
A
BD BaşkanY Barack
Obama, İran'Yn nükleer
programYnYn denetim al-
tYna alYnmasY meselesini
bu ülkeyle diyalog ku-

rarak çözme vaadiyle iş başYna geldi. Bu
tutumu uluslararasY kamuoyunda da
geniş destek bulan Obama, başkanlYğY-
nYn ilk yYlYnda Tahran'a yönelik önem-
li jestlerde bulundu. Farsça Yeni YYl me-
sajlarY, uluslarasY toplantYlarda ABD
ve İranlY diplomatlarYn yaptYklarY ikili gö-
rüşmeler bu çerçevede gerçekleşti.

Araplar da kaygılı
Ancak İran yönetiminin bir taraftan

uranyum zenginleştirme işlemine devam
ederek nükleer programYnY ilerletirken
diğer yandan balistik füze programla-
rYnda çarpYcY mesafe kaydetmesi sade-
ce Washington'daki değil, İsrail ve şa-
şYrtYcY biçimde Arap dünyasYnda da te-
dirginliği artYrdY. Bu gelişmeler sonra-
sYnda 2010 yYlY başYndan itibaren İran
üzerinde baskYyY artYrma politikasY be-
nimseyen ABD yönetiminin çabalarY so-
nucu, Haziran ayYnda toplanan BM
Güvenlik Konseyi'nde Tahran yöneti-
mi üzerinde yeni yaptYrYmlar uygulan-
masY kararY aldY. Türkiye, 1929 sayYlY bu
karara Brezilya ile birlikte “hayYr” oyu
kullanmakla beraber, BM Sözleşmesi-
ne taraf her ülke gibi alYnan yaptYrYm ka-
rarYna uyacağYnY da dünyaya açYklamYş
durumda.

ABD BM kararıyla yetinmedi
Daha önce alYnan üç Güvenlik

Konseyi kararY gibi dördüncü kararYn da
İran yönetimini, nükleer programYnY
gerekirse bomba üretecek aşamaya ge-
tirme kararlYlYğYndan alYkoymadYğYna
inanan Washington, yeni bir adYm daha
atarak enerji ve bankacYlYk alanYnda tek
taraflY yaptYrYmlar uygulama kararY aldY.

Obama tarafYndan 1 Temmuz'da
imzalanarak yürürlüğe giren “Kap-
samlY İran YaptYrYmlarY” sadece Ame-
rikan şirketlerini değil, İran ile iş yapan
üçüncü ülkelerin enerji ve bankacYlYk
sektörlerini de kapsYyor.

Ankara’dan beklentiler
Bu kapsamda dünya turuna çYkan

ABD DYşişleri ve Hazine BakanlYklarY
yetkililerinden oluşan bir ekip Türki-
ye'nin de aralarYnda bulunduğu birçok
ülkeye

İran ile özellikle enerji ve banka-
cYlYk sektöründe yapYlacak işbirliğinin
bu ülkelerin kendi şirket ve bankala-
rY açYsYndan yaratacağY olumsuz so-
nuçlarY ayrYntYlY biçimde anlattY. Ağus-
tos ayYnYn üçüncü haftasY Ankara ve İs-
tanbul'da gerçekleşen görüşmelerde
DYşişleri BakanlYğY, Hazine Müste-
şarlYğY, Merkez BankasY, MASAK,
BDDK, Bankalar Birliği ve TÜP-
RAŞ gibi kurum ve kuruluşlara ABD
yönetimi net mesajlar verdi.

“İran’Yn silahlanma faaliyetlerinin
enerji sektöründen elde ettiği gelirle
finanse edildiği” gerekçesiyle yaptY-
rYmlarYn ilk ayağYnYn enerji sektörün-
de yoğunlaştYğYnY anlatan ABD tara-
fY, İran enerji sektörüne yapYlan yatY-
rYmlarYn durdurulmasYnY istedi. Bu
kapsama, İran'a işlenmiş petrol ürün-
leri satan şirketler ile bu ticarete nak-
liye, sigorta ve finans boyutunda kat-
kY sağlayan şirketlerin girdiğini anla-
tan ABD yetkilileri, “Bu yaptYrYma
rağmen İran ile ticareti sürdürme ka-
rarlYlYğYndaki Türk şirketleri ve onla-
rYn hakim ortaklarYnYn ABD ile tüm ti-
cari ilişkilerinin kesileceği” uyarYsYnY
yaptY.

