönteolsa da şirketin İran’dan ithalatı tamamen sıfır- mi tekrar kullanacağına ilişkin sinyaller, İran’a
laması beklenmemektedir. Nitekim şirketin bazı ait 2 milyon varil petrol taşıyan Dune tankerinin
rafinerilerinin sadece İran petrolünü işlemek yaklaşık 4 yıl sonra ilk defa Dalian şehrine uğiçin tasarlanmıştır.27 Bu sebeple böyle alternatif raması ve yükünü bir antrepoya boşaltmasıyla
alımların maliyetleri aynı olsa dahi şirketin zarar ortaya çıkmıştır.31 Her ne kadar Çin hükûmeti
etmesine neden olacağından tamamen sıfırlama rafinerilerden İran’dan ithalatları azaltma taledurumu pek mümkün görünmemektedir. Zhu- binde bulunsa da Çin’in asıl hedefinin kısa bir
hai Zhenrong ve Unipec şirketleri de hükûmetin süre ithalatı azaltarak hem şirketlerini korumak
uyarısına binaen İran’dan alımı azaltacaklarını hem de muafiyetlerden faydalanmak olduğu
Kaynak:
EPDK (2018)
ancak miktarın
henüz belirlenmediğini belirt- tahmin edilmektedir. Nitekim Çin’in artan ener28
miştir. Yapılan sözleşme gereği Zhuhai Zhen- ji talebi ve enerji arz güvenliği politikası bunu
desteklemektedir. Üstelik Çin Dışişleri Bakanlı25 https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/2170303/chinatells-state-owned-oil-firms-stop-buying-iran-ahead-new-us
[Erişim tarihi:5
Graf�k
9: Türk�ye’n�n Yıllık Petrol İthalatı
(Ton)ğı Sözcüsünün Çin’in İran’dan petrol ihracatına
Kasım 2018]
26 https://www.reuters.com/article/us-china-iran-oil-exclusive/exclusidevam edip etmeyeceğine ilişkin soruya verdiği
ve-sinopec-cnpc-to-skip-iran-oil-bookings-for-november-as-us-sanctions-near-idUSKCN1MY1C9 [Erişim tarihi:2 Kasım 2018]
27 https://www.reuters.com/article/us-china-sinopec-results-oil/sinopec-says-some-refineries-would-be-hit-by-a-halt-in-iran-crude-oil-buying-idUSKCN1LC0P4 [Erişim tarihi:30 Ekim 2018]
* Çin’in İran ile ticaret verilerinde farklı kaynaklarda farklı bilgiler mevcuttur. Bu sebeple devletin kendi verilerine ulaşılmadığı zamanlarda en sık
kullanılan kaynaklar çalışmada kullanılmıştır.
28 https://www.fxstreet.com/news/chinas-unipec-will-have-to-reduce-iranian-oil-imports-reuters-201809240313 [Erişim tarihi:26 Ekim 2018]

29 https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/China-Switches-To-Iranian-Tankers-To-Import-Irans-Oil-Amid-US-Sanctions.html
[Erişim tarihi:2 Kasım 2018]
30 https://www.reuters.com/article/us-china-iran-oil-exclusive/exclusive-sinopec-cnpc-to-skip-iran-oil-bookings-for-november-as-us-sanctions-near-idUSKCN1MY1C9 [Erişim tarihi:27 Ekim 2018]
31 https://www.reuters.com/article/us-china-iran-oil/iranian-tanker-discharges-oil-into-storage-in-china-ahead-of-u-s-sanctions-idUSKCN1MJ0XX [Erişim tarihi:2 Kasım 2018]
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8 Mayıs’tan 5 Kasım’a İran’ın Petrol İhracat Karnesi ve Ülkelerin Pozisyonları
“Aslında sorduğunuz soru, Çin’in nükleer anlaşmayı uygulamaya devam edip etmeyeceğini
bağlıdır. Çin’in bu konudaki tavrını daha önce
belirtilmiştir. Çin’in İran ile iş birliği yapması
uluslararası hukuk çerçevesinde makul, meşru
ve hukukidir ve buna saygı gösterilmeli ve destek verilmelidir.” yanıtı Çin’in İran’a ilişkin yol
haritasını gösterir niteliktedir.32

