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ı

ABD hüküııçti, İıan'dan kedi dahil olrnak üzete petrol ve petrol iidinlerinin satın
aiınııasıyla ilgili belirli işlcmleri hedc{lcyen, t3846 saylı kararname kapxmındııki
yapırımlar da dahil olmak üzcre. İron'a yönelik çeşitli ikincit yaptııımlar
uygulımaktadır,

a

Bu yctkililere göre, ABD vatandaşı o'lmayan kişilet, İıaıı'dan petrol veya pctıoi
ürüıleriıin satın atınması, §alrşı, nakliye§i veyo pazarlanması içiı biterek önemli bir
işlemde bulunmaları nedeniyle yaptınmlara ııaıuz kalmı riskiyie kaışı kaşıyadıı

a

Ek oluak, ABD dışndaki finans kunıluşlan, lian'daı pcırol veya petro[ iirünlerinin
saın ılınması, saıışı, ıakliyesi veya pazarlanmasıyla ilgili herbaıgi biı önemli inansal
işlenıi bilcrck yürütmek vcya kıılaylEırmak için yaptırın ıistiyle karşı karşıya
kalabilir.
İran'dan petıol, petrol ürün|eıi veya petrokimya üıünleri taşıyan veya

Özel Olarak

Beliılcıuniş Vataıdaş listcler ve Engellenmiş Vaıandaşlır Lisresiyle (SDN
Designated National List) belirli işlemlerde bulunan gemilcriı
davraı-ıışIan, onlıı ABD yaptırımlırına maruz bırakabilecektü.

- Specially

ve kuıuluşlann

Önıeğin, gemi kiralayanlar, tekıik ve ticari yöneıiciler, gemi simsarları ve gemi
accnıeleri gibi yaptırıma tabi ilrün|eı taşıdığı biliıeı gemilerin yöneıimine vcya
işierilııesiıe bilerek dahil olan üçüıcü ülke kişileri, risk yaptırınılarını maıuz
kalabilirler.
Liman vc tcımiıai operatörleri, limaı acentelcri, nakliyc komisyonculan ve ıakliye
hizrncti şirkelleri dahil olınak üzere, bu tiir ürüılerin ithalaıı, nakliyesi ve satın
aluımasına bilerek dalıil olan üçüncü ülke kişileıi, oıları ABD yaptünmlıırına manız
hıraliatıilir.

ABD H;ızine Bakanl.ığı'nın Yabancı Vaılıklaı Konlro1 Oiısi taıafından
ütulan Özel Olarak Beliılenmiş Vaıandaşlaı ve Engellenmiş Kişiler Lislesinde (SDN
Lislcsi) İranlı kişilerin yeı alüğı bazı işleııleı, ABD'ıiı 2012 İran Özgürlük vc
Silahlanma karşıtı yısası (IFCA) kapsamında yıptınma tabidir.
Buna ek olarak,

Amçrika Birleşik Devlctlcri, üçüncü ülke liııan ve tçrminal tesislerine yanaştığ1 vğ
yükleme/t.rhliye yaptığ veya üçüncü tarafkuruluşlardan enerji, nakliye veya gemi inşa
;ektörü ilc ilgİli belitlİhizmeleri aldığı, Ulusal İran Taşımacılık Şirketi §iTC) ve İran
İslam Cıımhuriyeti Denizcilik Hatları (IRISL) ıaraindan salıiplenildiği ve işletitdiği
bilinen İran bayraklı çok sayda gemi tcspit ctıniştir.
Liman r-e ler§inal opeıaaörieri, liman acenteleri, nakliye koınisyoncuları ve nakliye
hizmcti şirketleri dahil olmak üzere, NITC veyı IRISL gcınileriııc hizmet
sağlanmasında yeı elsn üçüncü iilkelerde kıyılı varlıklar yaptrrıma ubi faaliyeıleıde
buluıabilir.

İran, yapırımlardan kaçınmak için bclgelerdc sahteğilik y§pmak. gomidcn gcmiyc
translerlçri (STS) gece vaiti geç saatlerde kullanınak, gemi ıakip sistemlerini devre dışı
bırakmak vc gcmi numaıalannı gizlemek veya sahle isimleı kullaımak gibi birtakın
kamıaşık yöntemleıe başıuıabilmektcdir.

Denizcilik Pcııol Taşınıacı|ığı Topluluğu Yabancı Varlıklann Koütrolü Oisi'ıde
(OFAC) lisielencn aşağıdaki önlemler, yeıel şirkctleıc bir pctrol sevkiyıtınıı menşeinin
İran o1up olma&ğlnı veya gclen geminin yaptııımtardan kaçııma ile tütarlı
Otomaıik Tanınılama §istemi (Ai§) manipülasyon yapıp yapmadığını belirlemede
yardımcı olaçaktır:

o
o
o

Kaıgo menşini doğulamak;
Otomatik Tanımlama Sisıemi (At§) rnanipülasyonınu izlenıek;
Geçerli tüın nakliye belgelerini gözden geçiriı.

Daha fazla aynntı için Yabaıcı Vaılıkların Konşolü O{isi'nin tavsiyelileriniı yer aldığı
doküman aşağıdaki linkte inçolenebilir.
htıps:/ıhomğ.trğasury.gövl§y§teıırfiles/

l26liran*advisory_O90320l9.pıif

Denizçiiikteki en iyi uygulamalara ve kaçınııa ıekniklerinin beiirlenııesine ilişkin ok
rehber için ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlığ ile ABD Sıhil Oüvçnlik larafından
yayınlanan belge incelenetıilir:
htçsJiıoııe.ııea§üry.gov/§ystem/filesl126105l42020_global_advisory_v

l

,pdf

