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ABD Anl<ara Büyükelçiliğince Hazırlanan Iran Yaptırımları Güncel BilgiNotu'nun
ABD Yaptırımlarına Dair ilgili Bölümü

EylüI2021

ABD hükümeti' iran'dan kredi dahil olmak üzere petrol ve petrol ürünlerinin satın
alınııasıyla ilgili belirli işlemleri hedefleyen, 13846 sayıh kararname kapsamındaki
yaptlrıınlar da dahil olıııak İjzere, İran'a yönelik çeşitli ikincil yaptırımlar
ur gtılaıııaktadır.

Bu yetkililere göre, ABD vatandaşı olmayan kişiler, iran'dan petrol veya petrol
ürünlerinin satın alınması, Satışı, nakliyesi veya pazar|anmasl için bilerek önemli bir
işlemde bulunınaları nedeniyle yaptırımlara maTüZ kalma riskiyle karşı karşıyuor.. 

,-.
Ek olarak. ABD dlşlndaki finans kuruluşları, iran'dan petrol veya petrol ürünlerinin
satın allnııası, Satışı, nakliyesi veyapazar|anmaslyla ilgiliherhangi bir önemli finansal
işlemi bilerek yürütmek veya kolaylaştırmak için yaptırım riskiyle karşı karşıya
kalabilir.

iranldan petrol, petrol ürünleri veya petrokimya ürünleri taşıyan veya Özel olarak
Belirlenmiş Vatandaş listeler ve Engellenmiş Vatandaşlar Listesiyle (SDN _ Specially
Designated National List) belirli işlemlerde bulunan gemilerin Ve kuruluşların
d av ran ı ş l arl, on l ar ı AB D yaptırımlarına maruz blrakabilecektir.

Örıieğin, geıı'ii kiralayanlar, teknik ve ticari yöneticiler, gemi simsarları ve gemi
acenteleri gibi yaptırıma tabi ürünler taşıdığı bilinen gemilerin yönetimine veya
işIetilmesine bilerek dahil olan üçüncü ülke kişileri, risk yaptırımlarına maruZ
kalabilirler.
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Liıııan ve terııiııal operatörleri, liman acenteleri, nakliye komisyoncuları ve nakliye
lıizıneti şirketleri dahil olmak üzere, bu tür ürünlerin ithalatı, nakliyesi ve satın
alınmasına bilerek dahil olan üçüncü ülke kişileri, onları ABD yaptırımlarına maruZ
blrakçbilır.

Buna ek oiarak, ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol ofisi tarafindan
tutulan Özel olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenmiş Kişiler Listesinde (SDN
Listesi) iranll kişilerin yer aldığı bazı işlemler, ABD'nin 2012 Lran Özgürlük ve
Silahlanma l<arşltı yasasl 0FCA) kapsamında yaptınma tabidir.

Anıeril<a Birleşik Devletleri, üçüncü ülke liııan ve terminal tesislerine yanaştığı ve
yükleııe/tahliye yaptığı veya üçüncü taraf kuruluşlardan enerji, nakliye veya gemi inşa
sel<törü ile ilgili belirli hizmetleri aldığı, Ulusal iran Taşlmacılık Şirketi G\ilTC) ve iran
islaıı Cuııhuriyeti Denizcilik Hatları (tRlSL) tarafindan sahiplenildiği ve işletildiği
biliıren irarbayraklı çok sayıda gerni tespit etmiştir.

*
Liman ve terminal operatörleri, liııan acenteleri, nakliye komisyonculan ve nakliye
hizıı-ıeti şirketleri dahil olınak üzere, NITC Veya IRIŞL gemilerine hizmet
sağlanmasında yer alan üçüncü ülkelerde kayıtlı varlıklar yaptırıma tabi'faaliyetlerde
bulı-ınabilir.



f

' Iran, )iaptlrtmlardan kaçınmak için belgelerde sahtecilik yapmak, gemiden gemiye
transferleri (STS) gece vakti geç saatlerde kullanınak, gemi tutıp sısieilerini deire dişı
bıral<mak ve gemi numaralannı gizlemek veya sahte lsimler kullanmak gibi birtakım
karmaşık yöntemlere başvurabilmektedir.

' Denizcilik Petrol Taşımacılığı Topluluğu Yabancı Varlıkların Kontrolü ofisi,nde
(oFAC) listelenen aşağldaki önlemler, yereI şirketlere bir petrol sevkiyatının menşeinin
iran olup olııadığını Veya gelen geminin yaptırımlardan kaçınma ile tutarlı
otoııratil< Tanımlaııa Sistemi (AIS) manipülasyon yapıp yapmajıgını belirlemede
yardımcı olacaktır:

c Kargomenşeinidoğrulamak;
o otoınatik Tanımlama Sistemi (AIS) manipülasyonunu izlemek; t.
o Ceçerli tüm nakliye belgelerini gözden geçirin.

' Daha fazla ayrıntı için Yabancı Varlıkların Kontrolü ofisi'nin tavsiyelilerinin yer aldığı
doküııan aşağıdaki linkte incelenebilir'

https://home.treasury.gov/system/fiLesl126lıran_advisory_09032019.pdf

ı Denizcilikteki en iyi uygulamalara ve kaçınma tekniklerinin belir1enmesine ilişkin ek
rehber için ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlığı ile ABD Sahil Güvenlik tarafindan
yayınlanan belge incelenebilir:

https://Iıoıııe.treasury.gov/system/fi|esl126l05l42020_g|obal_advisory_v l.pdf


