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KISALTMALAR
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Avrupa Birliği

ABD

Amerika Birleşik Devletleri

AEB

Avrasya Ekonomik Birliği

BM

Birleşmiş Milletler (United Nations-UN)

BMGK Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
CNPC

Çin Ulusal Petrol Şirketi

E3

AB üyesi ve aynı zamanda Nükleer Anlaşmada imzası bulunan 3 ülke: İngiltere, Fransa, Almanya.

JCPOA İran ile P5+1 arasında imzalanan Nükleer Anlaşma
P5+1

Nükleer Anlaşmada imzası olan ülkeler: ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya

OFAC

ABD Hazine Bakanlığında örgütlenen ve ABD’nin diğer ülkelere uyguladığı yaptırımları yöneten kurum.

SDN

ABD yaptırım sisteminde terör, insan hakları vb. nedenlerle ismi zikredilen kişi ve kurumlar.
Bu kişi ve kurumlarla ticari ilişkiye girilmesi ABD yasalarına göre suçtur.

NDAA
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ÖZET

ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ile İran’a uygulanan ikincil yaptırımlar en geç Kasım
2018’de tekrar yürürlüğe girecek.
Yasaklılar listesinde yer alan şirketlerle ticaret yapan firmalar, ABD yaptırım sistemine göre
ceza alacaklar.
Rusya’nın ABD ve İran ile düşük ticaret hacmi nedeniyle ikincil yaptırımlara maruz kalma ihtimali düşük olacaktır.
İran Çin’in enerji güvenliği için önemli olsa dahi ABD ile ilişkilerini daha da germek istemeyen
Çin’in bu konuda ABD ile uzlaşarak bir orta yol bulması bekleniyor.
Avrupa ülkeleri bir yandan nükleer anlaşmanın devam ettirilmesini isterken diğer yandan İran’la
ticaret yapan Avrupa şirketlerinin ikincil yaptırımlardan daha az etkilenmesi için çabalıyor.

Anahtar Kelimeler: Nükleer Anlaşma, E3, Petrol, İran, İkincil Yaptırımlar

•
•
•
•
•

SUMMARY

With the withdrawal of the US from JCPOA, the secondary sanctions imposed on Iran will come into
force again in November 2018 at the latest.
Foreign firms doing business with any firms or persons cited in the Iranian SDN list may be punished on
the basis of American sanctions-system.
Russia is unlikely to be exposed to secondary sanctions because of low trade volume with the US and Iran.
Despite Iran’s significance for China’s energy security Chine will expectedly look for a middle-way solution not to escalate its relations with the US any further.
While European states try to keep the JCPOA on the one hand, they seek to minimize the adverse effects
of the sanctions on European firms on the other.

Keywords: JCPOA, SDN, Iran, E3, Oil Trade, Secondary Sanctions.

چكیده

.•پس از خروج آمریكا از توافق هسته ای تحریمهای ثانویه حداكثر تا ماه نوامبر دوباره به اجرا گذاشته خواهند شد
•شركتهایی كه اقدام به انجام مبادالت تجاری با شركتهای قرار گرفته در لیست تحریمهای ایاالت متحده نمایند از
.طرف این كشور مورد مجازات قرار خواهند گرفت
 از این روی احتمال روبرو شدن این كشور با.•روسیه دارای حجم تجاری پایین با ایاالت متحده و ایران است
.تحریمهای ثانوی اندك می باشد
•هر چند ایران برای امنیت انرژی چین مهم می باشد ولی به دلیل اینكه چین تمایل به افزایش تنش موجود با ایاالت
متحده ندارد می توان پیش بینی كرد كه این كشور برای یافتن راهی میانه در این موضوع با ایاالت متحده به
.تعامل بپردازد
 از طرف دیگر هدف این اتحادیه.•اتحادیه اروپا از یك طرف در تالش برای تداوم یافتن توافق هسته ای است
..كاهش تاثیرپذیری از تحریمهای ثانویه برای شركتهایی است كه به مبادله تجاری با ایران می پردازند
 تحریمهای ثانویه، ایران، نفت،E3  گروه، توافق هسته ای:كلید واژه ها
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Giriş
İslam Devrimi sonrasında meydana gelen
bazı olaylar, İran ile Batılı ülkeler (özellikle
de ABD) arasında soğuk bir dönemin başlamasına neden olmuştur. İslam Devrimi’nden
günümüze kadar geçen 39 yıllık sürede İran’a,
ABD tarafından çok sayıda ve farklı kapsamlarda yaptırımlar uygulanmıştır. ABD, İran’a
uyguladığı yaptırımlara uluslararası meşruiyet
kazandırmak için çabalasa da 2006 yılına kadar bu konuda çok başarılı olamamıştır. 2006
yılına kadar ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırım mekanizması ABD iç hukuk sisteminin bir
parçası olarak değerlendirilebilir. 2002 yılında
İran’ın nükleer faaliyetlerinin bir kısmının gizli
ve barışçıl olmayan bir amaca yönelik olduğu
yönünde iddialar uluslararası toplumu harekete
geçirmiştir. Bu bağlamda İran’ın nükleer silah
geliştirmeye yönelik faaliyette bulunduğu iddiasıyla 2006 yılı sonrasında Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi (BMGK) nezdinde İran’a
ekonomik yaptırımlar uygulama kararı alınmıştır. BMGK yaptırımlarının devreye girmesiyle
İran artık ABD merkezli tek taraflı yaptırımların odağı olmaktan çıkıp dinamik ve çok aktörlü
bir uluslararası odak hâline gelmiştir. Nitekim
BMGK’nin 2006-2010 arası dönemde aldığı
yaptırım kararlarının uygulanmasında AB, Çin,
Rusya ve diğer birçok ülkenin ortak tavır sergilemesi “İran’a ekonomik yaptırım” düşüncesinin uluslararası alanda meşrulaşmasına neden
olmuştur. Bunun yanı sıra 2010-2012 arası dönemde AB ve ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların etkinliğinin arttırılması için aldığı bir
dizi tedbir, İran ekonomisini nefes alamaz hâle
getirmiştir.
ABD, 1979-2002 ve hatta 1979-2006 arası
dönemde İran’a uygulanan yaptırımlarda tek
başına kural koyucu ve uygulayıcı aktör durumundadır. Söz konusu yaptırımlar, ABD açısından başarılı olamamıştır. Oysaki 2006 sonrası
dönemde İran’a uygulanan yaptırımlar ve özellikle 2012 sonrası dönemde amaçlanan hedeflere ulaşmak bakımından oldukça etkili olmuştur. 2006 öncesindeki başarısızlık bir ölçüde bu
yaptırımların uygulanmasında diğer ülkelerin
ABD ile birlikte hareket etmemesinden kaynak4
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lanmaktadır. Nitekim tarihsel olarak uluslararası
yaptırımların başarısında uluslararası eş güdüm
ve ortak eylem oldukça önemli bir parametredir. ABD ile iyi ilişkilere sahip birçok ülkenin
bile ABD’nin yaptırımları uygulamasına katkı
sağlamadığı söylenebilir. 11 Eylül Saldırıları
bir anlamda ABD’yi “mağdur” durumuna getirmiş ve böylece ABD’nin uyguladığı ve uygulayacağı doğru ya da yanlış birçok politikanın
uluslararası alanda desteklenmesine ve bir nevi
“meşruiyet” kazanmasına neden olmuştur. Başka bir ifadeyle ABD tarafından İran’a uygulanan yaptırımlar bakımından 11 Eylül Saldırıları
bir fırsat alanı yaratmıştır (Küpeli, 2016: 106).
P5+1 olarak bilinen 6 ülke (ABD, Çin, İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya) ile İran arasında yapılan müzakereler sonunda, tarafların
karşılıklı olarak verdikleri ödünler (taahhütler)
neticesinde bir uzlaşı ortaya çıkmıştır. Bu uzlaşı metni Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)
ya da İngilizcesiyle “Joint Comprehensive Plan
of Action” (JCPOA), BMGK tarafından kabul edilmiştir. KOEP metni referans alınarak
BMGK tarafından onaylanan 2231 numaralı karar ile tarafların verdikleri taahhütler bağlayıcı
bir uluslararası anlaşma hâline gelmiştir. KOEP
ile nükleer faaliyetlerini ciddi anlamda azaltması kaydıyla İran’a BMGK, ABD ve AB tarafından “nükleer faaliyetleri nedeniyle” uygulanan
yaptırımların kaldırılması kabul edilmiştir. Anlaşmaya göre İran, nükleer faaliyetlerini ciddi
anlamda azaltacağını ve bu tür faaliyetlerinin
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından
belirli aralıklarla denetlenmesine müsaade edeceğini taahhüt etmiştir. 2231 Numaralı BMGK
Kararı ile BMGK tarafından İran’a nükleer
programı gerekçe gösterilerek 2006-2010 arasında uygulamaya konulan çeşitli yaptırımlar
kaldırılmıştır.1 2231 Sayılı BMGK Kararın 1112 numaralı paragrafında “…taraflardan birisinin (İran ya da 5+1 ülkelerinin) nükleer anlaşma
hükümlerine uymaması durumunda…” kaldırılan yaptırımların tekrar tesis edileceği hüküm
altına alınmıştır. BMGK adına İran’ın nükleer programını denetleme yetkisi Uluslararası
1 Böylece 2006 yılında alınan 1696 ve 1737 Saylı Kararlar; 2007 yılında
alınan 1747 Sayılı Karar; 2008 yılında alınan 1803 ve 1835 Sayılı Kararlar;
2010 yılında alınan 1929 Sayılı Karar ve 2015 yılında alınan 2224 Sayılı
Karar kaldırılmıştır.

Atom Enerjisi Ajansı eliyle yürütülmektedir. Şu
ana kadar bu kurum tarafından hazırlanan denetim raporlarına göre İran’ın anlaşma hükümlerine aykırı bir faaliyeti tespit edilememiştir.
8 Mayıs 2018 Salı günü ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştır. Bu karar neticesinde anlaşma her ne kadar teknik olarak geçerliliğini
korusa da fiilî olarak ciddi ölçüde etkisizleşmiştir. KOEP ile ABD, İran’a ilişkin tüm yaptırımları değil nükleer faaliyetleriyle ilintili olanları
kaldırmayı taahhüt etmiştir. Aslında KOEP’le
kaldırılan yaptırımlar, ABD’nin İran’a uyguladığı “yaptırım sisteminin” sadece bir bölümünü oluşturmaktadır. Anlaşmayla spesifik olarak
İran’a uygulanan ikincil yaptırımlar ve çok sınırlı düzeyde birincil yaptırımların kaldırılması
taahhüt edilmiştir. ABD’nin anlaşmadan çekilmesi bu bağlamda ABD’nin anlaşma metninde
zikredilen taahhütlerini yerine getirmeyeceği
anlamına gelmektedir. Dolayısıyla anlaşmayla
İran’ın taahhütlerini yerine getirmesi durumunda sözü verilen ekonomik vaatlerin önemli bir
kısmı kapsam dışına çıkarılmıştır.
Bugün gelinen noktada merak edilen soru
şudur: “Söz verilen ekonomik vaatlerin bir
kısmından vazgeçiliyor olmasına rağmen İran
anlaşmada belirtilen taahhütlerini yerine getirmeye devam edecek midir?” Durumu komplike
yapan temel husus, ABD’nin anlaşmadan çekilmesiyle ABD’nin ikincil yaptırımlarının tekrar
yürürlüğe girecek olmasıdır. Nitekim İran’la
yapılan ticari işlemin özelliğine göre 90 gün
(Ağustos 2018) ya da 180 gün (Kasım 2018)
sonra İran’da yerleşik bazı kişi, şirket ya da kurumlarla ticari faaliyette bulunan üçüncü ülkede mukim kişi, şirket ya da kurumlar, ABD’nin
yaptırımlarına maruz kalma riskiyle karşı karşıya kalacaktır. İkincil yaptırımların tekrar tesis
ediliyor olması ABD’li olmayan kişi ve firmaların İran’la yatırım ya da ticari ilişki içine girmesini ciddi şekilde engeleyecek potansiyele sahiptir. Nitekim İran’la bu tür ticari ilişkiye giren
üçüncü ülke şirketlerinin ABD’nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalma ve cezalandırılma riski
bulunmaktadır. 2018 yılının yaz mevsiminde
bahsedilen bu risklerin baypas edilmesi ve bü-

tün tarafların zararlarını azaltacak makul yolların bulunması için konunun muhatabı birçok
aktörün yoğun mesai harcayacağı söylenebilir.
Bu çalışmanın amacı, İran’a ABD tarafından
uygulanan yaptırım mekanizması hakkında genel bir bilgi sunmak ve ABD’nin KOEP’ten çekilmesi sonrasında uluslararası arenadaki diğer
güç merkezlerinin (Çin, Rusya, AB) önündeki
seçenekler hakkında bilgi vermektir. Bunun
yanında önümüzdeki dönemde anlaşmaya taraf olan Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve
Çin’in atacağı adımlar ve bu adımların muhtemel sonuçları hakkında okuyucuya bilgi verilecektir. Son olarak mevcut durumun Türkiye açısından değerlendirilmesi çalışmanın bir diğer
amacıdır. Konunun jeopolitik yanı son derece
önemli olmakla birlikte çalışmada mesele ağırlıklı olarak ekonomik düzlemde ele alınmıştır.
Dolayısıyla ABD’nin anlaşmadan çekilmesiyle
ilgili şu an devam eden diplomatik pazarlıklar,
taraf ülkelerin siyasi beyanları ve önümüzdeki
dönemde ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin
yol açacağı jeopolitik gelişmeler ve bu gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkabilecek muhtemel senaryolar bu çalışmanın odak noktasını
oluşturmamaktadır. Bu bağlamda çalışmanın
bir sonraki bölümünde İran’a yaptırımların tarihçesi anlatılacaktır. İkinci bölümde KOEP
ve ABD’nin yaptırım sistemi hakkında teknik
bazı konular masaya yatırılacak ve ABD’nin
anlaşmadan çekilmesinin yaratacağı ekonomik
durum izah edilecektir. Dördüncü bölümde ise
Çin, Rusya ve Avrupa Birliğinin atabileceği
adımlar hakkında bilgi sunulacaktır. Beşinci
bölümde genel bir değerlendirmenin yanında
Türkiye’nin pozisyonu ve alternatifleri hakkında bilgi verilecektir. Çalışmanın altıncı bölümünde bir özet yapılacak ve İran’ı önümüzdeki
dönem bekleyen sorunlar hakkında kısa bir değerlendirme yapılacaktır.

