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YPG ile kısmi anlaşmanın
sağlanması ve İran tarafından
rejim bölgelerine akaryakıt
tankerleri gönderilmesi Şam
yönetimine kısa süreli bir
nefes aldırsa da krizin
etkilerini kalıcı olarak ortadan
kaldıracak nitelikte değildir.

r

uriye’de, rejiminin uzun
süredir çözmek için ça-
baladığı öncelikli konular

arasında yer alan akaryakıt krizi
her geçen gün derinleşme eğilimini
sürdürmektedir. Özellikle 15 Nisan
2021’de Suriye lirasının dolar kar-
şısında tarihin en düşük seviyesini
görmesi ve YPG ile olan petrol ti-
caretinin uzun süre askıda olması
sebebiyle söz konusu krizin boyutu
önemli ölçüde derinleşmiştir. Bu
durum halk arasında rejimin ima-
jını kötü yönde zedelerken krize
karşı rejimin aldığı geçici önlemler
ise kısa vadede dahi çözüm sun-
maktan uzak bir görün-
tü vermiş-

tir. Önce fiyat artışları yapılarak
önlem alınmaya çalışılmışken ara-
dan geçen kısa süre içerisinde bu
yöntemin problemi çözmediği ve
tam tersine daha da büyüttüğü
gözlemlenmiştir. Krizin önüne ge-
çebilmek için alternatif bir hamle
olarak devalüasyon yolunu tercih
eden Şam yönetimi mevcut eko-
nomik sıkıntılara dolaylı yoldan
bir yenisini eklemiştir. Bu durum,
rejim kontrolündeki bölgelerde
günlük hayatı durma noktasına
getirmiştir. Ülkede şehirlerarası
birçok otobüs se-
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feri iptal edilirken sefer düzenleyen
firmalar da bilet ücretlerini yaklaşık
üç kat artırmıştır. Taksi ücretlerinin
yaklaşık iki kat artması ve özel
araçlara tanınan haftalık akaryakıt
limitinin sadece 20 litre ile sınırlı
kalması ülke içi ulaşımı büyük öl-
çüde durdurmuştur. Şam merkezli
olarak yaşanan kriz, rejimin kont-
rolündeki diğer bölgelerde de en
ağır şekilde varlığını hissettirmek-
tedir. YPG ile kısmi anlaşmanın
sağlanması ve İran tarafından rejim
bölgelerine akaryakıt tankerleri
gönderilmesi Şam yönetimine kısa
süreli bir nefes aldırsa da krizin
etkilerini kalıcı olarak ortadan kal-
dıracak nitelikte değildir. Dolayı-
sıyla Şam yönetiminin içinde bu-
lunduğu ekonomik buhran, temel
gıda maddelerine erişimde yaşanan
problemler ve son olarak da akar-

yakıt tedarik zincirin-

deki kırılmalarla birlikte onarılması
zor gözüken boyutlara ulaşmıştır. 

KRİZLE BİRLİKTE GELEN
YENİ DÜZENLEMELER

16 Mart 2021’de akaryakıt fiyat-
larına yüzde 50 oranında zam ya-
pan Şam yönetimi, ticari ve sivil
araçların günlük/haftalık alabileceği
akaryakıt miktarını önemli ölçüde
düşürmüştür. Buna göre taksiler
günlük beş litre, özel araç sahipleri
ise haftalık 20 litre akaryakıt ala-
bileceklerdir. Fakat bu kısıtlı im-
kândan yararlanabilmek için sa-
atlerce uzun araç kuyruklarında
beklemek gerekmektedir. Uzun
bekleyişlere rağmen hiç akaryakıt
alamadan geri dönmek son dö-
nemdeki kriz dikkate alındığında
sürpriz bir durum olarak nitelen-
dirilmemektedir. Rejim tarafından
sağlanan mazot ve benzinin litre

fiyatı yaklaşık 2 bin Suriye lirasını
bulmaktadır. Fa-

kat resmî fi-
yatlarla ülke-

de akaryakıt bul-
mak saatlerce beklenen kuy-

ruklara rağmen pek mümkün ol-
mamaktadır. Bu duruma alternatif
olarak halk karaborsaya yönel-

mektedir. Karaborsada ise fiyatlar
resmî fiyatların yaklaşık üç katına
kadar çıkmaktadır. Bu durum, eko-
nomik darboğaz içinde olan halkın
alım gücünün daha da zayıflama-
sını beraberinde getirmektedir.

