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10 Ocak 2020 tarih 13902 nolu ABD Başkanlık Kararnamesine İlişkin 

5 Haziran 2020 tarihli OFAC SSS’lar Bilgilendirmesi 

Bilindiği üzere 10 Ocak 2020 tarih 13902 nolu ABD Başkanlık Kararnamesi ile İran’daki 

imalat, tekstil, madencilik ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösterenler yaptırımlar kapsamına 

alınmıştır. Bu kapsamda, 

 Bu sektörlerde İran’lı olsun /olmasın faaliyet gösteren kişi/kurumların,  

 Konu kişi/kurumlara her türlü mal veya hizmet satışı yapanların, teknolojik, vb. destek 

sağlayanların, 

 Konu kişi/kurumlarla çalışan ABD’li olmayan finansal kurumların  

 

yaptırıma tabi tutulabilmesi için ABD Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak ABD Hazine 

Bakanlığı’na yetki verilmiştir. Konu yaptırımlar yukarıdaki sınıflara giren kişilerin ABD’deki 

varlıkların dondurulması, USD transfer yapılamaması, ABD’li olmayan finansal kuruluşların 

(bankaların) ABD’deki USD muhabir hesaplarının dondurulmasını da içermektedir. Belirtilen 

yaptırım hükümleri özellikle finansal sisteme yönelik olduğu için, genellikle bu şekilde 

yaptırım uygulanan kişi/kurumlar ile dünyadaki bankaların müşteri ve hesap ilişkilerini 

sonlandırdıkları yönündedir.  İlaç, medikal ekipman ve tarım ürünleriyle ilgili her türlü satış 

bu kararname kapsamı dışındadır. Konu kararname 90 günlük geçiş dönemi (wind-down) 

sonrasında 9 Nisan 2020 ‘de yürürlüğe girmiştir.  

16 Nisan 2020 tarihinde ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Departmanı 

(OFAC) tarafından dünyadaki Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında;  İran’ın da dahil 

olduğu yaptırım uygulanan ülkelerle insani malzemelerin ticaretini konu alan bir bilgi notu 

yayınlamıştır.  Covid-19 salgını nedeniyle İran’da “ilaç, medikal ekipman, temizlik ürünleri, 

hijyen ürünleri, sabun, el dezenfektanı, solunum cihazı, vantilatör, iş güvenliği ekipmanı” 

imalatını yaptırımların dışında tutmuştur. İran’da bu ürünlerin imalatına yönelik her türlü mal 

ve hizmet satışı – diğer yaptırım hükümleri saklı kalmak kaydı ile- serbesttir.  

05 Haziran 2020 tarihinde 13902 nolu Başkanlık kararnamesi hakkında OFAC – SSS (Sıkça 

Sorulan Sorular) yayınlanmıştır.  

https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_iran.aspx#830 

Bu SSS’ler ile birlikte Kararnamede bahsi geçen sektörlerin tanımları yapılmıştır. Buna göre, 

Kararnamede geçen sektörlerin tanımı aşağıdaki gibidir: 

 “İmalat sektörü” İran’da el işçiliği veya makine ile İran içinde satışa veya İran’dan 

ihracata yönelik mal üretimini içermektedir.  

 “İnşaat sektörü” İran’da bina ve yapı inşaatı, dizaynı ve tasarımı için kullanılan her türlü 

tedarik, yerinde kurulum, bunlara yönelik her türlü üretim, yapıların tamiri ve ekleme 

yapılması için gerekli her türlü iş, müteahhitlik, tasarla-inşa et firmaları ile inşaat proje 

firmalarını içermektedir.  

 “Madencilik Sektörü” İran’da her türlü madenin veya cevherin çıkartılması veya bunların 

işleme tabi tutulmasını içermektedir.   

 “Tekstil Sektörü” İran’daki  fiber sentezi, boyacılık, dokuma, örme veya keçeleştirme 

işleri ile kıyafet, halı/kilim, kumaş veya benzer ürünlerin İran’dan ihracatını içermektedir. 

https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_iran.aspx#830


T.C. Tahran Büyükelçiliği 

Ticaret Müşavirliği 

2 
 

 

SSS Bildirisinde devamla,  

 İran’da ilaç, medikal ekipman, temizlik ürünleri, hijyen ürünleri, sabun, el dezenfektanı, 

solunum cihazı, vantilatör, iş güvenliği ekipmanı imalatının “İmalat sektörü tanımı dışında 

yer aldığı” Covid-19 salgınından bağımsız olarak belirtilmiştir.  

 İmalat, inşaat, madencilik ve tekstil sektörlerine yönelik olsa dahi; çalışanların iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili kişisel güvenlik ekipmanları, iş güvenliği sistemleri ve alarm 

sistemlerinin İran’da üretilmesi de yasak kapsamı dışına çıkartılmıştır.  

 Yukarıda bahsedilen istisnalar kapsamındaki tüm ürünlerin üretimine yönelik mal ve 

hizmet satışı diğer yaptırım hükümleri saklı kalmak kaydı ile bu kararnamenin konusu 

dışındadır. 

 İran’lı olsun olmasın; İran’da  imalat, tekstil, madencilik ve inşaat sektörlerde faaliyet 

gösterenler bu kararnamenin kapsamında yaptırıma tabi tutulabilir. Bu sektörlere yönelik 

mal ve hizmet satışı ile bu sektörlerin ürünlerinin İran’dan ihraç edilmesi yaptırıma 

tabidir.    
 

 