1. İran’ın Yaptırımlar Geçmişi
1979-1981 arası dönemde cereyan eden
“rehine krizi”, ABD ve İran arasında ilişkilerin bozulmasına neden olan önemli bir dönüm
noktasıdır. Rehine krizi vakası sırasında ve kriz
sonrasında ABD’nin İran’a yönelik politikaları
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bir anda sertleşmiştir. Nitekim dönemin ABD
başkanı Jimmy Carter, 1979-1981 arası dönemde imzaladığı çok sayıda başkanlık kararıyla2;
1. İran’ın ABD’deki bütün mal varlıklarını
dondurulmuş,
2. İran’dan başta ham ve işlenmiş petrol ile
petrol ürünleri olmak üzere birçok malın
ithalatı yasaklanmış,
3. ABD vatandaşlarının İran’a gidişleri yasaklanmış,
4. Bankaların ve diğer finans kuruluşlarının İran ile ilgili işlere aracılık etmeleri
belirli ölçüde yasaklanmıştır.
1983 yılının Nisan ayında, ABD’nin Beyrut Büyükelçiliğine yapılan bombalı saldırıda
63 kişinin hayatını kaybetmesi ve ayrıca Ekim
1983’te yine Beyrut’ta ABD askerî üssüne yapılan intihar saldırısı sonucunda 241 Amerikan
askerinin ölümü, ABD’nin İran’a karşı tutumunun daha da sertleşmesine neden olmuştur. Dönemin ABD Başkanı Reagan’ın 1984 yılında aldığı önemli bir başkanlık kararıyla İran, “teröre
destek veren” ülke kategorisine alınmış ve böylelikle İran, ABD mevzuatında “teröre destek
veren ülkelere” yönelik uygulanan yaptırımların kapsamına dâhil edilmiştir. Ancak bütün bu
adımlara rağmen ABD, İran’a uyguladığı yaptırımlarda başarısız olmuştur. Bunun en önemli
nedeni yürürlüğe konulan yaptırım yasalarının
uygulanmasında yeterli titizliğin gösterilmemesi ve hatta yaptırımların bizatihi ABD’nin
kendi kamu kurumları tarafından ihlal edilmesidir. Bu bağlamda ABD’nin yaptırım kararının
bizatihi ABD tarafından delinmesi oldukça enteresan bir örnektir. Petrol ithalatını yasaklayan
yaptırım kararlarına rağmen 1981-1987 arası
dönemde, ABD ham petrol ithalatında İran iki
numaralı ülke konumundadır. Bu dönemde bizzat ABD Enerji Bakanlığının “Stratejik Petrol
Rezervlerinin” korunması kararı gerekçe gösterilerek İran’dan ham petrol ithal etmesi oldukça
manidardır. ABD Kongresinin durumu fark etmesi ve bu hususta soruşturma başlatması üze2 Başkan Carter döneminde İran’a yaptırım amacıyla çıkarılan Başkanlık
Karar Numaraları: 12170; 12205; 12211; 12277; 12278; 12279; 12280;
12281; 12282; 12283 ve 12284.
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rine 1987 yılında Reagan yönetimi, 12613 sayılı Başkanlık Kararı’yla İran’dan başta petrol ve
petrokimya ürünleri olmak üzere birçok ürünün
ithalatını yasaklamıştır (Corn vd., 2015).
1990’lı yıllarda ABD’nin İran’a uyguladığı
yaptırımlar artarak devam etmiştir. 1994-1995
arası dönemde ABD Başkanı Clinton 4 önemli
başkanlık kararı çıkarmış (12938, 12957, 12959
ve 13059 Numaralı Başkanlık Kararları) ve
ABD’de mukim gerçek ve tüzel kişilerin İran’la
ticari ve yatırım faaliyetlerinde bulunmaları
önemli ölçüde yasak kapsamına alınmıştır. ABD
yasama organınca 1996 yılında “İran ve Libya
Yaptırım Yasası” (Iran and Libya Sanctions Act)
ya da kısaca ILSA kabul edilmiştir. Bu yasayla
ABD’de ilk kez “ikincil yaptırımlar” ABD ambargo mevzuat sistemine dâhil edilmiştir. Buna
göre üçüncü ülke kişilerinin İran’da enerji sektöründe belirli bir seviyenin (tavanın) üzerinde
yatırım yapması yasaklanmıştır. Ayrıca bu kanunla ABD’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin
Libya ve İran’da iktisadi faaliyet yürütmeleri
büyük ölçüde yasaklanmıştır. Sadece çok sınırlı alanda (az sayıda mal ve hizmet için) ve her
bir işlem için lisans izni almak kaydıyla ABD
vatandaşlarının bu ülkelerle iktisadi işlemine
müsaade edilmiştir. Her ne kadar üçüncü ülke
kişilerine yönelik müeyyideler daha sonraları
kaldırılmış olsa dahi Amerikan yaptırım mevzuatında 1996 yılı ciddi bir dönüm noktasıdır.
2002 yılında ABD merkezli İran Ulusal Direniş Konseyi Başkanı Alirıza Caferzade, Washington’da yaptığı basın toplantısında, İran’ın
iki gizli nükleer tesise sahip olduğunu ileri
sürmüş ve ayrıca İran’ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olmadığını iddia etmiştir. Bu basın
açıklaması, İran’ın nükleer silah elde etmeye
çalıştığına yönelik iddiaların yeşermesine neden olmuştur (Küpeli, 2016:106). Nitekim ABD
Kongresi 2002 yılında, İran’ın kitle imha silahlarına yöneldiğine ilişkin iddialar nedeniyle bir
yaptırım yasası (INPPA-Iran Nuclear Proliferation Prevention Act) kabul etmiştir. Bu yasada
İran’ın kitle imha silahları geliştirme çabasına
vurgu yapılmış ve bu alanda İran’a yardım eden
kişi ve kurumların cezalandırılacağı belirtilmiştir (Moarefy, 2016).

2000’li yılların ortalarından itibaren uluslararası kamuoyunda İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili kaygılar artmıştır. Kaygılardaki bu artış, İran’ın yaptırım tarihinde yeni bir dönemin
başlamasına neden olmuştur. Uluslararası Atom
Enerjisi Ajansının İran’da yaptığı incelemeler
sırasında tespit ettiği birtakım maddi deliller,
BMGK’nin harekete geçmesine neden olmuş
ve 2006 sonrasında BMGK İran hakkında çok
sayıda yaptırım kararı almıştır. Nitekim 20062010 arası dönemde BMGK tarafından İran’ın
uluslararası toplum ile nükleer faaliyetleri hususunda masaya oturmasını sağlamak amacıyla
yaptırım kararları alınmıştır. Bu kararların sayı
numaraları ve alındığı yıllar aşağıdaki gibidir:

•
•
•
•
•
•

1696 Sayılı Karar (2006)
1737 Sayılı Karar (2006)
1747 Sayılı Karar (2007)
1803 Sayılı Karar (2008)
1835 Sayılı Karar (2008)
1929 Sayılı Karar (2010)3

Başta ABD ve AB olmak üzere birçok ülkenin BMGK tarafından alınan kararları uygulaması yaptırımların etkinliğinin artmasına neden
olmuştur. Uluslararası meşruiyet, yaptırımların
etkin bir şekilde uygulanmasında önemli bir olgudur. 2006-2010 arasında BMGK tarafından
alınan kararlar, İran’a uygulanan yaptırımların uluslararası hukuk bağlamında önemli bir
meşruiyet kaynağı hâline gelmiştir. Böylece
bu kararları dayanak göstermek suretiyle başta
ABD ve AB üyesi ülkeler tarafından iç hukuk
bakımından bağlayıcılığı olan kanun/tüzük ve
yönetmelikler çıkarılmıştır.
BMGK tarafından alınan kararlarla uyumlu
olarak ABD’de de bir dizi adım atılmıştır. 1996
yılında yürürlüğe giren “İran ve Libya Yaptırım
Yasası” yürürlük süresi 10 yıl olarak öngörülmüştür. 2006 yılında bu yasadan Libya ile ilgili
hükümler çıkarılmış ve yasanın adı “İran Yaptırım Yasası” (ISA-Iran Sanction Act) olmuştur.4
3 İran’a BMGK tarafından uygulanan yaptırımların listesi ve bu kararların
içerikleri için bakınız: ISIS (2015).
4 2016 yılının son günlerinde bu yasanın ABD Kongresi tarafından yürürlük süresi 10 yıl daha uzatılmış ve bu durum İran devleti tarafından sert
bir şekilde eleştirilmiştir.

Daha önce başkanlık kararı olarak düzenlenen
bazı uygulamalar, bu yasanın içine dâhil edilmiştir. 2007’den itibaren çok sayıda başkanlık
kararıyla ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar
genişletilmiş ve etkinliğinin arttırılması sağlanmıştır. Bunun yanında 2010 yılında ABD Kongresi yeni bir yasayla (CISADA- Comprehensive
Iran Sanctions, Accountability, and Divestment
Act) yaptırımların kapsamını genişletmiştir.
Söz konusu yasa, başta petrol olmak üzere birçok ürünün yaptırım kapsamı içine almasının
yanında İran’ın küresel finans sisteminden izolasyonuna yönelik tedbirler almıştır. Bu yasayla
İran ile yapılan ticari ilişkilerde, ABD dolarının
kullanılması ve ayrıca bu tür işlemlere finansal
aracılık edilmesi yaptırım kapsamına alınmıştır.
Yaptırımların etkinliğini arttırma hususunda
en önemli etken, BMGK tarafından alınan kararların hemen hemen bütün ülkeler tarafından
kabul görmesi ve bu kararların uygulanmasına
ilişkin bütün ülkelerin nispeten uyumlu adımlar/politikalar takip etmesidir. Çin ve Rusya
gibi İran’la görece iyi ilişkileri olan ülkeler dahi
BMGK kararlarına muhalefet etmemişler ve
uluslararası toplumla birlikte hareket etmişlerdir. Bu noktada AB ülkelerinin kendi çıkarlarıyla örtüşmese dahi BMGK kararlarına uyma
konusunda en az ABD kadar aktif bir tutum
benimsemesinin son derece önemli olduğunun
vurgulanması gerekmektedir.
Yaptırımların İran’da bu denli ağır hissedilmesinde öne çıkan diğer bir husus, ABD’nin
yaptırımların uygulanmasıyla görevlendirdiği
kurumların daha proaktif ve etkin bir şekilde
çalışmasıdır. ABD kamu kurumlarının yaptırımların etkinliğini arttırmaya yönelik adımları, 2000’li yılların ortalarından itibaren başlasa
da meyvelerini 2010 sonrasında vermeye başlamıştır. ABD’de yaptırımların uygulanmasına
ilişkin birincil derecede görevli kurum ABD
Hazine Bakanlığıdır. 2012 yılında İran’a uygulanan yaptırımlar ve Hazine Bakanlığının ilgili
birimlerinin, çıkarılan yasalar ve başkanlık kararları çerçevesinde yetki ve görevlerinin tanımlandığı oldukça kapsamlı bir genelge yayınlanmıştır (US Federal Register, 2012). OFAC’ın
Hazine Bakanlığı yetkilileri, birçok uluslararası

info@iramcenter.org

7

ABD’nin Nükleer Anlaşmadan Çekilmesinin Ekonomik Sonuçları
finans kurumunu bire bir markaja almış ve bu
kurumlara İran’la finansal alanda iş yapmamaları için baskı yapmıştır (Clawson ve Jacobson,
2007; Zarate, 2013:298). Bakanlık yetkilileri
uluslararası finans kurum yöneticilerine İran’la
iş yapmanın ABD nezdinde hoş karşılanmadığını ve İran’la ilişkilerin sürdürülmesi durumunda
bunun birtakım maliyetler doğuracağını söylemişlerdir. 2006 yılında başlayan baskılar artarak
devam etmiştir.
ABD Hazine Bakanlığınca alınan ve yaptırımların etkinliğinin artmasında önem arz eden
diğer bir adım “U dönüşü-transfer yasağı” uygulamasının 2008’de yürürlüğe koyulmasıdır.
Böylece küresel finans sistemi bir bütün olarak
ABD yaptırımlarının uygulanmasına yardımcı
bir araç hâline getirilmiştir. Uluslararası finans
kurumlarının ciddi anlamda elini kolunu bağlayan “U-dönüşü-transfer yasağı” kararı, İran’ın
küresel finans sisteminden izolasyonunda etkinliğin kat kat artmasına neden olmuştur.
U-transfer şu şekilde tanımlanabilir:
ABD’nin ülke sınırları dışında, ABD doları
kullanılmak suretiyle üçüncü ülke vatandaşları
(ABD’li olmayan kişiler) tarafından gerçekleştirilen bir ticaret/yatırım faaliyetine, finansal kurumların aracılık etmesi ya da bu ticaret/
yatırım işleminden doğan parasal değerin bir
finansal kurumdan diğerine transfer edilmesidir. U-transfer yasağının kapsamı İranlı bazı
kişi ve kurumlarla ticaret/yatırım faaliyetinden
doğan ABD doları bazlı işlemlere finansal aracılık yapılmasının engellenmesidir. U-transfer
bağlamının bir uzantısı olarak İran’ın SWIFT
sisteminden çıkarılması yine oldukça önemli
bir gelişmedir. Elektronik transfer bağlamında
işlemlerin gerçekleştirildiği önemli bir platform olan Avrupa merkezli para transfer sistemi SWIFT, Washington’dan gelen baskılar neticesinde 2012 yılında İran banklarını SWIFT
platformundan çıkarmıştır. U-transfer yasağı
(ve SWIFT sisteminden İran bankalarının çıkarılması) ile İran’ın petrol ihracatından elde edeceği döviz gelirlerinin ülkeye transferi pratikte
neredeyse imkânsız hâle gelmiştir. Böylece İran
ekonomisi için hayati derecede önemli olan petrol ihracatı engellenmiştir. Birçok ülke, petrol
8
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satın almak istese de petrol satışından doğan
paranın transferine aracılık edebilecek banka
bulamaması nedeniyle İran’dan petrol ithalatını
durdurmak zorunda kalmış ya da tahakkuk eden
meblağı transfer etmede sıkıntıya girmiştir. Nitekim yukarıda zikredilen nedenler çerçevesinde 2012’den itibaren yaptırımlar İran ekonomisini sarsmaya başlamıştır.