Bankalara sıkı takip
ABD yönetiminin Ankara'dan

ikinci talebi ise Türk finans
sektörünün İran bankala-
rYyla ilişkilerinin çok sYkY
denetim altYna alYnmasY yö-
nündeydi. Silahlanma faa-
liyetlerinin finansmanYn-
da etkili olduğunu tespit et-
tikleri 5 İran bankasY ile iş
ilişkisine giren her Türk
bankasYnYn ABD ile tüm
bankacYlYk ilişkisinin ke-
sileceğini hükümete ve
Türk bankacYlYk sektörü-
nün temsilcilerine anlatY-
lYrken, “Bunun Türk ban-
kalarYnYn uluslararasY say-
gYnlYğYnY sarsacağY” uya-
rYsY da ihmal edilmedi.

ABD, yasaklY banka-
larla ilişkilerin kesilmesi
talebinin yanYsYra, İran
ile yürüyen ticarete ilişkin
para trafiği için de bir de-
netim mekanizmasY ku-
rulmasYnY istedi. Bu ko-
nuda, her para transferi-
nin onaya tabi olduğu
AB modelini tavsiye et-
mekle beraber son kara-

rY Ankara'ya bYraktYlar.

Önce TÜPRAŞ uydu
AKP hükümetinin ABD'nin ta-

leplerine resmi tepkisi “Biz BM yap-
tYrYmlarY dYşYnda ülkelerin bireysel
yaptYrYm kararlarYna uymayYz” şeklinde
oldu. Ancak ABD heyeti ile görüş-
melerin ardYndan İran ile iş yapan şir-
ket ve bankalara durumun ciddiyeti ak-
tarYlarak, “Bundan sonra İran ile iş
yapmaya devam ederseniz, ABD ile iş
yapma imkanYnYzYn kaybolacağYnY bi-
lin” uyarYsY yapYldY.

ABD'nin tek taraflY İran yaptY-
rYmlarY en çok TÜPRAŞ üzerinde et-

kili oldu. YYlYn ilk aylarYnda İran'a
önemli miktarda ihracat yapan TÜP-
RAŞ, ABD'nin tek taraflY yaptYrYm ka-
rarYnYn ardYndan bu ticareti bYçak gibi
kesti. İran ile önemli anlaşmalar im-
zalama hazYrlYğYndaki TPAO da giri-
şimlerini askYya almYş durumda.

İran'Yn Türk bankacYlYk sektörün-
de bir miktar parasY olduğu bilin-
mekle birlikte Tahran yönetimini
özellikle AB'nin uyguladYğY yaptY-
rYmlarYn kYskaca aldYğY belirtiliyor.
ABD'nin yasak kapsamYnda yer alan
Bank Mellat'Yn Türkiye'de üç şubesi
var. ABD kaynaklarY, Bank Mellat'Yn
şubeleri ile işlem yapan Türk şirket-
lerinin de ABD'nin yaptYrYmlarY kap-
samYna girdiğinin altYnY çiziyor.

İran'Yn Türkiye'de banka alma
arayYşlarY da Washington tarafYndan
yakYndan takip ediliyor. ABD'nin ya-
saklYlar listesindeki bir İran bankasY-
nYn böyle bir girişimde bulunmasY
durumunda, satYn alYnacak bankanYn
ABD yaptYrYmlarY kapsamYna girece-
ği dünya finans kurumlarYyla iş ya-
pamaz hale geleceği uyarYsY yapYlYyor.

Henüz yaptırım uygulanmadı
Temmuz başYnda yürürlüğe gi-

ren KapsamlY İran YaptYrYmlarY Ya-
sasY çerçevesinde ABD tarafYndan
yaptYrYma uğrayan Türk şirketi ya da
bankasY da bulunmuyor. Bunun ne-
deni, yasanYn uygulanmasY sürecinde
gerekli diğer yasal mevzuatYn henüz ha-
zYr olmamasY. Aylar sürecek bu hazYrlYk
tamamlandYğYnda ABD yönetimi gön-
dereceği yeni heyetler ile Ankara'yY ve
iş dünyasYnY bir kez daha bilgilendirecek.