3.1.5. Hindistan
Hindistan, İran’ın hem Asya’da hem de diğer ticaret partnerleri arasında Çin’den sonra
en önemli petrol ithalatçısıdır. Hindistan, 2011
yılında İran’dan günlük 320 bin varil ham petrol ve kondensat ithal ederken bu miktar yaptırımlardan etkilenmiş ancak devam etmiştir.
2014 yılında bu miktar giderek azalmış ancak
Çin gibi Hindistan da ithalatını nükleer müzakerelerin etkisiyle 2014 yılında günlük 275 bin
varil seviyelerine geri yükseltmiştir. 2017 yılında Hindistan’a yapılan ham petrol ve kondensat ihracatı, İran’ın toplam ihracatının %18’ine
ulaşmıştır. ABD’nin çekilmesinin ardından bir
süre daha İran’dan ithalatı artıran Hindistan, bu
tavrını Ağustos itibariyle değiştirerek alımları
azaltmaya başlamıştır (Grafik 7).
Ülke, 2011 yılından beri kesintisiz bir şekilde
İran’dan ham petrol ve kondensat ithal etmiştir.
Ancak ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle birlikte petrol ihracatı tehlikeli bir alana
dönüşmüştür. Üstelik ABD’li yetkililerin bu
konuda Hindistan’a uyguladığı baskı sık sık dillendirilmiş ve çeşitli platformlarda Hindistan’ın
İran’dan ithalatı sonlandırması talep edilmiştir.
Hatta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve
Savunma Bakanı James Matiss, Hindistan’a
adeta bir ikna turu yapmış ve mevkidaşlarıyla
önemli toplantılar gerçekleştirmiştir. Fakat toplantı sonrasında tarafların konuya ilişkin beyanda bulunmaması, Hindistan’ın ikna olmadığını
göstermiştir.33 Hindistan, yakın zamana kadar
bu konuda kararlı bir tavır sergileyerek İran’dan
ithalatı azaltmamıştır. Ancak Ağustos döneminde ülkenin kararı aniden değişmiştir. Hindistan,
32 https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/
t1606828.shtml [Erişim tarihi:1 Kasım 2018]
33 https://asia.nikkei.com/Politics/International-Relations/India-chooses-discounted-Iranian-crude-and-says-no-to-the-US [Erişim tarihi:3
Kasım 2018]
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Reuters’in ticari kaynaklarından elde ettiği verilere göre Nisan-Ağustos döneminde İran’dan
günlük 658 bin varil petrol ihraç etmiştir. Eylül
ve Ekim ayları için öngörülen kesintilerle ithalatın günlük ortalamasının yaklaşık %45 azalacağı tahmin edilmiştir. Nitekim Hindistan’ın
ithalatı beklendiği gibi 360-370 bin varil seviyelerine kadar düşmese de 400 bin varil seviyelerine kadar inmiştir. Üstelik Hindistan rafinerileri Kasım ayı için de herhangi bir siparişte
bulunmamıştır.34
Hindistan’ın uzun süre ABD baskılarına direnmesinin birkaç nedeni bulunmaktadır. İlk
olarak İran petrolünün Hindistan ekonomisindeki payı büyüktür. Hindistan enerji ihtiyacının
yaklaşık %70’ini ithal eden bir ülkedir ve İran
bu büyük enerji ithalatının yaklaşık %10’unu
karşılamaktadır. Bu sebeple İran’ın sahip olduğu yüksek pay Hindistan’ın kolayca alternatiflere yönelmesini engellemektedir. Ayrıca İran
petrolü benzerlerine kıyasla ucuz bir üründür.
Örneğin bir ham petrol çeşidi olan “Iranian
Heavy” eşdeğer özellikleri taşıyan “Arabian
Medium” petrolünden 90 cent daha ucuzdur.
Fiyat avantajının yanı sıra İran’ın Hindistan’a
sağladığı artı avantajlar da bulunmaktadır. İran,
Hindistan’a özel bir indirime gitmiştir. Normalde Hindistan devlet rafinerileri, büyük bir gaz
sahasının geliştirme hakları konusundaki ihtilaf
nedeniyle 2017/18 mali yılında İran’dan petrol
ithalatını kesmiştir. Ancak İran’ın müzakereler
neticesinde Nisan ayından itibaren nakliye indirimi sunması rafinerilerin fikrini değiştirmiştir.35 Yaptırımların birinci evresinin uygulanmasıyla İran’la çalışan pek çok şirket, bu ülkeyle
ilişkilerini sonlandırmıştır. Sigortacılıkla ilintili
yaptırımların şirketleri temkinli olmaya zorlaması nedeniyle Hindistan’ın en büyük nakliye şirketi “Shipping Corp of India” İran’dan
petrol sevkiyatını durdurmuştur. Bu hamlenin
ardından İran, Hindistan’a kendi tankerlerini kullanma opsiyonunu sunmuş ve Hindistan
hükûmetinin de onay vermesiyle Temmuz ayından itibaren yapılan ithalatlarda bedelsiz bir şe34 https://www.dawn.com/news/1435948 [Erişim tarihi: 26 Ekim 2018]
35 https://www.reuters.com/article/india-oil/indian-oil-imports-from-iran-surge-to-highest-since-2016-trade-idUSL4N1TE4HY [Erişim tarihi:28
Ekim 2018]
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Graf�k 7: H�nd�stan’ın İran’dan Ham petrol ve Kondensat İthalatı (Gün/Var�l)