2. Nükleer Anlaşma ve
ABD’nin Taahhütleri
İran ile P5+1 arasında yapılan anlaşma 14
Haziran 2015’te imzalanmıştır. Anlaşmanın
resmî yürürlük tarihi 16 Ocak 2016 olarak belirlenmiştir. Kapsamlı Ortak Eylem Planı’yla İran
nükleer faaliyetlerinde ciddi bir sınırlandırmaya
gitmeyi taahhüt etmiştir. İran’ın bu taahhüdüne
karşılık BMGK tarafından İran’ın nükleer faaliyetlerine yönelik olarak uygulamaya koyulan
bütün yaptırım kararları (1696 Sayılı Karar;
1737 Sayılı Karar;1747 Sayılı Karar; 1803 Sayılı Karar; 1835 Sayılı Karar ve 1929 Sayılı Karar) kaldırılmıştır.

2.1. Anlaşma ve Bazı Teknik
Kavramlar
KOEP 104 sayfadan oluşan oldukça kapsamlı ve karmaşık bir metindir (UNSC, 2016).
Anlaşmanın tamamının teknik anlamda incelenmesi bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Ancak
ABD Başkanı Trump’ın anlaşmadan çekilmesinin doğuracağı sonuçların kavranabilmesi
için nükleer anlaşmanın bazı teknik yönlerinin
ve ayrıca ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırım
sisteminin açıklanması son derece faydalı olacaktır.
ABD’nin ekonomik yaptırımların yönetiminden ABD Hazine Bakanlığı teşkilatı içerisinde yer alan Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi
(Office of Foreign Assets Control) ya da kısaca
OFAC tarafından sorumludur. OFAC biriminin kuruluşu 1800’li yıllara kadar uzansa da
bugünkü işlevi bakımından ABD devlet sistemi içerisindeki teşkilatlanması 1940’lı yıllarda
başlamış ve günümüzdeki resmî statüsünü 1950
yılında kazanmıştır. Bu ofisin amacı, ABD’nin
ulusal çıkarları ve ulusal güvenliğini temel al-

mak suretiyle ticari, ekonomik ve finansal alanda yaptırımların planlanması, bu alanda istihbarat toplanması ve yaptırımların etkin bir şekilde
uygulanmasını sağlamaktır. Ulusal güvenliği
tehdit ettiği kabul edilen devletlerin yanında
OFAC kişi ve kuruluşları da gözetim altında
tutmaktadır. Ulusal güvenlik çıkarları bağlamında OFAC biriminin yaptığı önemli bir görev, ABD ulusal güvenliğini tehdit ettiği kabul
edilen kişi ve kurumların isimlerinin yer aldığı
bir liste hazırlamaktır. Uluslararası kamuoyunda “yasaklılar listesi” (SDN-List of Specially
Designated Nationals and Blocked Persons)
olarak bilinen bu liste, OFAC tarafından sürekli
güncellenmektedir. Nükleer anlaşma öncesinde
SDN listesinde çok sayıda İranlı kişi ve kurum
bulunmaktaydı.
ABD iç mevzuatında farklı nedenlerle çıkarılan ambargo yasaları ve başkanlık kararları
esas alınarak hazırlanan SDN listesinde yer alan
aktörlerin listede olma nedenlerini üç ana kategoride sıralanabilir:
1. Nükleer faaliyetleri yürütmek ve bu
faaliyetlere destek olmak,
2. Uluslararası terör faaliyetlerinde bulunmak ya da bu faaliyetlere destek olmak,
3. İnsan hakları ihlallerinde bulunmak ya
da bu ihlallere yardım etmek.
Bu nedenle anlaşma öncesinde SDN listesinde yer alan İranlı kişi ve kuruluşların yasaklılar
listesinde yer alma gerekçeleri sadece nükleer
faaliyetlerle sınırlı değildir.

ABD mevzuatında yer alan yaptırım hükümleri hukuk disiplinince ortaya konulan kişisellik
ilkesi çerçevesinde ikiye ayrılabilir. ABD yaptırım sistemi, kişisellik ilkesiyle paralel olarak
vatandaş ve vatandaş olmayan kişiler için ayrı
ayrı iki düzenlemeye gitmiştir. ABD yaptırım
mevzuatında, ABD vatandaşlarına ve ABD vatandaşı olmayanlara yönelik hükümler bulunmaktadır. Dolayısıyla ikincil ve birincil yaptırım terimleri hukuki olarak vatandaşlık esasına
göre tanımlanmaktadır. ABD vatandaşı (ya da
vatandaşlığa aday) olanlarla ABD’de mukim
olan şirketler/kurumlar birincil yaptırımların
muhataplarıdır. ABD vatandaşı olmayan gerçek ve tüzel kişilerin (yabancıların) muhatap
oldukları yaptırımlar, ikincil yaptırımlar olarak
tanımlanmaktadır. Dolayısıyla ikincil yaptırımlar, ABD vatandaşı olmayan gerçek ve tüzel kişileri ilgilendirmektedir. KOEP öncesinde ABD
vatandaşı olmayan (üçüncü ülke) gerçek ve tüzel kişilerin yukarıda zikredilen SDN listesinde
yer alan İran vatandaşı gerçek kişiler ile İran’da
mukim olan ve SDN listesinde yer alan şirket ve
diğer tüzel kişilerle ticaret/yatırım faaliyetinde
bulunmaları cezai müeyyideye bağlanmıştır.
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında nükleer anlaşma öncesinde, ABD yaptırım sistemini
aşağıdaki tablo (Tablo-1) kullanılmak suretiyle
tasnif edilebilir. ABD’nin yaptırım sisteminin
son derece kompleks olması nedeniyle bu tasniflemenin mutlak bir sınıflandırmadan ziyade
konunun anlaşılmasını kolaylaştırmayı amaçladığı yeri gelmişken belirtilmelidir. Buna göre
yaptırımlar “birincil” ve “ikincil” yaptırımlar

Tablo-1: ABD’n�n İran �le �lg�l� Yaptırım S�stem�

Yaptırımların
Kapsadığı
Konu

Yaptırımların Kapsadığı Kişiler
Birincil
Yaptırımlar

İkincil
Yaptırımlar

Nükleer
Faaliyet (1)

A

B

Diğer
Faaliyetler(2)

C

D

Notlar:
1. Nükleer faal�yet kapsamında yürürlüğe g�ren başkanlık kararları ve bu amaçla çıkarılan kanunları kapsar.
2. İran’ın terör, �nsan hakları �hlaller� vb. faal�yetler�nden dolayı çıkarılan başkanlık kararları ve bu amaçla çıkarılan
kanunları kapsar.
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şeklinde yaptırımın muhatabı olan “kişi/kişiler”
dikkate alınarak sınıflandırılabilir. ABD’nin
İran’a uyguladığı yaptırımları; yaptırımların
“konusu” temele alınarak sınıflandırıldığında “nükleer faaliyet” temelli yaptırımlar ve
“İran’ın diğer istenilmeyen faaliyetleri” olarak
tasnifleyebiliriz. Böylece ABD’nin nükleer anlaşma öncesinde sahip olduğu yaptırım sistemi
dört tip yaptırımdan oluşmaktadır: A, B, C ve D
(bakınız Tablo-1).

2.2. ABD’nin Taahhütleri
Nükleer anlaşmanın II Numaralı Ek Belgesi’nde BMGK, ABD ve AB ülkelerinin sorumlulukları sıralanmıştır.5 Metnin II Numaralı
Ek Belge’sinin B başlığında ABD’nin üzerine
düşen sorumluluklar sıralanmıştır. B başlığının
4 numaralı maddesine göre:
“…ABD’nin İran’ın nükleer faaliyetlerini
kısıtlamak amacıyla ihdas ettiği yaptırımlar
kaldırılacaktır.”
KOEP, ABD Kongresine gönderilmemiştir.
ABD Başkanı Obama tarafından 16 Ocak’ta
yayımlanan bir “Başkanlık Kararı” ile bu anlaşma yürürlüğe girmiştir. Nükleer faaliyetlerin
kısıtlanması amacıyla ihdas edilen ekonomik
yaptırımların hemen hemen tamamı farklı zamanlarda çıkarılan başkanlık kararlarına dayanmaktadır. KOEP ile açık bir şekilde bu amaçla
ihdas edilen başkanlık kararlarının ilga edileceği hüküm altına alınmıştır. Anlaşmayla uyumlu
olarak 16 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren
ABD Başkan Obama imzalı başkanlık kararnamesine göre 13574, 13590, 13622,13645 numaralı Başkanlık Kararları ilga edilmiş ve 13628
Sayılı Başkanlık Kararnamesi’nde önemli değişiklikler yapılmıştır.6 Genel hatlarıyla 16 Ocak
2016 tarihli başkanlık kararı ABD tarafından
İran’ın nükleer faaliyetlerini durdurmak amacıyla 2006-2010 arası dönemde uygulamaya
koyduğu hemen hemen bütün yaptırım kararlarını kaldırıldığını ilan etmekte ve böylece nükleer anlaşmanın ABD’ye yüklediği taahhütler
hukuken yerine getirilmektedir.
5 Bu anlaşmanın tam metni için bakınız: UNSC (2015).
6 Başkanlık Kararnamesi metni için bakınız: Beyaz Saray (2018).
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Tablo-1, KOEP ile ABD’nin sadece “B” tipi
ya da ikincil yaptırımları kaldırdığını göstermektedir. Oysaki KOEP ile ABD birincil yaptırımlardan sadece birkaç tanesini kaldırmayı
taahhüt etmiştir. Birincil yaptırım kapsamında
yumuşamaya gidilen en temel konu uçak satışına ilişkindir. Anlaşmanın II Numaralı Ek
Belgesi’nin B başlığının 5 numaralı maddesine
göre ABD İran’a uçak satışına (Amerikan uçak
firması Boeing de dâhil olmak üzere) yönelik
yaptırımları yumuşatacağını kabul etmiştir.
Bunun yanında anlaşmayla şu sektörlerle ilgili ikincil yaptırım kapsamındaki düzenlemeler
kaldırılmıştır:
1. Finans ve Bankacılık Sektörü: İran Merkez Bankası ve İran’da mukim diğer finansal
aracı kurumların yanında SDN listesinde yer
alan bazı kurumlar (örneğin: İran Milli Petrol
Şirketi (NIOC), Petrol Ticaret Şirketi (NICO),
İran Ulusal Tanker Şirketi (NITC)) ikincil
yaptırım kapsamı dışına alınmıştır.

2. Sigortacılık Sektörü: Sigortalama ve ye-

niden sigortalamaya yönelik verilen hizmetler
açısından ikincil yaptırımlar kaldırılmıştır.

3. Enerji ve Petrokimya Sektörü: İran’ın

ham, işlenmiş petrol ve ayrıca petrokimya
ürünlerinin satışını engellemeye yönelik ikincil yaptırımlar kaldırılmıştır. Ayrıca İran’da
petrol ve doğal gaz sektörlerinde yatırım yapma ile ilgili ikincil yaptırımlar kaldırılmıştır.

4. Gemicilik, Gemi İnşaatı ve Liman Sek-

törleri: Gemicilik, gemi inşaatı ve IRISL,
South Shippng Line, NITC ve Bendar Abbas
gibi şirket ya da kurumlar tarafından sunulan
liman hizmetlerine yönelik ikincil yaptırımlar
kaldırılmıştır.

5. Altın ve Diğer Değerli Metaller: Altın ve

diğer değerli metallerin satışı ve ticareti ile ilgili ikincil yaptırımlar kaldırılmıştır.

6. Bilgisayar Programları ve Metaller: İş-

lenmiş ya da ham kurşun, alüminyum, çelik,
kömür ve ayrıca endüstriyel üretim odaklı
bilgisayar programlarına yönelik ikincil yaptırımlar kaldırılmıştır.

7. Otomobil Sektörü: Otomobil ve otomobil
parçaları üretimi ve ticareti ile ilgili ikincil
yaptırımlar kaldırılmıştır.

Anlaşmada ABD’nin taahhüt ettiği diğer bir
husus yasaklılar listesinde yer alan gerçek ve
tüzel kişilerin bazılarının bu listeden çıkarılmasıdır. Yukarıda işaret edildiği üzere SDN listesinde yer alan kişi ve kuruluşlarla doğrudan ya
da dolaylı bir şekilde ticari, ekonomik ve finansal alanlarda iş yapılması ABD mevzuatına göre
yasaklanmıştır. Anlaşma metninde, ABD’nin
taahhütlerini düzenleyen B başlığının 4.8.1 numaralı maddesine göre anlaşmanın 3 ve 4 Numaralı Ekler’inde zikredilen kişi ve kuruluşlar,
SDN listesinden çıkarılacağı ABD tarafından
kabul edilmiştir. Nükleer anlaşma öncesinde sayıları 600’ün üzerinde gerçek ya da tüzel kişi,
SDN listesinde yer almaktaydı. Anlaşma’nın 3
ve 4 Numaralı Ekler’inde SDN listesinden çıkarılacakların isimleri tek tek sıralanmıştır. SDN
listesinden çıkarılan kişi ve kuruluşların sayısı 400’ün üzerindedir. 16 Ocak 2016 tarihinde
ABD Hazine Bakanlığı ABD iç hukukunu anlaşmayla eş güdüme sokmak amacıyla SDN listesinden çıkarılan kişileri gösteren bir genelge
yayımlamıştır.7

3. Nükleer Anlaşmadan Çıkışın Anlamı
Nükleer anlaşma, ABD’yi bağlayan “uluslararası hukuki bir metin” ya da “anlaşma” olmaktan ziyade bir tür siyasi taahhüt olarak değerlendirilebilir. Nitekim Obama yönetimi tarafından
kabul edilen bu anlaşma, ABD Kongresinin
onayına ve dolayısıyla denetimine sunulmamıştır. Bu nedenle ABD devlet sistemi çerçevesinden anlaşma, yasal olmaktan ziyade idari ya da
siyasi bir tasarruf olarak yürürlük kazanmıştır.
ABD yasama erki, Obama yönetiminin bu adımına tepki olarak İran Nükleer Anlaşma Denetim Yasasını (Iran Nuclear Agreement Review
Act-INARA) kabul etmiş ve böylece Obama
yönetiminin attığı adımları yasama denetimine
sokmak amacıyla politik bir manevra yapmıştır. INARA yasasının önemli bir unsuru, İran’la
yapılacak nükleer anlaşma ya da anlaşmaların
yürürlüğe girmeden önce yasama denetiminin
zorunlu hâle getirilmesidir (Chacko, 2018).
INARA yasasıyla ABD Başkanının 90 günlük
periyotlarla kongreyi iki konuda bilgilendirmesi
7 OFAC tarafından hazırlanan ve SDN listesinde KOEP çerçevesinde
çıkarılan kişi ve kuruluşların listesi için bakınız: Treasury (2018).

hüküm altına alınmıştır. Bu konular:
1. İran’ın KOEP’te açıkça ortaya konulan taahhütlerini yerine getirip getirmediği,
2.