Türkiye “İran bizim komşumuz.
Irak krizinde en büyük zararY biz gördük”
diyerek kendisinin istisna tutulmasY ge-
rektiği yönünde mesajlar verse de, ABD
yönetimi bu tür istisnalara izin verme-
yeceğini ve yaptYrYmlarYn tavizsiz uy-
gulanacağYnY Ankara'ya hissettirmiş du-
rumda. Gelişmeler YşYğYnda, İran ile
ABD arasYndaki 'bilek güreşi'nden, en
çok etkileneceklerin başYnda İran ile mil-
yarlarca dolarlYk ticaret hacmi bulunan
Türkiye ile Türk enerji ve bankacYlYk
sektörlerinin gelmesi kaçYnYlmaz gö-
rünüyor. �
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Ocak 2007 tarihinde 27 üyeli uluslarüstü bir bir-
lik haline gelen ve yaklaşYk 500 milyon nüfusa
sahip Avrupa Birliği (AB), bugünkü uluslararasY
arenada ekonomik ve politik bir güç olarak, ge-
rek bölgesel gerekse de küresel anlamda etkisi-

ni ve gücünü arttYrma çabasY içerisindedir. Ancak bu nok-
tada AB içerisinde, AB’yi kendi açYlarYndan farklY değer-
lendiren 27 üye, yani 27 farklY görüş, 27 farklY ulusal çY-
kar ve 27 farklY sistem bulunmaktadYr. Bu farklY yakla-
şYmlarYn çokça yansYdYğY alanlardan biri de ortak enerji po-
litikasYdYr.

Bugün AB’nin enerji tüketimi başta petrol, (yüzde 36,9)
doğalgaz (yüzde 24) olmak üzere kömür (yüzde 17,8), nük-
leer enerji (yüzde 14) ve yenilenebilir enerjiye (yüzde 7,1)
dayanmaktadYr. UluslararasY Enerji AjansY verilerine göre,
enerji tüketimi konusunda ABD ve Çin'in ardYndan üçün-
cü olan AB, petrol ve doğalgaz tüketiminde ABD’den son-
ra ikinci durumdadYr. Buna karşYn yeterli enerji kaynaklarYna
sahip değildir.

Güvenlik ve paylaşım
Resmi tahminler, AB’nin 2030 yYlYna kadar yüzde 70

oranYnda ithal enerjiye bağYmlY olacağYnY gösteriyor. Bu çer-
çevede AB, enerji ürünleri ve enerji üreticilerinde çeşitli-
lik prensibini benimsemektedir. Özellikle Çin ve Hindis-
tan'Ynküresel anlamdaetkilerini artYrmalarY sYnYrlY kaynaklarYn
paylaşYmY konusunun ilerde önemli bir sorun olacağYnY gös-
termektedir.

Bu çerçevede AB, Lizbon AntlaşmasY çerçevesinde or-
tak bir enerji politikasY oluşturmaya çalYşmaktadYr. Ortak
politikanYn temel direğini ise enerji güvenliği oluştur-
maktadYr. Toplam enerji tüketiminde kömürün payYnY ko-
rumak, doğalgazYn payYnY artYrmak, nükleer enerji santralleri
için azami güvenlik şartlarY tesis etmek ve yenilenebilir ener-
ji kaynaklarYnYn payYnY artYrmak da AB enerji politikasYnYn
diğer hedefleri arasYnda yer almaktadYr. Bununla birlikte,
AB içerisinde henüz ortak bir enerji politikasY oluşturula-
mamYştYr. Bu bakYmdan da, enerji politikasY ve enerji gü-
venliği konularY daha çok birlik üyesi ülkelerin çYkarlarY bağ-
lamYnda şekillenmektedir. Bütünleşmiş bir dYş enerji po-
litikasY, ilk olarak 2006 yYlYnda AB Komisyonu tarafYndan
yayYnlanan “Sürdürülebilir, Rekabetçi ve Güvenli Enerji
İçin Bir Avrupa Stratejisi” adlY Yeşil Kitap’ta dile getiril-