Kaynak: Bloomberg Tanker Track�ng (2018)

kilde İran’a ait tankerler kullanılmıştır.36 Ayrıca
Son olarak Hindistan-İran ilişkileri güvenlik
İran, Hindistan’a uzun vadeli ödeme planları açısından büyük bir öneme sahiptir. Nitekim
37
sunmaktadır.
ABD, Hindistan’ı
ikna sürecinde
Graf�k
8: Türk�ye’n�n
Toplam Petrol
İthalatındaHindistan-Pakistan
İran’ın Payı (%) arasındaki sorunlar sebebiyİran petrolü yerine kendi petrolünü önermişse le Hindistan ticaret yollarını Pakistan dışında
de yukarıda değinilen avantajlar düşünüldü- bir güzergâhtan geçirmek istemektedir. Bölgede
ğünde İran yerine ABD’den petrol alma fikri bu alandaki tek alternatif ise Hindistan’ın İran
Hindistan açısından hem nakliye indirimi hem ile birlikte geliştirmek istediği Chabahar limade mesafe göz önüne alındığında ekonomik bir nıdır. Hindistan, bu liman sayesinde hem bölteklif değildir.
gede sorunlu olduğu ülkeler ile mecburi olarak
Hindistan diğer ülkelerden farklı olarak hâ- geliştirdiği bağları devam ettirmek zorunda kallihazırda sosyoekonomik sorunlarla karşı karşı- mayacak hem de uluslararası pazarlara ve kendi
yadır. Hindistan para birimi olan rupinin uzun ticaret partnerleri dışındaki ülkelere kolaylıkla
zamandır değer kaybetmesi ve yaklaşan seçim- ulaşma imkânı bulacaktır.40 Böyle bir durumler, ülkenin İran’dan vazgeçmesini zorlaştır- da Hindistan’ın İran ile ticari ilişkileri kesmesi
maktadır. Para birimindeki değer kaybı ülkenin sadece ekonomik sonuçlar doğurmayacağı için
enerji giderini arttırmaktadır. Nitekim Ağustos Hindistan’ın kolaylıkla verebileceği bir karar
ayında hükûmetin yaptığı hesaplamalar, petrol değildir.
Kaynak: EPDK (2018)
fiyatlarındaki artış devam ettiği takdirde enerji
Her ne kadar Hindistan hükûmeti, rafinerifaturasının 2018/2019 mali yıl için yaklaşık 26 lerden alımları durdurmasını talep etmiş olsa da
milyar dolar artabileceğini ortaya koymuştur.38 bunun stratejik bir hamle olduğu düşünülmekGraf�k
Türk�ye’n�n
Yıllık Petrol
(Ton)tedir. Hindistan’ın hedefinin ABD’den muafiyet
Ayrıca 9:
yaklaşan
seçimlerden
ötürü İthalatı
hükûmet,
farklı alternatiflerden daha yüksek fiyatlara pet- sağlamak olduğu açıktır. Nitekim Hindistan’ın
rol ithal ederek maliyetin artmasını ve bunun da İran’la çalışan pek çok rafinerisi bulunmaktahalka yansımasını istememektedir.39
dır ve bunlardan Hindustan Petroleum, Reliance Industries ve HPCL Mittal Energy, Kasım
36 https://in.reuters.com/article/india-iran-oil/exclusive-india-allows-staayında olduğu üzere Eylül ve Ekim ayları için
te-refiners-to-use-iran-tankers-insurance-for-oil-imports-idINKCN1LJ1ES
[Erişim tarihi:2 Kasım 2018]
de siparişte bulunmadığını açıklamıştır. Bharat
37 https://www.ndtv.com/india-news/india-likely-to-continue-importing-iran-oil-despite-us-sanctions-1905533 [Erişim tarihi:4 Kasım 2018]
Petroleum ise Eylül ayında İran’dan 1 milyon
38 https://oilprice.com/Energy/Energy-General/India-Cuts-Iranian-Oil-Imvaril petrol alacağını ancak Ekim’de sipariş verports-As-US-Sanctions-Loom.html [Erişim tarihi:5 Kasım 2018]
39 https://www.cnbc.com/2018/09/07/india-may-not-be-able-to-cut-iranian-oil-imports-despite-us-sanctions-demands.html [Erişim tarihi: 28
Ekim 2018]