Beşar Esad rejimi, ülkede
büyüyen akaryakıt krizinin
sebebi olarak Ever Given adlı
kargo gemisinin Süveyş
kanalında yarattığı tıkanıklığı
göstermektedir. Bu iddia
İran’dan gelebilecek yardımlar
için geçerli olsa da YPG
tarafından gelen petrol
sevkiyatının durmasını
açıklamamaktadır.

Taksi ve dolmuş ücretlerine yapılan
artışlar çözüm oluşturmadığı gibi
halkın krizin etkilerine daha fazla
maruz kalmasını sebebiyet ver-
miştir. Bununla birlikte, sahil kent-
lerinde (Lazkiye-Ceble-Tartus) tren
seferleri artırılarak kara ulaşımı
sorununa kısmi çözümler yaratıl-
maya çalışılmıştır. Beşar Esad re-
jimi, ülkede büyüyen akaryakıt
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krizinin sebebi olarak Ever Given
adlı kargo gemisinin Süveyş ka-
nalında yarattığı tıkanıklığı gös-
termektedir. Bu iddia İran’dan ge-
lebilecek yardımlar için geçerli olsa
da YPG tarafından gelen petrol
sevkiyatının durmasını açıklama-
maktadır. Öyle ki Şam yönetiminin
en yakın müttefiklerinden olan
İran rejimin içinde bulunduğu
krize kısmi çözüm oluşturmak adı-
na 4 petrol tankerini Süveyş Kanalı
üzerinden Suriye’ye göndermiştir.
Suriye’nin Banyas Limanı üzerin-
den Esad rejimi bölgesine dağıtımı
yapılmak üzere toplamda 3 milyon
varili aşkın petrol taşıyan tankerler,
İran tarafından bölgeye sevk edil-
miş olsa da bu miktarın, yaklaşık
olarak üç haftalık bir akaryakıt ih-
tiyacını karşılayabileceği göz önün-
de bulundurulmalıdır. Dolayısıyla
bu yöntemle İran’ın desteği devam
etse dahi rejimin akaryakıt sıkın-
tısına kalıcı bir çözüm oluşturul-
ması mümkün değildir. Öyle ki
yapısal sebepleri olan krizi geçici
önlemlerle çözme girişiminde bu-
lunmak anı kurtarmanın dışında
etkisiz bir yöntem olarak kalacaktır. 

Son dönemde YPG ve rejim
arasında Ayn İsa ve Kamışlı
merkezli olarak yaşanan
gerilim ve sıcak çatışmalar iki
taraf arasında bu ticaretin
zaman zaman aksamasına
sebebiyet vermiştir. Ayrıca,
YPG tarafı rejimi zor durumda
bırakmak için buğday ve
akaryakıt gibi stratejik
ürünlerin rejim bölgesine
ulaşmasını engelleme
girişimlerinde bulunmuştur.

AKARYAKIT KRİZİNE
YÖNELİK ESAD REJİMİ�
YPG ARASINDAKİ
TEMASLAR

Esad rejiminin akaryakıt krizine
köklü çözümler oluşturabilmesinin
yolu öncelikle ülkenin kendi kay-
naklarını kullanabilmesinden geç-
mektedir. Bu kaynaklar üzerinde
ağırlıklı olarak YPG’nin kontrol
sağlıyor olması, rejimi çözülmesi
zor bir çıkmazın içine sürükle-
mektedir. Son dönemlerde rejim
ile YPG arasında sıkça yaşanan çı-
kar çatışmalarında rejimin eli,
akaryakıt konusundaki bağımlı-
lıktan dolayı oldukça zayıflamak-
tadır. Rejimin en önemli akaryakıt
kaynağı, YPG ile yaptığı anlaşmalar
üzerinden Deyr ez-Zor, Haseke
ve Rakka’dan sağlanan ham pet-
roldür. Fakat son dönemde YPG
ve rejim arasında Ayn İsa ve Ka-
mışlı merkezli olarak yaşanan ge-
rilim ve sıcak çatışmalar iki taraf
arasında bu ticaretin zaman zaman
aksamasına sebebiyet vermiştir.
Ayrıca, YPG tarafı rejimi zor du-
rumda bırakmak için buğday ve
akaryakıt gibi stratejik ürünlerin
rejim bölgesine ulaşmasını engel-
leme girişimlerinde bulunmuştur.
Her ne kadar petrol rafinerileri

Esad rejimi kontrolündeki bölgede
bulunsa da hammadde gitmeyince
bu rafinerilerin stratejik değeri
ortadan kalkmaktadır. Mart
2021’in ortalarından itibaren re-
jimin biriken borçlarını gerekçe
gösteren YPG, Esad rejimine akar-
yakıt satışını durdurmuştur. 

