
08 Mayıs 2019 Tarihli “Demir, Çelik, Alüminyum ve Bakır Sektörlerinde İran’a Uygulanan 
Yaptırımlar” Konulu Başkanlık Kararı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 
666. 08 Mayıs 2019 Tarihli “Demir, Çelik, Alüminyum ve Bakır Sektörlerinde İran’a Uygulanan Yaptırımlar” 

konulu Başkanlık Kararı nedir?  

8 Mayıs 2019 tarihli Başkanlık Kararı Iran’ın demir, çelik, alüminyum ve bakır sektörlerine uygulanan yaptırımları 

yetkilendirir. 

8 Mayıs 2019 B.K.’nın 1.Bölümü Dış İşleri Bakanı’na danışarak, Hazine Bakanı tarafından belirlenen herhangi bir 

kişiye engelleme yaptırımları uygulanmasına ilişkin yetki vermektedir: 

 

(i) İran’ın demir, çelik, alüminyum veya bakır sektöründe faaliyet göstermek veya İran’ın demir, çelik, alüminyum veya 

bakır sektörünün bir parçası olan bir şirketin sahibi olmak, kontrol etmek veya işletmek;  

 

(ii) İran’ın demir, çelik, alüminyum veya bakır sektörleriyle bağlantılı olarak kullanılan önemli mal veya hizmetlerin 

satışı, temini veya İran’a devredilmesiyle, siparişin yürürlüğe girdiği tarihte veya sonrasında bu engellemeyi bilerek 

taahhüde girmek, işlem yapmak; 

 

(iii) siparişin yürürlüğe girdiği tarihte veya sonrasında, İran'dan demir, demir ürünleri, alüminyum, alüminyum ürünleri, 

çelik, çelik ürünleri, bakır veya bakır ürünleri alım, satın alma, satış, nakliye veya pazarlanması için önemli bir ticari 

girişimde bilerek işlem yapmış olmak; 

 

(iv) Bölüm 1 uyarınca mülkiyeti ve mülkiyetine ilişkin menfaatleri engellenen herhangi bir kimseye maddi yardımda 

bulunmuş, sponsorluk yapmış veya maddi yardımda bulunmuş veya maddi veya teknolojik destek sağlamış olmak;     

 

(v) Bölüm 1 uyarınca mülkiyeti ve mülkiyetine ilişkin menfaatleri engellenen herhangi bir kimsenin,  mülkiyeti ve 

mülkiyeti ile ilgili menfaatleri üzerine doğrudan veya dolaylı olarak hareket etmek veya onun adına hareket etmek 

veya hak kullanmak. 

 

B.K. 2. Bölümü 8 Mayıs 2019'da, herhangi bir “önemli” finansal işlemi bilerek gerçekleştirdiği veya kolaylaştırdığı 

tespit edilen yabancı finansal kuruluşlara (FFI) ilişkin mutabakat ve ödenecek hesaplara uygulanacak yaptırımlara 

yetki verir: 

 

(i) İran'ın demir, çelik, alüminyum veya bakır sektörleriyle bağlantılı olarak kullanılan “önemli” mal veya hizmetlerin 

İran'a satılması, tedarik edilmesi veya devredilmesi; 

 

(ii) İran'dan demir, demir ürünleri, alüminyum, alüminyum ürünleri, çelik, çelik ürünleri, bakır veya bakır ürünlerinin 

satın alınması, devir alınması, satılması, taşınması veya pazarlanması; veya   

 

(iii) İşbu emir uyarınca mülkiyeti ve mülkiyeti engellenen herhangi bir kişi adına. 

 

8 Mayıs 2019 tarihli Başkanlık Kararı’nın 3-13 Bölümü, yaptırımlarla ilgili istisnalar, tanımlar ve diğer uygulama 

hükümlerini içermektedir. [08-05-2019] 



 
667. İran’ın Demir, Çelik, Aluminyum ve Bakır Sektörlerine İlişkin Yaptırımları Başkanlık Kararı Ne Zaman 

Yürütmeye Alıyor?   

Yaptırımlar 8 Mayıs 2019 Başkanlık Kararı imzalandığı anda yürürlüğe girmiştir. [08-05-2019]  

 
668. Yaptırımlara ilişkin geçerlilik süresinde geçiş dönemi var mı?  

Evet. 8 Mayıs 2019 tarihli B.K. altında, 8 Mayıs 2019 tarihli İran'ın Demir, Çelik, Alüminyum ve Bakır sektörlerine 

ilişkin mevcut bağlantı ve taahhütleri bulunan kişilerin bu yaptırımlara maruz kalmadan mevcut taahhütlerini bu 

yaptırımlara maruz kalmadan ortadan kaldırmak için 90 günlük süreleri vardır. Bu kişiler, yaptırımlara maruz 

kalmamak için 90 günlük geçiş süresi içinde mevcut bağlantı ve taahhütlerini serbest hale getirmek için gerekli 

adımları atmalıdır.  

8 Mayıs 2019 tarihli Başkanlık Kararı ile yaptırım uygulanan alanlarda, 90 günlük geçiş süreci içinde  yeni ticari 

akitlere girmek şlere girmek, geçiş süreci dahilinde bir serbest kalma faaliyeti olarak görülmeyecek ve geçerlilik geçiş 

döneminde bile yaptırıma maruz kalabilecektir. [08-05-2019]  

 
669. 8 Mayıs 2019 Başkanlık Kararı, İran'ın Demir, Çelik, Alüminyum ve Bakır Sektörlerine İlişkin Yaptırımlar 
Uygulayan İcra Emri, İran ile alüminyum ve çelik gibi bazı hammadde ve yarı mamul metallerin ticaretini  
kapsıyor mu?  

  
Evet. 8 Mayıs 2019 tarihli B.K. IFCA’nın 1245 maddesi uyarınca, 1245(a)(l)(B) or (C) of IFCA alt bölümlerinde 
açıklandığı gibi, alüminyum ve çelik gibi hammadde ve yarı mamul metaller dahil olmak üzere, bazı malzemelerin 
doğrudan veya dolaylı olarak İran’a satılması, tedariki veya devredilmesine ilişkin yaptırımları da kapsamaktadır.  
  
Ayrıca, 8 Mayıs 2019 tarihli B.K.’ı, İran’ın demir ve bakır sektörlerini doğrudan hedeflemektedir. [08-05-2019]  

 
670. 8 Mayıs 2019 Başkanlık Kararı’nda uygulanan yaptırımların istisnaları var mı? 

  
Evet. 8 Mayıs 2019 tarihli B.K. içeriğindeki yaptırımlar, ABD Hükümeti’nin veya Birleşmiş Milletler’in (özel kuruluşları, 
programları, fonları ve ilgili kuruluşları da dahil olmak üzere) resmi işlerinin icrası için görevli ABD hükümeti’nin ve 
Birleşmiş Milletlerin çalışanları, garantörleri veya müteahhitleri için geçerli değildir. [08-05-2019]  

 
671. “Önemli” tanımı nedir? 

  
Hazine Bakanlığı, 31 C.F.R § 561.404'te belirtilen “önemli” yorumunun benimsenmesini beklemektedir. Bakınız  
OFAC İran SSS 289 bölümü. [08-05-2019] 

 