40 https://www.indiatoday.in/fyi/story/chabahar-port-iran-importance-to-india-pakistan-afghanistan-1028342-2017-08-07 [Erişim tarihi:3
Kasım 2018]

info@iramcenter.org

17

Kaynak: Bloomberg Tanker Track�ng (2018)

8 Mayıs’tan 5 Kasım’a İran’ın Petrol İhracat Karnesi ve Ülkelerin Pozisyonları
Graf�k 8: Türk�ye’n�n Toplam Petrol İthalatında İran’ın Payı (%)

Kaynak: EPDK (2018)

meyeceğini belirtmiştir.41 Şirketlerin demeçle- bin varil petrol ihraç ederken bu oran, Temmuz
rinden
tamamen alımı durdurmaktan ziyade ara ayında artış göstererek neredeyse üçe katlanmış
Graf�k 9: Türk�ye’n�n Yıllık Petrol İthalatı (Ton)
verdikleri anlaşılmaktadır. Üstelik İran’ın yak- ve günlük 210 bin varile kadar çıkmıştır. Ancak
laşık %15 hissesine sahip olduğu Hindistan’ın bu oran Ağustos-Eylül döneminde azalmış ve
Chennai Petrol Şirketi’nin de alımları kesmesi42 Eylül’de 130 bin varil seviyelerine kadar geriİran ile danışıklı bir hamlenin gerçekleştirildi- lemiştir* (Grafik 9).
ğini ve rafinerilerin önceki aylar yüklediği aşırı
Türkiye hem jeopolitik konumun sağladığı
miktarlara bakılırsa bu aylardaki azaltmaların avantajdan ötürü hem de ürün kalitesi ve uygun
daha önceden telafi edilmiş olabileceğini dü- fiyat nedeniyle İran’dan petrol ithalat etmeyi
şündürmektedir.
tercih etmektedir. İki ülke aralarında uzun yıllardır süren iş birliği bazı bölgesel sorunların
3.1.6. Türkiye
Bölgede İran yaptırımlarından en çok etki- varlığına rağmen hemen her alana yansıyarak
lenme ihtimali bulunan ülke Türkiye’dir. Nite- devam etmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin
kim Türkiye’nin İran petrolüne bağımlılığı ülke İran’dan petrol ithalatını tamamen durdurması
yetkililerini en çok düşüren konudur. Yaklaşık mümkün değildir. İthalattaki azalmanın kon%73 oranında enerjide dışa bağımlı olan Türki- jonktür gereği ABD’den muafiyet sağlama heKaynak: EPDK (2018)
ye, son 15 yılda ortalama 54 milyar dolar ener- define yönelik olduğu görünmektedir.
ji faturası ödemiştir ve toplam ithalatta İran’ın
3.2. Petrol Muafiyetleri
payı yaklaşık %50 civarlarındadır (Grafik 8).
31 Ekim 2018 Cuma günü ABD Dışişleri
Üstelik bu oran zaman zaman %70 seviyelerine
Bakanlığı
yetkileri verdikleri demeçte 8 ülkeye
kadar yükselmiştir.
İran’dan petrol ithalatı konusunda geçici olaABD’nin anlaşmadan çekilmesinin ardın- cak şekilde muafiyet verileceğini bildirmiştir. 5
dan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın tavrı- Kasım’da kameraların karşısına geçen Dışişleri
nı eleştirerek yaptırımlara uymama konusunda Bakanı Mike Pompeo ile Hazine Bakanı Steven
resmî görüş beyan etmiştir. Ancak Cumhurbaş- Mnuchin bu ülkelerin isimleri ve uygulanacak
kanının bu tavrına rağmen Türkiye’nin başlıca muafiyetlerin genel çerçevesi hakkında bilgi
ham petrol ithalatçısı olan Tüpraş, Mayıs ayın- vermiştir. Buna göre Türkiye, Çin, Japonya,
dan itibaren bu ülkeden petrol alımını azaltmış- Tayvan, Hindistan, Güney Kore, Yunanistan
tır. Türkiye Haziran ayında İran’dan günlük 70 ve İtalya muafiyet verilen ülkelerdir. Basın
41 https://www.reuters.com/article/us-india-iran-oil-exclusive/exclusive-indias-iran-oil-purchases-to-fade-ahead-of-us-sanctions-idUSKCN1LU0UW [Erişim tarihi:29 Ekim 2018]
42 https://www.reuters.com/article/us-india-iran-oil/indian-oil-refiner-part-owned-by-iranian-company-cancels-iran-oil-imports-idUSKCN1M0158 [Erişim tarihi:25 Ekim 2018]
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* EPDK verileri ton üzerinden açıklandığı için grafik ton cinsinden verilmiş ancak çalışmanın bütünlüğünü korumak için belirtilen kısım içerisinde
günlük varil cinsine dönüştürülecerek kullanılmıştır. 1 ton 7.352941176
varile denk gelmektedir.