ABD’nin çıkarları bakımından KOEP’e taraf olmaya devam edilip edilmemesi.

INARA yasasıyla ABD Başkanı, 90 günlük
sürede bu bilgilendirmeleri yapmazsa ABD
Kongresi KOEP’in devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verme hakkına sahip olmuştur.8
Başkanlık seçimleri sürecinde Trump, KOEP’in çok kötü bir anlaşma olduğunu ve bu anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi gerektiğini söylemiştir. Seçim kampanyalarında yaptığı
konuşmalarda başkan olması hâlinde bu anlaşmayı müzakereye açacağını ve gerekli değişiklikler yapılamaması durumunda anlaşmadan
çekileceğini beyan etmiştir.
Gerek seçim sürecinde ve gerekse de seçildikten sonra “kötü” bir anlaşma olarak tanımladığı KOEP’la ilgili olarak Trump iki temel
noktaya ya da soruna işaret etmiştir. Nükleer
anlaşma İran’ın nükleer faaliyetlerini sadece
belirli bir süreliğine sınırlandırmaktadır ve dolayısıyla anlaşmada zikredilen süre bittiğinde
ne olacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. İkinci sorun ise anlaşmada İran’ın balistik füze üretimi faaliyetleriyle ilgili herhangi
bir sınırlama bulunmamasıdır. Trump’a göre
İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmamalıydı. Ayrıca giderek daha uzun menzilli balistik füze çalışmaları yürütmesi İran’ın iyi niyetli
olmadığının göstergesidir. Anlaşmanın bu perspektiflerden sorunlu olduğu AB ülkeleri tarafından da dile getirilmektedir fakat AB ülkeleri,
söz konusu sorunların KOEP feshedilmeden
giderilmesini tercih etmektedir. ABD Başkanı
Trump, 12 Ocak 2018’de yaptığı açıklamada
anlaşmanın yürürlüğüyle ilgili olarak INARA
yasasının işaret ettiği hükme dayanarak KOEP’i
son kez onayladığını ve anlaşmadaki sorunların
giderilmediği takdirde anlaşmadan çekileceğini
duyurmuştur.
8 INARA ile Kongreye verilen bu hakkı kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kongrenin harekete geçip geçmeme hususunda tercih kendi
takdirine bırakılmıştır. Başkan 90 günlük sürede bilgilendirme yapmasa
ve Kongre harekete geçmezse KOEP yürürlükte kalmaya devam edecekti
(Chacko, 2018).
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Trump bu tarihte yaptığı açıklamayla yukarıda zikredilen iki hususun yeniden müzakere
edilmesi ve bu minvalde anlaşma metninin revize edilmesini ya da anlaşmanın zayıf yönleriyle
ilgili İran’ı bağlayan ilave bir anlaşma yapılmasını istediğini söyleyebiliriz. Rusya ve Çin’in,
ABD ile yakın dönemde gerginleşen ilişkileri
düşünüldüğünde Trump’ın bu açıklamasının
aslında esas muhatabının AB ülkeleri olduğu
açıktır. Avrupalı ülkelerle müzakereleri yürüten
ABD Dışişleri Bakanlığı Politik Planlama Direktörü Brian Hook, Mart ayı ortasında AB’li
diplomatlarla Berlin’de yaptığı iki günlük görüşmede, AB ülkelerinden İran’ı bu iki hususta
sınırlayacak akıllı önlemler paketi sunmalarını
istemiş, önerilen paket Trump tarafından kabul
gördüğü takdirde ABD’nin nükleer anlaşmanın
sürdürülmesinden yana olacağını açıklamıştır.
Nitekim AB ülkeleri, bu tarihten sonra oldukça aktif bir diplomatik mesaiye başlamıştır. Bu
bağlamda 21 Mart’ta AB üyesi 28 ülkenin diplomatlarıyla İran Devrim Muhafızları Ordusunun temsilcileri arasında bir toplantı yapılmıştır.
Brüksel’de kapalı kapılar ardında düzenlenen
bu toplantıda İran’a, AB çatısı altında alternatif
yaptırım senaryoları hakkında pazarlıklar yapıldığı ve diğer üye ülkelerin de destekleyeceği bir
yaptırım paketi kurgulandığı bildirilmiştir. AB
ülkeleri fazla sulandırılmayan ancak ABD’nin
beklentilerini de karşılayabilecek bir yaptırım
paketi dizayn etmeye çalışmışlardır. Bu ön toplantıda ortaya atılan ana başlıklar, 16 Nisan’da
Lüksemburg’da yapılan toplantıda AB Dışişleri
Bakanları tarafından tekrar tartışılmıştır. Gerek
Brüksel ve gerekse de Lüksemburg’da tarafları
tatmin eden bir ara formül bulunamamıştır.

4. Şimdi Ne Olacak?
4.1. İran’a Uygulanan Yaptırımların
Yeniden Tanımlanması
ABD’nin nükleer anlaşmada yer alan taahhütleri yukarıda zikredilmişti. BMGK tarafından alınan 2231 Numaralı Karar’a binaen 16
Ocak 2016’da ABD Başkanı Obama tarafından imzalanan başkanlık kararı ile ABD’nin
taahhütleri, ABD mevzuatına entegre edilmiş
ve dolayısıyla İran’a uygulanan yaptırımların

bir kısmı kaldırılmıştır. Nükleer faaliyet gerekçesiyle İran’a uygulanan yaptırımlar ağırlıklı
olarak başkanlık kararı olarak düzenlenmişti.
Anlaşmayla bu kapsamdaki başkanlık kararları
kaldırılmış oldu. Spesifik olarak 16 Ocak 2016
itibariyla 13574, 13590, 13622, 13645 numaralı
Başkanlık Kararları tamamıyla ve 13628 Sayılı
Başkanlık Kararı’nın çeşitli hükümleri kaldırılmıştır.9 Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilmesiyle yukarıda zikredilen başkanlık kararları
tekrar yürürlüğe girmiştir. Ancak 16 Ocak 2016
ile 8 Mayıs 2018 arasında geçen yaklaşık 26 aylık süre zarfında gerek Amerikalı ve gerekse de
üçüncü ülke kişi, şirket ve kuruluşlarının İran’da
yerleşik kişi, şirket ve kuruluşlarla başlattıkları
ve/veya yürüttükleri ticari ve yatırım faaliyetlerinin bir anda sonlanması mümkün olmayacaktır. 8 Mayıs’ta Trump tarafından imzalanan
kararla bu ticari ve yatırım faaliyetlerini sonlandırmak için yürütülen ticaret ya da yatırım faaliyetinin mahiyetine göre 90 ve 180 günlük iki
adet adaptasyon süresi verilmiştir. Bir anlamda
ticari ilişkiye başlayan kişi ve kuruluşlara ticari
işlemin mahiyetine göre işlerin tasfiye edilmesi,
sözleşmenin sonlandırılması ya da ticari vaadin
yerine getirilmesi için işlemin konusuna göre 90
ila 180 günlük bir süre tanınmıştır. Ticari işlemin konusuna göre 90 ila 180 gün sonra bu tür
ilişkiye girilmesi ya da ticari ilişkinin sürdürülmesi durumunda bu işi yapan kişi ve kuruluşların ABD’nin yaptırım yasalarına muhalefet nedeniyle cezalandırılması söz konusu olacaktır.
Yürütülen ticaret/yatırım faaliyetinin mahiyeti
çerçevesinde ABD tarafından uygulanan yaptırımların tekrar yürürlüğe girmesiyle ilgili 90
ya da 180 günlük adaptasyon sürecine tabi olan
ticaret/yatırım başlıklar sağdaki tabloda sunulmuştur.
Endüstriyel karakterde madenler, altın ve
benzeri değerli madenler, endüstriyel üretimde kullanılan yazılım ve otomobil sektörü gibi
alanlarda ticari faaliyetler için tanınan adaptasyon süreci 90 günle sınırlandırılmıştır. İran İslam Cumhuriyeti’nin ABD doları satın alması
ve ayrıca İran İslam Cumhuriyeti’nin çıkaracağı
devlet borçlanma senetlerinin alım ve satımına
yardımcı olma işlemleri için de 90 günlük adaptasyon süresi tanınmıştır. Bunun yanında İran
9 Başkanlık Kararnamesi metni için bakınız: Beyaz Saray (2018).
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Notlar:
1. Nükleer faal�yet kapsamında yürürlüğe g�ren başkanlık kararları ve bu amaçla çıkarılan kanunları kapsar.
2. İran’ın terör, �nsan hakları �hlaller� vb. faal�yetler�nden dolayı çıkarılan başkanlık kararları ve bu amaçla çıkarılan
kanunları kapsar.

Tablo-2: Yaptırımların Yeniden Uygulanmasına Yönelik Adaptasyon Süreci
Adaptasyon Süres� 90 Gün Olan
Faal�yetler (1)

Adaptasyon Süres� 180 Gün Olan
Faal�yetler (2)

• İran Devleti tarafından ABD doları satın alma işlemi

• İran liman işletmeleri, gemi ticareti ve gemi inşa sektörü (3)

• Altın ve diğer değerli metallerin İran ile ticarette
ödeme aracı olarak kullanımı

• Ham ve işlenmiş petrol ile petrokimya ürünleri ticareti

• Bazı madenlerin İran tarafından ya da İran’a alımı,
satımı ya da transferi. Madenler: kurşun, ham ya da
yarı işlenmiş alüminyum, çelik, kömür.

• Üçüncü ülke ﬁnansal kurumlarının İran Merkez Bankası
ve bazı İranlı ﬁnansal kurumlarla yaptığı her türlü işlem (4)

• Endüstriyel üretime entegre olan bilgisayar yazılımları • CISADA Yasasında yer alan ﬁnansal aracılık işlemleri (5)
• İran Devletine ait borç senedi çıkarmak almak-satmak
ve bu işe aracılık etmek.

• İranlı kişi ve kuruluşlar ile ilgili tüm sigortacılık
işlemleri

• Büyük miktarlarda İran para birimi riyalin alınması ya • İran enerji sektörü ile ilgili diğer tüm işlemler
da satılması ve İran riyali cinsinden İran dışında büyük
meblağlarda hesap açılması ve fon bulundurulması
• İran otomobil sektörü
• ABD Hazine Bakanlığı tarafından özel izne tabi diğer
ticari aktiviteler (halı, bazı özel gıda ürünleri, uçak ve
uçak parçaları ticareti)
Notlar:
1. 6 Ağustos 2018’de yürürlüğe girecek.
2. 4 Kasım 2018’de yürürlüğe girecek.
3. Bu kapsamda iki adet İran denizcilik ﬁrması ismen zikredilmiştir. Bu ﬁrmalar ve bu ﬁrmaların belirli oranda
hissedar olduğu diğer ﬁrmalar bu kapsama alınmıştır. Zikredilen bu iki ﬁrma şöyledir: Islamic Republic of Iran
Shipping Lines (IRISL), South Shipping Line Iran.
4. Bu kapsam içine giren ﬁnansal aracı kurumlar şu şekilde tanımlanmıştır: 2012 yılında çıkarılan Ulusal Savunma
Yasasının (National Defense Act-NDAA) 1245 Numaralı Bölümünde isimleri sayılan İran merkezli ﬁnansal
kuruluşlar.
5. 2010 yılında yürürlüğe giren İngilizce yazılımı Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment
Act ve kısaltması CISADA olan ve Türkçesi Kapsamlı İran Yaptırımlar, Sorumluluklar ve Tecrit Yasası ile İran
ile yabancı ﬁnans kurumlarınca yapılan ﬁnansal aracılık işlemleri ciddi anlamda sınırlandırılmıştır. Bu yasanın
104. bölümünde zikredilen yasaklamalar yeniden etkinleştirilmiştir.
Kaynak: ABD Hazine Bakanlığı Sık Sorulan Sorular Resmi Yazısı: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_winddown_faqs.pdf [Erişim 11 Mayıs 2018].
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Kaynak: http://trade.ec.europa.eu/docl�b/docs/2006/september/tradoc_113392.pdf [Er�ş�m: 12 Mayıs 2018]
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4.2. Öne Çıkan Diğer Ülkelerin Durumu
ABD’nin nükleer anlaşmadan çıkması sonrasında, anlaşmada imzası bulunan diğer ülkelerin nasıl bir yol izleyeceği merak konusudur.
Anlaşmada imzası bulunan ülkelerden Rusya
ve Çin’in sergileyeceği tavır önemli olsa da
dünya kamuoyunun gözünü çevirdiği ülkeler
E3 olarak bilinen Almanya, İngiltere ve Fransa’dır. Geleneksel olarak Çin ve Rusya, ABD ile
birçok alanda çekişmektedir. Çin ve Rusya’nın
ABD ile birçok konuda uzlaşamadığı veri olarak kabul olunsa dahi ikincil yaptırımların muhatabı olmak bu iki ülkenin çıkarlarını tehdit
etmektedir. Bu yüzden ABD ile uzlaşılamayan
konuların arasına İran’a uygulanacak ikincil yaptırımlar da ilave edilmiştir. Bu iki ülke,
muhtemelen mevcut durumu minimum hasarla
atlatacak alternatif politika arayışı içinde olacaklardır. Rusya’nın ABD ile ticaret hacminin
oldukça küçük olması nedeniyle bu ülkenin durumu çok fazla dikkat çekmemektedir. Oysaki
Çin için durum farklılık arz etmektedir. ABD ile
birçok konuda sorunlar yaşayan Çin’in ABD ile
ticari ilişkisi, onu rasyonel hareket etmesini gerekli kılmaktadır.
Avrupa’nın izleyeceği tutum burada çok
daha önemlidir. ABD ile ekonomik ve siyasi alanda tarihsel olarak güçlü bağları bulunan
Avrupa ülkelerinin nasıl bir tutum izleyeceği
merak edilmektedir. Nükleer anlaşmada imzası
bulunan E3 ülkeleri aynı zamanda Avrupa’nın
ve AB’nin karar verme mekanizmalarında son
derece etkilidir. Bu yüzden anlaşmanın akıbeti bir anlamda E3 ülkelerinin atacağı adımlara
göre şekillenecektir. İngiltere, Almanya ve özellikle de Fransa, Trump’ı nükleer anlaşmadan
çekilme kararından vazgeçirmek için ciddi çaba
harcamıştır. Trump’ın anlaşmadan çıkmasının
ardından AB’de üst düzey çok sayıda toplantı
yapılmış ve ülke liderleri arasında telefon trafiği yaşanmıştır. E3 ülkelerinin çizeceği rota ve
dolayısıyla Avrupa ülkelerinin takınacağı tutum
önümüzdeki günlerde netleşecektir.
ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle
ABD’nin uyguladığı yaptırımlar ve aynı zamanda bazı ürünlerin ticaretiyle ilgili uyguladığı muafiyet/istisnalar Ağustos ya da Kasım
14 iramcenter.org