Bu durum son dönemdeki krizin
en temel faktörü olarak ön plana
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çıkmaktadır. Suriye lirasının dolar
karşısında aşırı değer kaybına uğ-
raması ve petrol fiyatlarının
2020’deki düşük seyrinden farklı
olarak büyük ölçüde artış göster-
mesi Şam yönetiminin dışarıdan
ihtiyaç duyduğu oranda akaryakıt
temin etmesini de büyük ölçüde
imkânsız hâle getirmiştir. YPG’nin
rejime yaptığı petrol sevkiyatını
durdurmasının arkasında sadece
iki taraf arasındaki ilişki değil aynı
zamanda ABD de etkili olmuştur.
Öyle ki Haziran 2020’de yürürlüğe
giren Sezar Suriye Sivil Koruma
Yasası ile rejimin yerli petrol üre-
timini geliştirmesine yardımcı ol-
manın ve rejim ile ticari ilişkide
bulunmanın yaptırım cezaları bu-
lunmaktadır. Biden yönetiminin
rejimin insanlık suçlarına karşı
daha net bir tavır içinde olması,
YPG’nin bu yönde bir karar alma-
sında ABD’nin de rol oynadığı ih-
timalini güçlendirmektedir. 

Türkiye kontrolündeki güvenli
bölgeler içinde olan Cerablus
ve el-Bab’daki petrol
rafinerilerinin balistik füzelerle
vurulması ve İdlib’deki tüp
dolum merkezinin hedef
alınması rejimin içinde
bulunduğu akaryakıt krizi ile
doğrudan bağlantılı olabilir. 

YPG’nin akaryakıt sevkiyatını as-
kıya almasına misilleme olarak
Rakka’daki Tabka, el-Havra ve el-
Sabka geçişlerini ticari ve sivil ge-
çişlere kapatan rejim, YPG’yi lojistik
bir krizle karşı karşıya bırakmıştır.
Bu durum üzerine taraflar arasında
görüşmeler yapılmış ve 4 Nisan
2021’den itibaren rejimin geçişleri
açmasına karşılık olarak YPG haf-
talık 200 kamyon petrolü rejim
bölgesine sevk edeceğini taahhüt

etmiştir. Yine de söz konusu gö-
rüşmeler taraflar arasındaki krizin
çözümü anlamına gelmemekte,
karşılıklı çıkarlar dikkate alınarak
yapılmış olan bir anlaşma niteli-
ğindedir. 

Türkiye kontrolündeki güvenli böl-
geler içinde olan Cerablus ve el-
Bab’daki petrol rafinerilerinin ba-
listik füzelerle vurulması ve İd-
lib’deki tüp dolum merkezinin he-
def alınması rejimin içinde bulun-
duğu akaryakıt krizi ile doğrudan
bağlantılı olabilir. Öyle ki YPG ile
akaryakıt krizi yaşayan rejimin bu
ihtiyacını muhaliflerin kontrolün-
deki bölgelerden tedarik etme yo-
lunu tercih etmiş olması muhte-
meldir. Muhaliflerin rejim bölge-
sine akaryakıt sağlamaya yanaş-
mamış olabileceği durumu göz
önünde bulundurulduğunda rejim
ve Rusya’nın güvenli bölgelerdeki
petrol rafine tesislerini hedef almış
olabileceği güçlü bir ihtimal olarak
gözükmektedir. 

Tüm bu gelişmeler dikkate alın-
dığında, rejimin içinde bulunduğu
krizi aşmak için şiddete başvur-
duğu fakat sonuç alamadığı bir
sürecin yaşandığı söylenebilir.
Akaryakıt krizinin devam etmesi
ve akaryakıtın fahiş fiyatlarla sa-
tılıyor olması halk tabanında rejim
politikalarına karşı hoşnutsuzluğu
da artırmıştır. Sonuç olarak kırılan
akaryakıt tedarik zinciri bir şekilde
onarılsa dahi rejim bölgesinde ya-
şanan ekonomik çöküşün hızla-
narak devam edeceğini söylemek
mümkündür. YPG ile akaryakıt
sevkiyatı konusunda kısmi bir an-
laşma sağlanmış olmasına rağmen
son bir ay içinde iki kez devalüas-
yona gidilmiş olması bu yaklaşımı
güçlendirmektedir.  
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