Kaynak: EPDK (2018)

Graf�k 9: Türk�ye’n�n Yıllık Petrol İthalatı (Ton)

Kaynak: EPDK (2018)

açıklamasında söz konusu ülkelerin, ABD’nin
KOEP’ten çekildiğini açıklamasının ardından
yaptırımların uygulanmasına yardımcı olmaya
yönelik olumlu tavır takınmalarının bu kararda önemli rol oynadığı belirtilmiştir. Yukarıda
da geniş bir şekilde anlatıldığı gibi bu ülkelerin
tamamının Haziran-Eylül arası dönemde daha
önceki aylara göre İran’dan petrol ithalatını kabaca %30 civarında azalttıkları gözlemlenmektedir. İkinci bir teknik husus ise adı geçen ülkelerdeki bazı rafinerilerin konfigürasyonunun
İran petrolünü işlenmesine yönelik dizayn edilmesinden dolayı İran’dan petrol ithalatının durdurulmasının bu tür işletmelerin iktisadi olarak
bir nevi cezalandırılması anlamına geleceğidir.
ABD yönetimi, bu yaptırımların diğer ülkelere bazı olumsuz etkilerinin olacağını bilmekle
birlikte yaptırımların işletmelerin zarar ya da
iflas etmelerine neden olmasını istememektedir. Dolayısıyla bu tür riskleri olan şirketlerin,
ABD Hazine Bakanlığına teknik dosyalar hazırlayarak gittikleri ve sundukları objektif deliller
neticesinde muafiyet aldıkları bilinmektedir.
Üçüncü olarak petrol arzına yönelik risklerin
muafiyet kararının alınmasında etkili olduğu
düşünülmektedir. 8 Mayıs sonrasında Trump ve
kabinesinden yetkili ağızlar, 5 Kasım geldiğinde İran’ın petrol ihracatının sıfırlanacağını söylemişlerdi. 95 milyon varil düzeyindeki günlük
küresel petrol piyasasından 2,5 milyon varilin
çekilmesi ve bunun yerini alacak sürdürülebilir kaynağın olmaması küresel petrol piyasasını
tedirgin etmiş ve Brent tipi petrolün varil fiyatı

yaz sonlarında 80 doları aşarak 90 dolara yaklaşmıştır. Petrol fiyatlarına yönelik bu trendin
İran’a ABD tarafından tek taraflı olarak uygulanan yaptırımların meşruiyetinin daha da zayıflamasına neden olacağı düşünülmüş ve bu yüzden
ABD yönetimi geri adım atarak en azından 1,5
milyon varil civarında petrol satışına muafiyet
yolu ile göz yummaya karar vermiştir.
ABD yönetiminin verdiği muafiyetin geçici
olduğu unutulmamalıdır. Nitekim ABD’nin 6 ay
sonra bu ülkelerden İran’dan petrol ithalatlarını
daha da düşürmelerini istemesi beklenmektedir.
Küresel ekonomi, 2018 yılının ikinci yarısından
itibaren yavaşlama trendine girmiştir. Bu gelişme kısmen ABD’nin Çin ile ticaret savaşına girmesinden kaynaklanmaktadır. Küresel büyümenin yavaşlaması petrol talebinin daha mutedil
bir artış göstereceğine işaret etmektedir. Nitekim 2019 yılında küresel ekonomik yavaşlamaya paralel olarak İran petrolünü olan ihtiyacın
da azalacağı tahmin edilmektedir.
Başta ABD gelmek üzere diğer ülkelerin
petrol arzlarını artırma ihtimali konuşulmaktadır. ABD tarafından üretilen kaya petrolünün ihracat pazarlarına sunacak boru hatlarının 2019
yazının başında devreye gireceği söylenmektedir. Eğer boru hattı projesi bitirilirse ABD’nin
petrol üretiminin İran’ın piyasadan tamamıyla
çekilmesinden kaynaklanacak 1 milyon varillik
boşluğu doldurabileceği yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu nedenle petrol fiyatlarının 70-80 dolar bandında olması şartıyla
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muafiyetlerin geçici olma ihtimalinin oldukça
yüksek olduğu düşünülmektedir. Çeşitli nedenlerle İran’dan petrol alımı sıfırlanmasa da petrol ihracatının 1 milyon varilin altına düşmesi
İran’ı ciddi anlamda sıkıntıya sokacaktır.