2018’den itibaren tekrar yürürlüğe girecektir.
İstisnalar hakkında öne çıkan ilk husus petrol
ticaretidir. ABD’nin İran ile petrol ticareti hususunda uyguladığı yaptırım sistemi ağırlıklı
olarak 2012 yılında çıkarılan Ulusal Savunma
Yetki Yasası (National Defense Authorization Act -NDAA) tarafından düzenlenmektedir
(Katzman, 2018). Bu yasanın çıkarıldığı yıla ait
rakamlar dikkate alınarak hazırlandığını unutmamak gerekmektedir. Belirtilen yasa, İran’dan
petrol ve petrol ürünleri ithalatıyla ilgili olarak
bazı ülkelere kısmı istisnalar tanımıştır. Buna
göre bazı ülkeler, İran’dan satın aldıkları ham
petrol miktarını en az %18 azaltmak kaydıyla
ithalata devam edebileceklerdir. Bu istisna kapsamına çok sayıda ülke girmektedir. Bu ülkelerden bazıları Japonya, Çin, Hindistan, Türkiye,
Güney Kore ve Tayvan’dır.
AB için durum biraz daha farklıdır. Avrupa Konseyi tarafından 2012 yılında alınan 267
Numaralı Karar ile AB, üyelerini bağlayan bir
yaptırım yasasını kabul etmiştir. Bu yasa içerik
bakımından ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlarla uyumlu ve oldukça sert hükümlere
sahiptir. Ayrıca Avrupa Konseyi 2012/829 Numaralı Kararı ile OFAC tarafından tutulan SDN
listesi benzeri bir liste hazırlamış ve AB üyesi
ülkelerdeki şirketlerin bu listedeki aktörlerle ticari ilişkiye girmelerini yasaklamıştır. ABD’de
NDAA yasasının uygulamasına yönelik düzenlemelerde Avrupa Konseyinin aldığı kararlar
yeterli görülmüş ve Avrupa ülkelerinin İran’dan
petrol ve diğer ürünlerin ithalatına yönelik net
bir düzenleme yapılmamıştır. NDAA yasasında AB ülkelerinin petrol ve benzeri ürünlerin ithalatına yönelik sadece geçici bir hüküm
bulunmaktadır. KOEP ile Avrupa Konseyince
İran’a yaptırım amacıyla ihdas edilen yasalar
ve yönetmelikler iptal edilmiştir. Bu yüzden
AB ülkelerinin İran’dan petrol ve benzeri ürünleri ithalatı ve bu ithalat ile ilgili ne kadarlık
bir istisnaya sahip olacakları bilinmemektedir.
2018 Kasım’ına kadar bu alanın düzenleneceği
tahmin edilmektedir. İran’dan ham petrol alıp
bunları işlemek suretiyle AB ülkelerine satış
yapan İtalya, Yunanistan ve Fransa gibi ülkeler
muhtemelen ABD ile bu konuda görüşmeler yapacaklardır.

kanunları kapsar.

Tablo-2: Yaptırımların Yeniden Uygulanmasına Yönelik Adaptasyon Süreci
Adaptasyon Süres� 180 Gün Olan
(2)
Faal�yetler
lıklı olarak sermaye
malları satın
alırken Rusağırlıklı
olarak
(çelik
vb.)
• İran
Devleti
tarafından ABD doları satın alma işlemi
•ya’ya
İran liman
işletmeleri,
gemiçeşitli
ticareti metaller
ve gemi inşa
sektörü
(3)
Asya
Ülkeleri
satmaktadır.
2016
yılı
için
Rusya’nın
ABD’ye
• Altın ve diğer değerli metallerin İran ile ticarette
• Ham ve işlenmiş petrol ile petrokimya ürünleri ticareti
ABD
Trump’ın
ödeme Başkanı
aracı olarak
kullanımı 8 Mayıs’taki açıkla- ihracatı 9,5 milyar dolar iken ithalatı 3,5 milyar
masından
sonra Çin
ve Rusyalı
yetkililer,
nük- •dolar
• Bazı madenlerin
İran tarafından
ya da
İran’a alımı,
düzeyindedir.
Rakamlardan
da anlaşacağı
Üçüncü
ülke ﬁnansal kurumlarının
İran Merkez
Bankası
ya da transferi.
kurşun,belirtmiştir.
ham ya da
ve bazı İranlı ﬁnansal kurumlarla yaptığı her türlü işlem (4)
leersatımı
anlaşmaya
sadık Madenler:
kalacaklarını
üzere
Rusya
ve
ABD
arasında
ticari
ilişkilerin
yarı işlenmiş alüminyum, çelik, kömür.
Başta Suriye olmak üzere birçok konuda ABD son derece yüzeysel ve küçük hacimli olması,
• Endüstriyel üretime entegre olan bilgisayar yazılımları • CISADA Yasasında yer alan ﬁnansal aracılık işlemleri (5)
ile sorun yaşayan Rusya’nın, doğrudan ABD İran ile Rusya’nın doğal gaz ve petrol zengini
İran Devletine ait borç senedi çıkarmak almak-satmak • İranlı kişi ve kuruluşlar ile ilgili tüm sigortacılık
ve• ABD
ilearacılık
ortaketmek.
hareket eden diğer ülkelerle olmaları
işlemleri (uluslararası ticaret kalemlerinin benve bu işe
(İsrail,
Suudi
Arabistan
vb.)
karşı
karşıya
kalİran enerjive
sektörü
ile ABD
ilgili diğer
tüm işlemler
• Büyük miktarlarda İran para birimi riyalin alınması ya •zeşmesi)
ayrıca
ve Rusya
arasında ticasatılması
ve İran
riyaliçizerek
cinsindendaha
İran dışında
büyük
makdayerine
düşük
profil
mutedil
ve ri ilişkinin nispeten düşük düzeyde seyretmesi
meblağlarda hesap açılması ve fon bulundurulması
pasif bir politika izlemesi beklenmektedir (As- gibi parametreler hesap edildiğinde, Rusya’nın
• İran otomobil sektörü
keroğlu,
2018). Rusya ayrıca çeşitli nedenlerle ABD’nin ikincil yaptırımları ile muhatap olma
•
ABD
Hazine
Bakanlığı tarafından
özel
izne tabi diğer
ABticari
ve ABD
tarafından
uygulanan
aktiviteler
(halı, bazıyaptırım
özel gıda ürünleri,
uçakbir
ve riskinin son derece zayıf olduğu görülmektedir.
uçak parçaları
ticareti)
ülkedir.
Rusya’nın
AB, ABD ve İran’la ilişkileri Bu bağlamda Rusya’nın İran’la zaten son deçok
boyutluluk arz etmektedir. Bu yüzden mev- rece sınırlı olan ticari ilişkilerinin bu düzeyde
Notlar:
1. 6durumu
Ağustos 2018’de
cut
sadece yürürlüğe
KOEP vegirecek.
ikincil yaptırımla- devam etmesi beklenmektedir. ABD’nin İran’la
2. 4Rusya’ya
Kasım 2018’de
yürürlüğe
girecek.
rın
etkisi
üzerinden
okunması doğru ilgili temel hassasiyeti İran’a büyük ölçekli
3. Bu kapsamda iki adet İran denizcilik ﬁrması ismen zikredilmiştir.
Bu ﬁrmalar ve bu ﬁrmaların belirli oranda
olmayacaktır.
yatırımların
yapılmamasıdır.
hissedar olduğu diğer ﬁrmalar bu kapsama alınmıştır. Zikredilen
bu iki ﬁrma
şöyledir: IslamicYüksek
Republic teknoloji
of Iran
Shipping
Lines (IRISL),
Southticaret
Shipping
Line Iran.
İran
ile Rusya
arasındaki
hacmi,
2007 gerektiren ve büyük yatırım bedelleri olan alan4. Bu kapsam
giren ﬁnansal
aracı dolara
kurumlaryükselşu şekilde larda
tanımlanmıştır:
2012 yılında
çıkarılanyatırım
Ulusal Savunma
yılında
ciddi içine
bir artışla
3 milyar
İran’a üçüncü
ülkelerin
yapması
Yasasının (National Defense Act-NDAA) 1245 Numaralı Bölümünde isimleri sayılan İran merkezli ﬁnansal
miş ve bu düzey 2011’e kadar sürdürülmüştür. ABD’nin ticari anlamda kırmızı çizgisi gibi kakuruluşlar.
Nükleer
yaptırımların
sıkılaştığı
ve bul edilebilir.
Bu Accountability
bağlamda Rusya’nın
İran’la
5. 2010 yılında
yürürlüğe giren
İngilizce2012
yazılımıyılı
Comprehensive
Iran Sanctions,
and Divestment
sonrasında
ticaret CISADA
hacmi bir
daralmıştır.
iktisadi
ilişkilerinde
ABD’nin
hassasile olduğu
Act ve kısaltması
olanmiktar
ve Türkçesi
Kapsamlı İran
Yaptırımlar,
Sorumluluklar
ve Tecrit Yasası
İran
ile yabancı
kurumlarınca
yapılan
ﬁnansal
aracılık işlemleri
ciddi anlamda
sınırlandırılmıştır.
Bu yasanın
2017
yılındaﬁnans
iki ülke
arasındaki
ticaret
hacmi
alan/alanlara
girmemesi
kaydıyla sıkıntı
yaratabölümünde
zikredilen yasaklamalar
yeniden(Baetkinleştirilmiştir.
2,4 104.
milyar
dolar civarında
gerçekleşmiştir
cak bir durum gibi görünmemektedir.
Kaynak:
ABD
Hazine
Bakanlığı
Sık
Sorulan
Sorular
Resmi
kınız Tablo 3). İran’ın Rusya’dan ithalatı 2 mil- Yazısı:
Çin,https://www.treasury.gov/resource-center/sanctiküresel bir güç olma yolunda emin
ons/Programs/Documents/jcpoa_winddown_faqs.pdf
[Erişim
11
Mayıs 2018].
yar dolar civarında iken Rusya’ya ihracatı 400 adımlarla
ilerleyen bir ülkedir. Enerjide dışa
milyon dolar civarındadır. İran Rusya’dan ağırAdaptasyon Süres� 90 Gün Olan
(1)
4.2.1. Rusya,Faal�yetler
Çin ve Diğer

Tablo 3: 2017 yılı İran’ın Ticaret Partnerleri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

İTHALAT
M�lyon $
23,128
12,154
9,794
3,422
3,186
2,478
2,006
1,652
826
826
77,644

Ülke
BAE
AB-28
Çin
Türkiye
G. Kore
İsviçre
Rusya
Hindistan
Brezilya
Singapur
TOPLAM

%
29,8
15,8
12,7
4,4
4,0
3,2
2,5
2,1
1,1
1,1

Ülke
Çin
AB-28
Hindistan
G. Kore
Türkiye
Japonya
Afganistan
BAE
Singapur
Tayvan

İHRACAT
M�lyon $
18,172
11,328
10,03
7,552
7,434
3,422
1,416
1,062
708
708
66,316

%
27,5
17
15
11,4
11,1
5,3
2
1,5
1,1
1,1

Açıklama: BAE: B�rleş�k Arap Em�rl�kler�
Kaynak: http://trade.ec.europa.eu/docl�b/docs/2006/september/tradoc_113392.pdf [Er�ş�m: 12 Mayıs 2018]
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• İran otomobil sektörü
• ABD Hazine Bakanlığı tarafından özel izne tabi diğer
ticari aktiviteler (halı, bazı özel gıda ürünleri, uçak ve
uçak parçaları ticareti)
Notlar:
1. 6 Ağustos 2018’de yürürlüğe girecek.
ABD’nin
Nükleer
Anlaşmadan
Çekilmesinin Ekonomik Sonuçları
2.
4 Kasım 2018’de
yürürlüğe
girecek.
3. Bu kapsamda iki adet İran denizcilik ﬁrması ismen zikredilmiştir. Bu ﬁrmalar ve bu ﬁrmaların belirli oranda
hissedar olduğu
ﬁrmalar bu kapsama
alınmıştır.
bu iki
ﬁrma şöyledir:
Islamic Republic
of Iran olİran,
Çin’in
enerji güvenliği
açısından
bağımlılık
Çin’indiğer
bu yürüyüşünde
en zayıf
yön-Zikredilen
Shipping
Lines
(IRISL),
South
Shipping
Line
Iran.
lerinden biridir. Çin’in küresel ekonomiye en- dukça önemli bir alternatif konumundadır. Çin,
4. Bu kapsam içine giren ﬁnansal aracı kurumlar şu şekilde tanımlanmıştır: 2012 yılında çıkarılan Ulusal Savunma
petrolünün
büyük
tegrasyonuyla
küresel
endüstriyel
üretim
Yasasının (National
Defense
Act-NDAA)
1245kabuk
Numaralı İran
Bölümünde
isimlerien
sayılan
İranithalatçılarından
merkezli ﬁnansal birisidir.
İran’a
uygulanan
yaptırımların
nispeten
değiştirmiş
ve
bu
alanda
Çin
özellikle
düşük
ve
kuruluşlar.
5.
yılında
yürürlüğe
giren İngilizce
Comprehensive
Sanctions,
and Divestment
olduğu
2011Accountability
yılında Çin’in
İran’dan ithal
orta2010
katma
değerli
endüstriyel
ürünyazılımı
gamında
bir zayıfIran
Actküresel
ve kısaltması
CISADA
olan ve
Türkçesi
Kapsamlı İran
Yaptırımlar,
Sorumluluklar
Tecrit Yasası
ettiği
ham petrol
miktarı ve
ortalama
555ile
binİran
varil/
nevi
sistemin
amiral
gemisi
durumuna
ile yabancı ﬁnans kurumlarınca yapılan ﬁnansal aracılık işlemleri ciddi anlamda sınırlandırılmıştır. Bu yasanın
gün iken yaptırımların sıkılaştığı 2012 yılıngelmiştir.
Ancak
bu
durum
Çin’in
başka
bir
zayıf
104. bölümünde zikredilen yasaklamalar yeniden etkinleştirilmiştir.