miştir. Bu strateji çerçevesinde AB’nin gelecek 20 yYl için-
de tesis ve altyapY yatYrYmlarY için 820 milyar Avro’ya ih-
tiyaç duyulmaktadYr. AB açYsYndan enerji güvenliğine bi-
raz daha yakYndan bakacak olursak, birliğin ciddi bir kay-
nak çeşitliliğine ihtiyacY olduğu aşikardYr. Tedarikçi sayY-
sYnY artYrma konusunda yaşamsal bir ihtiyaç içinde olan
AB'nin birinci sYradaki kaynağY Rusya'dYr. Rusya’ya olan
bağYmlYlYğYn azaltYlmasY için yeni kaynaklar ve yollar aran-
maktadYr. Bu çerçevede de özellikle Orta Asya petrol ve
doğalgazYnYn Avrupa’ya ulaşmasY için çeşitli projeler
üzerinde çalYşYlmaktadYr. Bu noktada Türkiye ise önemli
transit ülkeler arasYnda yer almaktadYr. AyrYca AB, biokütle
(doğal atYklar), güneş, rüzgâr, su ve elektrik enerji kay-
naklarYnY içeren ve genel olarak hepsine birden yenilene-
bilir enerji kaynaklarY denilen farklY bir enerji kaynağY tü-
rüne yönelmiş ve bu yenilenebilir enerjiye ciddi oranlar-
da yatYrYm yapmaya başlamYştYr. Hatta birlik 2020 yYlYna
kadar enerji ihtiyacYnYn yüzde 20’sini bu kaynaklardan sağ-
lamayY hedeflemiştir. Avrupa Yenilenebilir Enerjiler Fe-
derasyonu da birliğin bu konudaki en önemli danYşma or-
ganY durumundadYr.

Sürdürülebilir kaynaklar
AB aslYnda dYşa olan bağYmlYlYğYnY bir an önce azalta-

bilmek ve yenilenebilir enerjilerin kullanYmYnYn yaygYn-
laşmasYnY sağlamak için bu konudaki samimiyetini de çe-
şitli örneklerle ortaya koymaktadYr. Bu örneklerin en so-
nuncusu ise “Ekolojik Elektrik Şebekesi Projesi”dir. Al-
manya, İngiltere, Fransa, Belçika, Danimarka, Hollanda, İr-
landa, Lüksemburg ve Norveç Kuzey Denizi’nin dibinde,
rüzgâr ve su gibi enerji kaynaklarYndan enterkonekte elek-
trik şebekesi kurmayY hedeflemektedir. AçYk denizlerde 30
milyar Avro’ya mal olmasY beklenen 100 gigavat gücün-
deki dev rüzgâr türbinleri sistemiyle Avrupa’nYn elektrik ih-
tiyacYnYnyüzde10’unukarşYlamakmümküngözükmektedir.

Sonuç olarak uluslararasY arenada AB üyelerinin ulus-
lararasY enerji konularYnda ortak bir dil kullanmalarY ge-
rekmektedir. Bunun da temel nedeni, enerji arz güvenliği-
nin sağlYklY bir şekilde sağlanmasY ve birlik içinde var olan
yenilenebilir enerji kaynaklarYnYn daha dengeli ve daha uzun
süreli kullanYlabilir olmasYdYr. KaldY ki, enerji arz güvenli-
ği açYsYndan birlik jeopolitik bir avantaja da sahiptir. Pet-
rol ve doğalgaz rezervlerinin üçte ikilik kYsmYnYn bulunduğu
Orta Asya, Kafkaslar ve Ortadoğu gibi bölgelere boru hat-
larY ve deniz taşYmacYlYğY ile erişebilecek konumdadYr. Bu
bölgeler ile Avrupa arasYnda köprü görevi gören Türkiye
de AB’nin enerji arz güvenliği politikasYnda önemli bir po-
tansiyele sahiptir. �
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