Sonuç
ABD yaptırımlarının İran’ın ekonomisine
etkisi kısa sürede beklenenden şiddetli olmuş,
süreç Mayıs aylarında ABD karşısında bir duruş sergileyen ve yaptırımlara uymayacağını
açıklayan pek çok ülkenin ithalatı azaltmasıyla
İran aleyhine gelişmiştir. Her ne kadar İran’ın
ham petrol ve kondensat ihracatına ilişkin farklı
veriler mevcut olsa da genel gidişat, ihracatın
azaldığı yönündedir. Uluslararası Finans Enstitüsünün verilerine göre Nisan-Eylül döneminde
İran’ın ham petrol ve kondensat ihracatı günlük
0,8 milyon varil azalmış ve bunu telafi etmek
amacıyla OPEC ve diğer üreticiler üretimi günlük 500 bin varil artırmıştır.43
Nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin İran’la ticareti devam ettirmek için sunduğu alternatifler
hem yatırımcılar tarafından yetersiz görülmüş
hem de uygulamaya ilişkin sorunlara çözüm getirmekten uzak kalmıştır. Uluslararası arenada
çözümsüzlüğün belirginleşmesinin İran’dan ithalat yapan ülkelerin kararlarında etkili olduğu
düşünülebilir. Ancak petrol ithalatçısı ülkelerin
alımda azalmaya gitmesinde ABD’nin muafiyet
sağlama konusundaki sert tavrının yumuşamasının etkisi daha fazladır. Nitekim ABD Mayıs
ayında muafiyet konusunda herhangi bir tolerans gösterilmeyeceğini açıklamasına rağmen
zamanla muafiyet konusu dillendirilmeye başlamıştır. Bu açıklamadan sonra petrol ithalatında azalmaya giden devletlerin neredeyse tamamına 5 Kasım’da ABD yaptırımlarından muaf
tutulmuştur. Bazı ülkelere gerçekten İran’dan
petrol ithalatını azalttığı için bazılarına ise ABD
ile olan ilişkilerinden ötürü muafiyet verilmiştir. Muafiyetler kapsamında bu ülkeler İran’dan
ham petrol ve kondensat ithalatına devam edebilecek ancak zamanla ithalat miktarlarını düşüreceklerdir.
43 http://www.themeditelegraph.com/en/markets/2018/09/29/asia-iran-oil-imports-hit-month-low-set-drop-further-KpcIJnCVOefdTTp2NMrbnO/
index.html [Erişim tarihi:31 Ekim 2018]
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İran’ın ham petrol ve kondensat ithalatını azaltan ülkelere ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması bu durumun İran tarafından da
kabul edilebilir olduğunu düşündürmektedir.
Üstelik İran bir yandan söz konusu sekiz ülkeye ihracat gerçekleştirirken diğer yandan daha
önce olduğu gibi yaptırımlardan kaçış yolları
aramaktadır. İran’ın ikinci ülkelerdeki depoları, yüzen süper tankerleri44 ve tankerlerin takip
edilmesini zorlaştıracak uygulamaların45 ülkeye
ne kadar fayda sağlayabileceğini ise zaman gösterecektir.

44 https://hpruk.com/energy-voice-in-big-win-for-trump-us-sanctions-cripple-iranian-oil-exports/ [Erişim tarihi:5 Kasım 2018]
45 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-25/iranian-oiltankers-go-dark-with-1-1-2-months-to-go-to-sanctions [Erişim tarihi:30
Ekim 2018]
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