yönünü oluşturmuştur. Büyük miktarlarda üre-

da Çin’in İran’dan ham petrol ithalatı %26 ci-

Kaynak: ABD Hazine Bakanlığı Sık Sorulan Sorular Resmi Yazısı: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctivarında azalma göstermiş ve 440 bin varil/gün
tilen ürünler için yeni pazarlar bulunmalı, eski
ons/Programs/Documents/jcpoa_winddown_faqs.pdf
[Erişim 11 Mayıs 2018].

ve yeni pazarlara bu ürünlerin kolay ve düşük seviyesine düşmüştür (Bakınız Tablo 4). 2013
maliyetle ulaştırılması sağlanmalıdır. Üçüncü yılında Çin’in İran’dan aldığı ham petrol miktarı
zayıflık Çin’in kendi iç piyasasıyla ilgilidir. Şu yine nispeten düşük bir seviyede gerçekleşmişTablo
3: 2017
yılı İran’ın
anki tedarik
sistemi,
ileride Ticaret
yetersiz Partnerleri
kalma riski- tir (430 bin varil/gün). Nükleer yaptırımların
uygulandığı 2014 yılınni barındırmaktadır.İTHALAT
Çin’in uzun dönemli refah oldukça sıkı bir şekilde
İHRACAT
aldığı ham
miktarının
artışı ve ayrıca
tüke- da, Çin’in
Ülke İran’dan M�lyon
$ petrol %
Ülke Çin orta sınıfın
M�lyongüçlenmesi
$
%
seviyesine döndüğü
görülmektedir.
27,5 Çin’in
18,172
1 artmasına
BAE ve çeşitlenmesine
23,128 neden 29,8
timin
olmuş- 2011 Çin
İran’dan
petrol ithalatının
yaptırımlar17döneminAB-28
11,328
12,154 sürdürülebil15,8
tur. 2Diğer AB-28
taraftan üretim artışının
Hindistan
15 bir du9,794
12,7
Çin ara ve sermaye
de oynaklık
göstermesi10,03
oldukça manidar
mesi3 için artan
malı tedarikinin
G. Kore
7,552zikredilen
11,4“%18’lik
4
Türkiye
4,4 ge- rumdur.
NDAA yasasında
pürüzsüz
ve
düşük maliyetle3,422
gerçekleşmesi
Türkiye
7,434
11,1Çin tara4,0 ve azaltma”
5
G. Kore
3,186
kaydıyla istisna
tanımlaması
rekmektedir.
Başka bir ifadeyle
giderek artan
Japonya
3,422
5,3 KOEP
3,2
6
İsviçre
2,478
fından
2014
ve
2015’te
uygulanmamıştır.
çeşitlenen iç talep Çin’in küresel piyasalardan
2 rekor
Afganistan
1,416
7
Rusya
2,006
2,5
daha fazla ürün ithal etmesini gerektirmektedir. sonrası Çin’in İran’dan ham petrol ithalatı
BAE
1,062
1,5
1,652
2,1
8
Hindistan
Küresel mal tedariki için alternatif rotalar ve düzeyde artış göstermiş ve 600 bin varil/gün se1,1
Singapur
708
9
Brezilya
826
1,1
alternatif tedarikçiler bulunması ekonomik bü- viyesini aşmıştır. 2018 yılının ilk üç ayına ilişkin
1,1
Tayvan
708
826
1,1
10
Singapur
yümenin devamı için önem arz etmektedir. Bu verilere göre Çin’in İran’dan ithal ettiği ham petrol
66,316
77,644
TOPLAM
zayıflıkların doğurabileceği riskleri bertaraf et- miktarı 650 bin varil/gün seviyesine ulaşmıştır.
Açıklama:
Em�rl�kler�
mek
için BAE:
ortayaB�rleş�k
atılanArap
kuşak-yol
projesi Çin’in
180 günlük adaptasyon döneminden sonra
Kaynak: http://trade.ec.europa.eu/docl�b/docs/2006/september/tradoc_113392.pdf [Er�ş�m: 12 Mayıs 2018]
önümüzdeki 10-20 yıl içinde hegemon güç olma Çin’in İran’dan petrol ithalatı günlük yine 600yönündeki yürüyüşüne yardımcı olacaktır.
650 bin varil/gün düzeyinde kalacak mıdır?

Tablo-4: İran Ham Petrolünü İthal Eden Ülkeler Bin Varil/Gün
İTHALAT

Sıra
1
2
3
4
5
6

Ülkeler
Çin
Hindistan
Japonya
G. Kore
Türkiye
E.U. (1)
TOPLAM

2011
555
300
315
250
185
450
2540

2012
440
265
200
155
150
50
2100

2013
430
225
180
135
105
35
1215

YILLAR
2014
550
280
170
125
105
1110

2015
530
220
170
115
110
1080

2016
625
460
225
280
140
245
1920

2017
625
470
170
360
245
470
2100

Açıklama: 1. İran’dan ham petrol alan AB ülkeler� İtalya, Fransa, İspanya ve Yunan�stan. D�ğer AB ülkeler�
İran’dan ham petrol almamaktadır.
Kaynak: • Ülkelere �hraç ed�len ham petrol m�ktarları: https://www.mees.com/2018/2/9/transportat�on/�ran�an-o
�l-exports-h�t-pre-sanct�ons-levels-as-european-share-grows/0fecc010-0dbc-11e8-9c19-95e019b95c5e
[Er�ş�m: 12 Mayıs 2018]
• AB ülkeler�ne a�t ver�: https://ec.europa.eu/energy/en/data-analys�s/eu-crude-o�l-�mports
• Toplam ham petrol �hracat rakamları: https://www.ce�cdata.com/en/�nd�cator/�ran/crude-o�l-exports
[Er�ş�m: 12 Mayıs 2018]
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Tablo 5: İran’ın Dünya ve AB Ülkeleri ile Ticareti (Milyar avro)

180 günün bitiminde İran’dan petrol satın alımı
ABD’nin ikincil yaptırımı kapsamına girecektir
ve bu durumun çözülenmesi gerekmektedir. 13
Mayıs 2018’de İran Dışişleri Bakanı Zarif ve
beraberindeki delegasyon, Çin’i ziyaret etmiştir. Bu delegasyonda yer alan İran Ulusal Petrol
Şirketi (NIOC) yetkilileri Çinli muhataplarla
görüşmeler yapmışlardır. Görüşmelerde İran
tarafının Çin’den 180 günlük adaptasyon süreci
sonrasında İran’dan petrol alımının devam edeceğine yönelik bir tür garanti istediği ancak Çinli yetkililerin bu tür bir garantinin verilmesinin
söz konusu olmadığını söyledikleri yönünde haberler çıkmıştır. (Aizhu, 2018). Çin bu konuda,
ABD ile masaya oturacak ve İran’dan petrol satın alımına yönelik belirli bir düzeyde “istisna”
tanınmasını isteyecektir. 2018’in ilk çeyreğinde
İran’dan ortalama 650 bin varil ham petrol ithal eden Çin’in, 180 gün sonrasında bu düzeyi
koruması zor görünmektedir. Resim tersinden
okunursa İran bu denli zor bir süreçten geçerken
İran’dan ham petrol almanın riski, başta Çin olmak üzere birçok ülkenin İran’dan ilave “ıskonto” talep etmesine neden olacaktır.
Yukarıda zikredilen NDAA yasası dikkate
alındığında İran’dan alınan ham petrolün %18
düzeyinde azaltılmasının istenebileceği söylenebilir. Nitekim 2011, 2012 ve 2013 yılı rakamları
incelendiğinde Çin’in, İran’dan satın aldığı ham
petrolde %25 civarında azalma olmuştur. İkincil yaptırım bağlamında 2012-2018 yılı farklılık
arz etmektedir. Çin ile ilgili istisna miktarı 2018
yılı günlük ortalama verilerine göre mi yoksa
2011 yılı ortalamalarına göre tanımlanacaktır?
Bu henüz tam olarak netleşmemiştir. Ancak şu
noktanın altının çizilmesinde fayda vardır:
2012 yılında BMGK tarafından alınan ve
uluslararası bağlayıcılığı bulunan bir yaptırım
sistemi bulunmaktaydı. Oysaki şu an Çin açısından temel sorun, ABD’nin tek taraflı olarak
uyguladığı ikincil yaptırımlardır. Çin yetkili
mercileri, ABD’nin anlaşmadan çekilmesi ve
dolayısıyla ikincil yaptırımların yeniden tesis
edilmesinin İran’dan petrol satın alım işlemlerini etkilemeyeceğini ve dolayısıyla İran’dan
petrol alımında geri adım atmayacaklarını be-

lirtmiştir (Slav, 2018). Ancak Çin’in ABD ile
bu alanda ciddi bir mücadeleye girmek yerine
pazarlıkla belirli bir düzeyde istisna koparmaya
çalışacağı düşünülmektedir. Oldukça basit bir
hesapla 650 bin varil/gün referans değer olarak
kabul edilecek olunursa ABD ve Çin pazarlık
ile 500-550 bin varil/gün civarında bir istisna
(ya da mevcut ithalatında 100-150 bin varil/gün
azalma) elde edecektir.
Çin özelinde bir diğer sorun, İran’la ticaret ve yatırım faaliyetlerinden tahakkuk eden
parasal ödemelerin nasıl yapılacağıdır. Nitekim 2012-2015 arası dönemde yaptırımların
bu denli etkili olmasının temel nedeni ticarete
konu olan malların alım-satımından ziyade bu
işlemlerden tahakkuk eden paraların transfer
edilememesidir. Şu an (Mayıs 2018) spot piyasada 80 dolar civarında olan ham petrol varil
fiyatı veri iken 600 bin varil petrol için günlük
ortalama ödeme 50 milyon dolar civarındadır.
Para transferiyle ilgili olarak yakın dönemde iki
önemli adım atıldığı görülmektedir. Bunlardan
ilki yerli para ile ticarettir. İkincisi ise Çin’in
başlattığı önemli bir inisiyatiftir. Geçtiğimiz iki
yılda gerek İran ve gerekse Rusya ticarette yerli
paraların kullanımına yönelik önemli adımlar
atmıştır. Uygulamada hâlen birçok sorun olmasına rağmen ikincil yaptırımların İran’ı zorlaması durumunda bu opsiyonun etkinleştirilmesi için bazı somut adımlar atılabilir. Petrolün
değerli bir emtia olmaya başladığı günlerden
itibaren petrol ticareti genelde dolar üzerinden
yürütülmüştür. Günümüzde gerek spot piyasalarda ve gerekse de future piyasalarında işlemler dolar üzerinde yapılmaktadır. Ancak 8 Nisan
2018’de Çin bu konuya el atmış ve petrol-future
kontratlarının Yuan ile alınıp-satıldığı bir platform oluşturmuştur. Gelecekte teslim edilecek
petrolün bugünden fiyatlandığı ve bu işlemle
ilgili kontratların bugünden imza altına alındığı
future-kontratların Yuan ile yapılacak olması,
ABD’nin yaptırımlarının etkinliğini azaltabilir.
Bu adımın etkilerinin ileride daha belirgin olacağı öngörülebilir.
Geçen yıl Fransız Total, Çinli CNPC ve
İran firmalarından NIOC tarafından kurulan
bir konsorsiyum, değeri 5 milyar dolar civarı
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tahmin edilen Güney Pars sahasında doğal gaz
çıkarılmasına yönelik bir proje için anlaşmaya varmıştı. Projede %51 hisse Total firmasınınken Çin firması CNPC nispeten düşük bir
hisseyle projeye katılmaktaydı. ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrasında Total’in
yetkilileri, ABD’nin ikincil yaptırımlarından
çekindiklerini ve bir çözüm bulunamazsa bu
projeden çekileceklerini açıklamıştır. Total, bu
proje kapsamında şu ana kadar 90 milyon dolar
para harcadığını belirtmiştir. CNPC yetkilileri,
Total’in çekilmesi hâlinde kendilerinin Total’in
yerini alabileceklerini ve dolayısıyla projede
temel aktör olabileceklerini (%50’nin üzerindeki hisse oranıyla) belirtmiştir. Bu demeçler,
Çin’in bu alanda ABD’nin ikincil yaptırımları
ile baş edebileceğini göstermektedir. Yine de
Çin’in bu alandaki teknolojik birikiminin yeterli olup olmadığı tartışma konusudur.
2016 yılında İran’ın Çin ile olan toplam ticareti 31 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Çin’in İran’a yaptığı ihracat 16,4 milyar dolar
ve İran’dan yapılan ithalat miktarı (büyük bir
kısmı petrol) 14,8 milyar dolardır. Aynı yıl için
Çin’in ABD ile ticaret hacmi ise 520 milyar olmuştur. Çin’in 2016 yılında ABD’ye ihracatı
385 milyar dolar iken ABD’den yaptığı ithalat
miktarı 135 milyar dolardır. Dolayısıyla Çin’in
ABD ile olan ticareti 250 milyar dolar ticaret
fazlası vermektedir. Çin bağlamında ABD ve
İran pazarları, büyüklük açısından oldukça asimetrik bir durum arz etmektedir. Her ne kadar
Çin, ABD ile birçok alanda ciddi sorunlar yaşasa ve enerji güvenliği bakımından İran önemli
bir alternatif olsa dahi İran yüzünden ABD ile
karşı karşıya kalma riskini almayacaktır. Dolayısıyla diğer anlaşmazlık alanlarında olduğu
gibi bu konuda da ABD ile müzakere edecek ve
aynı zamanda İran’la ticari ilişkilerini mümkün
mertebe en az hasarla sürdürmeye çalışacaktır.
İran nedeniyle ortaya çıkan ikincil yaptırımlar, Çin’in çıkarları bağlamında en az hasarla
nasıl atlatılabilir? Çin ve ABD arasında anlaşmazlık konusu olan çok sayıda konu bulunmaktadır. İkincil yaptırımlar nedeniyle Çin ile ABD
arasında var olan “sorunlar sepetine” yeni bir
sorun daha eklenmiştir. Çin ile ABD arasında
18 iramcenter.org

bu sorunlara ilişkin gerek tekil ve gerekse de
bütüncül çözüm arayışları ve pazarlıklar devam
edecektir. Her iki ülkenin kendi çıkarları çerçevesinde pazarlıkları sürdürmesi ve karşılıklı
ödünler vermek suretiyle orta yolu bulması beklenebilir. Ancak şunun da unutulmaması gerekmektedir ki ABD’nin küresel güç mücadelesinde en önemli rakibi Çin’dir. Önümüzdeki 20 yıl
bu iki ülke arasında ekonomik ve jeopolitik güç
mücadelesi devam edecektir ve bu mücadelede
iki ülke birbirlerini yıpratacak araçları kullanmaktan çekinmeyeceklerdir.
Yaptırımların henüz ivme kazanmadığı 2011
yılında, İran’ın ham petrol ihracatı günlük ortalama 2,5 milyon varil düzeyindeydi ve İran’ın
en önemli müşterileri sırasıyla; Çin (554 bin
varil/gün), Japonya (315 bin varil/gün), Hindistan (300 bin varil/gün), Güney Kore (250 bin
varil/gün) ve Türkiye (185 bin varil/gün) şeklindeydi. Hindistan, Güney Kore ve Japonya’nın
yaptırımların sıkılaşmasıyla (2012 ve sonrası)
İran’dan yaptıkları ham petrol ithalatında ciddi
bir azalma yaşanmıştır (Mees, 2018). ABD’nin
geleneksel müttefikleri olan Japonya, Güney
Kore ve Hindistan’ın ikincil yaptırımların devreye girmesiyle İran’dan yaptığı petrol ithalatında ciddi azalma beklenmektedir. Ancak enerji
güvenliği ve uzun süreli kontratlar nedeniyle bu
ülkeler dahi İran’la petrol ticaretlerini bir anda
büyük oranlarda azaltmayacaklardır. Yukarıdaki
NDAA yasası dikkate alındığında kesin rakam
verilemese bile söz konusu ülkelerin İran’dan
aldıkları ham petrol miktarının yaklaşık %20
civarında azaltacağını tahmin edilmektedir.

4.2.2. Avrupa Birliği
28 AB ülkesinin Amerika’nın KOEP’ten çekilmesi ve dolayısıyla ikincil yaptırımların yeniden tesis edilmesine yönelik olarak düşüncesi
farklılık göstermektedir. 28 ülkenin ABD ve İran
bağlamında farklı çıkarları ve siyasi beklentileri
bulunmaktadır.
E3 ülkeleri, Avrupa tarihinin ve günümüzde
Avrupa siyasetin ana oyuncularıdır. Mart ayından itibaren E3 ülkeleri, ABD’nin anlaşmadan
çekilmesine engel olmak amacıyla çaba göstermiştir. Mart ayının sonlarında Brüksel’de, 28

AB üyesi ülkenin diplomatları ile İran Devrim
Muhafızları Ordusu yetkililerinin katıldığı kapalı bir toplantıda, ABD’yi ikna edecek bir “orta
yol” bulunmaya çalışılmış olsa da somut bir sonuca varılamamıştır. Bu toplantıdan dışarı yansıyan bilgilere göre Alman, İngiliz ve Fransız
temsilciler, İran’ın balistik füze çalışmaları ile
Suriye’deki faaliyetlerine yönelik bir dizi yeni
yaptırım mekanizması formüle etmeyi önermişlerdir. Bu toplantıda katılımcıların tamamının
kabul edebileceği bir orta yol bulunamamıştır.
İran ile önemli ticari ilişkileri bulunan İtalyan
ve Yunanistan temsilcilerinin yanında İsveç, İrlanda ve Avusturya temsilcilerinin İran’a ilave
yaptırımlar uygulanması bağlamında ikna edilemediği yine dışarı yansıyan haberler arasındadır (Emott ve Irısh, 2018). 16 Nisan 2018’de
Lüksemburg’da Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bir araya gelmiştir. Lüksemburg’da yapılan
toplantıda da Brüksel’deki diplomatlar toplantısı gibi ortak bir çözüm bulunamamıştır. Üçüncü
olarak Almanya, Fransa ve İngiltere tarafından
Başkan ya da Başbakan düzeyinde geçtiğimiz
üç ay içerisinde ABD’ye yapılan ziyaretlerle
ABD yönetimi anlaşmadan çekilmemek üzere
ikna edilmeye çalışılmıştır.
Trump 8 Mayıs’ta ABD’nin KOEP’tan çekildiğini açıklamasından sonra nükleer anlaşmayı yaşatmak için başta E3 olmak üzere AB
ülkeleri ciddi çaba sarf etmiştir. Başta İran Dışişleri Bakanı Zarif olmak üzere İranlı yetkililer,
Avrupa’nın anlaşmada işaret edilen taahhütlere
riayet edeceğine dair bağlayıcı bir garanti vermesini istemektedir. Resmî bir garanti vermeye
yanaşmasalar da nükleer anlaşmaya sadık kalınacağı hususunda E3 ülkelerinin Başkan ya da
Başbakanları münferit olarak çeşitli platformlarda demeçler vermişlerdir. Ayrıca AB ülkelerinde çeşitli demokratik baskı grupları, sanayi
odaları ve ticaret birlikleri nükleer anlaşmayla
ilgili açıklamalar yapmışlar ve ayrıca ABD’nin
ikincil yaptırımlarından korunmak için siyasetçileri çözüm bulmaya çağırmışlardır (Hucal,
2018). Bunun yanında 17 Mayıs 2018’de Sofya’da gerçekleştirilen yüksek düzeyde katılımlı
AB zirvesinde nükleer anlaşmanın sürdürülmesiyle ilgili adımlar tartışılmıştır. Bu zirvede,

İran KOEP’te zikredilen taahhütlerini yerine
getirdiği sürece AB’nin anlaşmaya sadık kalacağının altı çizilmiştir.
E3 ve AB’nin anlaşmanın sürdürülmesine
yönelik iyi niyetli çabaları bulunmakla birlikte
bu çabalardan somut bir tasarı ya da formül ortaya çıkmamıştır. AB’de İran’la ticari ilişki içerisinde olan şirketlerden bazıları AB’den siyasi
bir duruş beklemekte ve eğer somut bir siyasi
duruş sergilenmezse İran pazarından çekileceklerini beyan etmektedir. İş çevreleri söylemden
ziyade icraata odaklanacaktır. Dolayısıyla devlet adamlarının çeşitli platformlarda KOEP’in
devam ettirileceğine yönelik açıklamaları iş
çevrelerini ikna etmemektedir. Nitekim birçok
Avrupa firması, İran’daki faaliyetlerini sonlandıracağı ya da yeni sipariş almayacakları yönünde beyanat vermektedir. Örneğin Trump’ın
açıklamasından birkaç gün sonra Almanya’nın
büyük şirketlerinden biri olan Siemens’in yöneticisi Joe Kaeser mevcut yükümlülükleri,
belirtilen adaptasyon süreci içerisinde yerine
getireceklerini ancak yeni anlaşma ya da sipariş almayacaklarını açıklamıştır (Kar ve Irısh,
2018). Benzer şekilde Fransız enerji firması Total, İngiliz iletişim firması Vodafone, çok uluslu
bir AB firması olan Airbus, Alman sigorta firması Allianz ve Danimarka deniz taşımacılığı
firması Moller-Maersk İran operasyonlarını
askıya alacaklarını duyurmuştur (Kar ve Irısh,
2018).
İran bir yandan AB ülkelerinden taahhütlerini yerine getireceklerine dair bağlayıcı bir karar talep etmekte diğer yandan ise AB ülkeleri
bir orta yol bulmaya çalışmaktadır. KOEP ‘in
devam ettirilmesi ve dolayısıyla İran’ın nükleer anlaşmada yer alan taahhütlerini sürdürmesi
için en azından teorik olarak AB’nin elinde 3
alternatif bulunmaktadır. Bunlardan ilki İran’a
ek yaptırımlar formüle edilmesi ve bu suretle
AB firmalarının ABD’nin ikincil yaptırımlarından muafiyetinin sağlanmasıdır. AB ülkeleri
aslında Ocak 2018’den itibaren İran’ın balistik
füzeleri ve Suriye’deki faaliyetleri nedeniyle
bir yaptırım mekanizması üzerine çalışmaktadır. ABD’yi ikna edecek etkinlikte bir yaptırım
mekanizması formüle edilmesi ve bunun neticesinde AB şirketlerinin ikincil yaptırımların
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Tablo 5: İran’ın Dünya ve AB Ülkeleri ile Ticareti (Milyar avro)
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10.689 durumunda
16.051
21.886
13.719
9.760
9.666
10.752ile
hacmi-5.947
630 milyar
avro düzeyindedir.
Bufirmalar,
Denge söz konusu önleyici
-4.600 yasayı
-8.871dayanak
-2.043 ticaret
-6.190
-2.432
266 -4.232
olarak gösterebileceklerdi. 1996 yılında AB’nin nun yanı sıra ABD ile olan ticarette AB lehine
Kaynak: Ekonom� Bakanlığı

Tablo 6: ABD’nin AB Ülkeleri ile Ticareti (Milyar Avro)

Toplam İhracat
Toplam İthalat
Toplam Ticaret

2010
963
1,484
2,448

2011
1,065
1,586
2,651

2012
1,203
1,771
2,974

AB’ye İhracat
AB’den İthalat
TOPLAM

174
243
418

194
264
458

209
293
502

YILLAR
2013
2014
1,118
1,219
1,707
1,767
2,896
2,986
199
289
489

209
311
521

2015
1,356
2,020
3,376

2016
1,313
1,977
3,291

2017
1,368
2,073
3,441

249
371
621

250
364
614

256
376
632

Kaynak: http://trade.ec.europa.eu/docl�b/docs/2006/september/tradoc_113392.pdf [Er�ş�m: 12 Mayıs 2018]
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Tablo 7: Türkiye İran Dış Ticareti (milyon $)
YILLAR

YILLAR
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1
Çin
555
440
430
550
530
625
625
2
Hindistan
220
460
470
300
265
225
280
3
Japonya
315
200
180
170
170
225
170
4
G. Kore
250
155
135
125
115
280
360
5
Türkiye
140
245
185
150
105
105
110
120 milyar avroluk bir ticaret fazlası bulunmak- nihai amacının nükleer anlaşmadan ziyade “re6
E.U. (1)
450
50
35
245
470
tadır. Her ne kadar KOEP siyasi bağlamda AB jim değişikliği” olduğunu yönelik daha çok doTOPLAM
1110
1080
1920
2100
2540
2100
1215

Sıra

Ülkeler

için önemli olsa da AB ülkelerinin ABD pazarını nenin elimizde olması bu seçeneği dahi güçleşAçıklama:
1. İran’dan
ham petrol alan AB ülkeler�
İspanya ve Yunan�stan. D�ğer AB ülkeler�
tirmektedir.
riske
atacakları
düşünülmemektedir.
Teorik İtalya,
ola- Fransa,
İran’danbir
ham
petrol
almamaktadır.
rak bu minvalde
karar
alınması
mümkün olsa
Kaynak:
• Ülkelere
�hraçzayıf
ed�lengörülmektedir.
ham petrol m�ktarları: https://www.mees.com/2018/2/9/transportat�on/�ran�an-o
5. Genel Değerlendirme ve
da
bu ihtimal
oldukça
�l-exports-h�t-pre-sanct�ons-levels-as-european-share-grows/0fecc010-0dbc-11e8-9c19-95e019b95c5e

Türkiye’nin Durumu
Üçüncü[Er�ş�m:
seçenek12küçük
ve orta ölçekli Avrupa
Mayıs 2018]
• AB
ülkeler�ne
a�t temelli
ver�: https://ec.europa.eu/energy/en/data-analys�s/eu-crude-o�l-�mports
Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkiler
firmalarının
İran
ile avro
ticaretinin des•
Toplam
ham
petrol
�hracat
rakamları:
https://www.ce�cdata.com/en/�nd�cator/�ran/crude-o�l-exports
teklenmesidir. ABD’nin küresel finans sistemini 2000’li yılların başlarından itibaren artış eğili[Er�ş�m:
12 Mayısİran’la
2018] dolar üzerinden mine girmiştir. İki ülke arasında ticaret hacmi,
domine etmesi
nedeniyle
ticaret yapılması mümkün görünmemektedir. Bu 2012 yılında en yüksek seviyeye -22 milyar
yüzden ABD yaptırım mimarisini bertaraf ede- dolarlık bir değere- ulaşmıştır. Nükleer anlaşcek birincil mekanizma, dolar dışı ödeme aracı/ manın en sıkı uygulandığı 2012 sonrası dönemTablo 5: İran’ın
Dünya ve AB
ile Ticareti
(Milyar
avro)
de ticaret
hacmi
bir miktar gerilemiştir. KOEP
araçlarının
kullanılmasıdır.
AB Ülkeleri
bu bağlamda
YILLAR
iki ülke Cumhurbaşkanlarının ticaret
oldukça avantajlı durumdadır. Avro ile yapılan sonrasında
2007 2009
2012 302013
2016 yöne2017
hacminin
milyar2014
dolara 2015
çıkarılmasına
ticaret, ABD’nin bu üstünlüğünü
kıracak 2010
nitelik- 2011
Toplam
İthalat
33,2
35,9
50,4
49,5
49,1
39,9
52,4
50,6
54,9
65,9
lik
bir
siyasi
irade
ortaya
koymasına
rağmen
iki
lere sahiptir. Bu alternatifin ikinci ayağı ABD ile
Toplam
İhracat
45,9
64,3
80,4
64,8
48,0
48,4
35,4
42,2
56,2
57,0
finansal ya da ticari faaliyette bulunma arzusu, ülke arasındaki ticaret hacminin 2015 yılındaToplam
Ticaret
90,2 Avrupa
81,8 firmaları114,7 129,8
113,9
87,9
100,4
86,1 görülmektedir
97,1 122,3
ki seviyenin
üzerine
çıkamadığı
ihtimali
ya da
olanağı olmayan
nın İran’la ticarete teşvik edilmesidir. ABD’nin (bakınız Tablo 7). İran’dan yapılan ithalatta en
AB’ye
İhracat ağırlıklı14,0
9,4
14,5
1,2 (petrol
1,2 ve doğal
5,5 gaz).
10,1
önemli5,7
kalem0,7
enerjidir
ikincil
yaptırımları
olarak İran’da
yasak- 17,3
10,4 ile11,3
7,4yıllık5,4yaklaşık
6,4 47-50
6,5 milyar
8,2 metre10,8
Türkiye
lılarAB’den
(SDN)İthalat
listesinde yer 10,1
alan firmalar
ticari 10,5
küp
düzeyinde
doğal
gaz
tüketmekte
ve
bunun
24,1
19,8
25,8
27,8
13,2
6,1
7,6
7,7
13,7
20,9
ilişkiye
giren
üçüncü
ülkede
mukim
gerçek
ve
TOPLAM
tüzel kişilerinin ABD ile ticaret yapmalarının ya- %99’unu ithal etmektedir. İran’ın Türkiye’nin
Kaynak: http://trade.ec.europa.eu/docl�b/docs/2006/september/tradoc_113392.pdf [Er�ş�m: 12 Mayıs 2018]
saklanması
üzerine kurguludur. Büyük kurumsal toplam doğal gaz ithalatı içindeki payı %17
firmaların muhtemelen ABD’deki faaliyetleri ve (8 milyar metreküp) dolayındadır. Türkiye’nin
ayrıca ABD finans sistemindeki faaliyetleri nede- 2017 yılı itibarıyla toplam yıllık petrol ithalatı
25,8Avro)
milyon ton (180 milyon varil) düzeyindeniyle
yaptırımların
risklerineilemaruz
kalma
Tabloikincil
6: ABD’nin
AB Ülkeleri
Ticareti
(Milyar
ihtimalleri çok yüksektir. Dolayısıyla büyük ve dir ve bunun yaklaşık %17’si (11,5 milyon ton)
YILLAR
kurumsal AB firmalarının İran ile ve özellikle İran’dan gerçekleştirilmektedir. Petrol fiyatla2010
2011
2012 rının
2013
2014 ortalamada
2015
2016
60 dolar/varil
seyrettiği2017
2017
SDN listesinde yer alan aktörlerle ticari ilişkileri
Toplam İhracat
963
1,065
1,203 yılında
1,118Türkiye’nin
1,219 enerji
1,356ithalatı
1,313
toplam1,368
gideri
“ülke dışı yargılama yetkisi” (extraterritoriality)
Toplam İthalat
1,586
1,771 yaklaşık
1,707 37 1,767
2,020düzeyindedir.
1,977
2,073
1,484
milyar dolar
Dolayıkapsamına
girmektedir ve
bu tür faaliyetler
AB
Toplam Ticaret
2,448
2,651
2,974 sıyla
2,896
2,986
3,376
3,291
2017 yılında İran’dan yapılan 7,5 3,441
milyar
ile ABD arasında siyasi gerilimin artmasına nedüzeyindeki
toplam
ithalatın
büyük
bir
kısmıden olabilir. Bu nedenle küçük ve orta ölçekli
10
AB’ye
İhracat
174
194
209
199
209
249
250
256
nın
bu
iki
kalemden
oluştuğu
görülmektedir.
firmalar ve ABD ile ticari münasebete girme ihtiİthalat
243listesinde
264olmayan
293
289
311
371
364
376
maliAB’den
olmayan
firmaların SDN
Enerji
kapsamında
ABD
yaptırım
sisteminin
418
458
502
489
521
621
614
632
TOPLAM
İranlı
işletmelerle ticari ilişkiye girmesi akılcı bir en önemli bileşeni NDAA yasasıdır. Bu yasa
ve
çözüm
gibi
görünmektedir.
Ancak
ABD’nin
İran
Kaynak: http://trade.ec.europa.eu/docl�b/docs/2006/september/tradoc_113392.pdf
[Er�ş�m: 12 Mayıs 2018]
Doğal gaz ile ilgili tahkim mahkemesi kararı sonucunda İran’dan ithal
ilişkin tavrının giderek sertleşmesi ve ABD’nin 10
edilen doğal gazın ücreti önceki yıllardan doğan alacağa mahsup edildiği
için net bir rakam zikretmek mümkün olmamıştır.

Tablo 7: Türkiye İran Dış Ticareti (milyon $)

İhracat
İthalat
Hacim
Denge

2010
3.044
7.645
10.689
-4.600

2011
3.589
12.461
16.051
-8.871

2012
9.921
11.964
21.886
-2.043

YILLAR
2013
2014
4.192
3.886
10.383
9.833
14.575 13.719
-6.190 -5.947

2015
3.664
6.096
9.760
-2.432

2016
4.966
4.699
9.666
266

2017
3.259
7.492
10.752
-4.232

Kaynak: Ekonom� Bakanlığı
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daha sonra çıkarılan başkanlık kararlarıyla enerji hususunda yaptırımlar düzenlenmiştir. NDAA
yasasına göre İran’dan Türkiye’ye gönderilen
doğal gaz istisna kapsamındadır ve dolayısıyla
bu bağlamda bir sorun görünmemektedir. Ancak
petrol ithalatı hususunda bazı belirsizlikler bulunmaktadır. 2012 yılında çıkarılan NDAA yasası çerçevesinde yapılan düzenlemelere göre Türkiye’ye İran’dan yaptığı ham petrol ithalatında
bu ithalatın 2011 yılındaki ortalama değerinden
%18’lik bir azaltma yapması kaydıyla bir istisna
getirilmiştir. 2011 yılında Türkiye İran’dan ham
petrol ithalatı toplam 9,3 milyon ton (65 milyon
varil) iken yaptırımlar nedeniyle ithalat miktarı
2012 yılında 7,6 milyon tona gerilemiştir. Nükleer anlaşma sonrasında Türkiye’nin İran’dan ithal
ettiği petrol hızla artmış ve 2016 yılında 7 milyon
tona (49 milyon varil) ve 2017 yılında 11,5 milyon tona (80 milyon varil) ya da günlük ortalama
220 bin varil seviyesine gerilemiştir. 2011 yılıyla
karşılaştırıldığında İran’dan ham petrol ithalatında ciddi artış olmuştur. 2017 yılı rakamı referans
kabul edilirse ABD yaptırım sisteminin işaret
ettiği istisna mekanizması, Türkiye’nin İran’dan
petrol ithalatında %18’lik bir azaltmayı gerektirmektedir. %18’lik bir azalma yıllık olarak 2 milyon ton (14 milyon varil) ya da günlük 40 bin
varillik bir azalmaya neden olacaktır. İstisna kapsamı ve detayları ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı
yetkililerinin ABD’li muhataplarıyla görüşmeler
yapması beklenmektedir.
Türkiye’nin önümüzdeki dönemde İran’la ticari
ilişkilerinin ağırlıklı olarak AB’nin KOEP’in sürdürülmesiyle ilgili atacağı adımlara göre şekillenemesi beklenmektedir. AB ülkeleri ile İran arasındaki
görüşmelerin sonuçları Haziran ayında netleşecek
dolayısıyla anlaşmanın akıbeti de belli olacaktır.
Son 20 yıl içerisinde Türkiye ile İran’ın arasındaki ticaretin geliştirilmesine yönelik önemli
adımlar atılmıştır. Yakın dönemde imzalan “Tercihli Ticaret Anlaşması” ile 300’e yakın ürünün
gümrük vergileri karşılıklı olarak azaltılmıştır.
4 Ekim 2017’de Tahran’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmeler yapmış ve bu
ziyaret sırasında Türkiye ve İran arasında ticari
ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir dizi adım
atılmıştır. Yatırımların geliştirilmesi, iki ülke ticaretinin millî parayla yapılması, gümrük kapıla22 iramcenter.org

rının 24 saat esasına göre faaliyette bulunması ve
Tercihli Ticaret Anlaşması’nın kapsamının geliştirilmesi gibi konular ele alınmış ve anlaşmalar
imzalanmıştır.
Türkiye, İran’la uzun süredir dengeli ve ekonomik çıkarların geliştirilmesine dayanan bir
politika takip etmektedir. AB ülkelerinden farklı
olarak Türkiye ve İran komşu ülkelerdir. Komşu
olmanın bir sonucu olarak ticari ilişkilerin doğası yukarıda zikredilen ülkelerinkinden farklı bir
karakterdedir. Bu yüzden mevcut konjonktürün
dayattığı durumun Türkiye’nin İran ile ticari ilişkilerini mekanik bir şekilde etkileyeceğini beklemek söz konusu değildir. Yide de kısa dönemde
ikincil yaptırımların Türkiye’yi de etkileyeceğini
ve dolayısıyla İran’la ticari ilişkilerin kısmen de
olsa azalacağını düşünülmektedir. Ancak kısa
dönemli şokun atlatılmasından sonra ticaret
hacminin genişletilmesi ve aynı zamanda ABD
ikincil yaptırımlarından etkilenmeyecek alternatiflerin Türkiye tarafından da geliştirilmesi gerekmektedir.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun 21 Mayıs’ta yaptığı İran’la ilgili açıklamalar ve bu
açıklamada İran’dan talep ettiği 12 maddelik liste, ABD’nin İran’a tavrının daha da sertleşeceğini göstermektedir. Bazı uzmanlar, ABD’nin asıl
amacının KOEP’ten ziyade İran’da bir rejim değişikliği olduğunu dillendirmektedir. Yine bazı
uzmanlar tarafından Tahran rejimini sıkıntıya
düşürmek için askerî ve ekonomik seçenekler ya
da bu ikisinin bir bileşiminin ABD tarafında masada olduğu söylenmekte ya da ima edilmektedir. Seçeneklerle ilgili spekülasyonları bir kenara
bırakacak olursak ABD’nin İran rejimini zayıflatmak için hassas bir şekilde üzerinde durduğu
alan İran’a yatırım yapılmasının önüne geçmektir. Başta teknoloji olmak üzere petrol, doğal gaz,
imalat sanayi ve diğer sektörlerde kurumsal ve
büyük ölçekli yabancı firmaların İran’a yatırım
yapması istenmemektedir. İran ekonomisinin
mevcut sorunlardan çıkması için yatırıma ve
özellikle yukarıda zikredilen alanlarda yatırıma
ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla ABD’nin
İran’la ilgili kırmızı çizgisi büyük ölçekli ve kurumsal şirketlerin İran’da yatırım yapmasının
önlenmesidir. Eğer bu alanlar ABD’nin ikincil
yaptırım mekanizması ile durdurulursa muhtemelen İran’da yapısal sorunlar daha da ağırlaşacaktır. ABD’nin amaçladığı durum da aslında

İran halkının tepki göstermesi ve böylece İran
rejimin son bulmasıdır. İkincil yaptırımların ana
hedefinin bu şekilde formüle edilmesi durumunda ABD muhtemelen kurumsal ve büyük yatırım
yapma potansiyeli olan Türk firmalarının İran’da
faaliyet göstermesini hoş karşılamayacaktır. Bu
bağlamda ABD’nin ikincil yaptırımlarını baypas
edecek iki odak noktası bulunmaktadır:
1. Ticari ilişkilerin dolar dışı enstrümanlarla (muhtemelen ulusal paralarla) yapılması,
2. ABD’nin ikincil yaptırım tanımının dışında kalan (ABD ile ticaret yapmayan ve müşteri odağı
SDN listesi dışındaki kişi ve şirketler olan) firmaların ticaretini kolaylaştırıcı tedbirler alınması.

ABD’nin hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulmasının zaten gergin olan ABD-Türkiye
ilişkilerinin geleceği bakımından oldukça önemli
olduğunu unutmamak gerekmektedir.

6. Sonuç
Başta AB ülkeleri olmak üzere birçok ülke,
ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle karşılaşacakları zararları minimize etmeye çalışmaktadır. Anlaşmanın bundan sonraki
süreçte ne yöne evirileceği hususunda AB’nin
tavrı belirleyici olacaktır. 8 Mayıs’ta Trump’ın
nükleer anlaşmayla ilgili kararının hemen ardından E3 liderleri, Amerika’nın tutumunu
eleştiren açıklamalar yapmış ve anlaşmasının
devam etmesi için çalışacaklarını belirtmiştir.
Siyasi olarak bu söylem her ne kadar önemli
olsa dahi önümüzdeki dönemde temel belirleyici, söylemden ziyade atılacak somut adımlar
olacaktır. İran E3 ve nükleer anlaşmaya taraf
diğer ülkelerden somut adımlar beklemekte ve
bu adımlara ilişkin bir tür siyasi garanti talep etmektedir. İran’ın garanti talebi anlaşılır olmasına rağmen başta E3 olmak üzere diğer ülkelerce
bu talebin ne derece karşılanacağı tam olarak
kestirilememektedir. Türkiye tarafından yapılan
açıklamalar İran’la ticari faaliyetlerin devam
edeceği yönündedir ancak Türkiye’nin atacağı
adımlarda AB’nin tavrını bekleyeceği ve yol haritasını ona göre çizeceği öngörülebilir.

rın bir taraftan KOEP’in yürürlükte kalmasını
sağlarken diğer taraftan ABD ile tam anlamıyla
ters düşmeyecek şekilde olması gerekmektedir.
AB ülkelerinin İran ve ABD ile farklı düzeyde
iktisadi ve siyasi ilişkileri vardır. Bu sebeple AB
tarafından atılacak adımlar bir yandan üye ülkeleri tatmin edecek bir orta yolu hedeflerken
diğer yandan ABD’nin tepkisini de dikkate almak zorundadır. Bu nedenle makul bir yol olarak avro bazlı kredi ve teşvik mekanizmalarını
kullanmak suretiyle küçük ve orta ölçekli şirketlerin İran’la ticaret yapması teşvik edilebilir.
Ancak bu türden şirketlere SDN listesinde yer
alan aktörler hususunda tedbirli olunması için
gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi gerekmektedir.
Kısa dönemde (2019-2020) İran’ın 2018 yılı
itibariyla günlük 2,3 milyondan varil/gün olan
petrol ihracatının 300-500 bin varil/gün azalışla,
1,5-1,7 milyon varile gerileyeceği düşünülmektedir. Ancak küresel piyasalarda petrol fiyatlarının 80-90 dolar/varil seviyesine gelmesi beklendiğinden İran’ın petrol gelirlerindeki azalma
kısa dönemde sınırlı bir düzeyde olacaktır. İran
ekonomisi, 2018 yılında 2010 yılı reel millî gelir seviyesinin altında bir noktadadır. Yeni dönemde petrol gelirlerinnin bir miktar daha azalacağı öngörülmektedir. Bunun yanında petrol
gelirlerinin yeterince artmamasının doğuracağı
işsizlik ve enflasyon gibi ikincil sorunları da
göz ardı etmemek gerekmektedir. İran’ın içinde bulunduğu sosyoekonomik ve siyasi sorunlar
dikkate alındığında ülkede asıl ihtiyaç duyulan
doğrudan yabancı yatırımların bir süre daha
İran’a gelmeyeceği aşikardır. ABD’nin ikincil
yaptırımları ağırlıklı olarak büyük, kurumsal ve
küresel firmaların elini kolunu bağlamaktadır.
Bu yüzden azalan petrol gelirleri ve doğrudan
yabancı yatırımlardaki azalma, İran’ın sosyoekonomik sorunlarının daha da derinleşmesine
neden olacaktır.

ABD’nin ikincil yaptırımlarından tamamıyla kurtulmak oldukça zordur. Bu nedenle ülkeler
mümkün mertebe zararlarını minimize etmeye
çalışacaklardır. Bu bağlamda atılacak adımla-
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