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                                              30 Mart 2022 

 
RUSYA FEDERASYONU’NA KARŞI UYGULANAN ULUSLARARASI YAPTIRIMLAR VE 
YAPTIRIMLARIN TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN KİŞİLERİN ULUSLARARASI 
DÜZEYDEKİ TİCARİ İŞLEMLERİNE ETKİLERİ  

Uluslararası yaptırımlar, ülkelerin veya Birleşmiş Milletler ya da Avrupa Birliği gibi uluslar üstü örgüt veya 
yapılar tarafından diğer devletlere veya spesifik olarak kişi veya kuruluşlara uygulanan ekonomik ve finansal 
yaptırımlar olarak uygulanmaktadır. Rusya – Ukrayna savaşı ile birlikte özellikle Rusya bakımından uygulanan 
uluslararası yaptırımlar ile bu yaptırımların kimlere uygulanabilir olduğu hususu, özellikle ithalat, ihracat ve 
yurtdışı ile hizmet tedariki, bankacılık gibi alanlarda işlemler yapan gerçek ve tüzel kişiler bakımından önem 
arz etmektedir.  

Bu çalışmamız ile son dönemde Rusya özelinde uygulanan ticari ve ekonomik yaptırımlar ile bu yaptırımlar 
kapsamında Türkiye’de bulunan şirket ve gerçek kişilerin uluslararası ticari ve bankacılık işlemlerinde dikkat 
etmesi gereken hususlar ele alınmaktadır.  

I. YÖNETİCİ ÖZETİ 

(i) Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların hukuki dayanağı yaptırım merciine göre değişmekle birlikte 
uluslararası antlaşmalar ve ulusal düzenlemelere dayandığı görülmektedir. Yaptırımlara uyulmaması 
halinde ise yaptırımlara tabi kişiler bakımından çeşitli para ve hapis cezaları öngörülmektedir.  

(ii) Uygulanan yaptırımların genel olarak (a) finansal hizmetler, (b) emtia ticareti, (c) ulaşım ve (d) Rus 
tüzel ve gerçek kişilerin malvarlıklarına ilişkin sınırlamaları konu edindiği görülmektedir. 

(iii) Rusya’nın Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği dâhil birçok ülke tarafından yasaklı ülke 
kapsamına alınmış olması özellikle finans ve ticaret alanında Türkiye’de bulunan şirketlerin ve gerçek 
kişilerin taraf olduğu uluslararası işlemlerinde engellerle karşılaşmasına neden olmaktadır. 

(iv) Uygulanan yaptırımların birincil yaptırımlar olduğundan Türkiye’de bulunan şirket ve gerçek kişiler 
bakımından doğrudan uygulanabilir olmamakla birlikte dolaylı etkiler doğurması beklenebilecektir. 

(v) Uygulanan yaptırımlar, yaptırımın konusu ve kapsamına bağlı olarak Türkiye’de bulunan şirketlerin ve 
yatırımcıların taraf olduğu ticari işlemlerin tabi olduğu kanuni düzenlemeler ve sözleşmeler tahtındaki 
yükümlülükler bakımından dolaylı etki doğurabileceğinden, ticari işlemlerin öncesinde işlem ülkelerinin 
ve taraflarının yaptırıma tabi olup olmadığının tespiti açısından Müşteriyi Tanıma İlkeleri (Know Your 
Customer) benzeri ilkelerin oluşturulması, işlem yapılacak sektörün yaptırım kapsamına dahil 
olmadığının teyit edilebilmesi bakımından bir kontrol listesi hazırlanması gibi bir uyum sürecinin 
yürütülmesi hususu gündeme gelebilecektir. 
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II. YAPTIRIMLARIN HUKUKİ DAYANAĞI VE İHLAL HALİNDE UYGULANABİLECEK 
CEZALAR  

Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlardan bazılarının yasal dayanağı ulusal düzenlemeler iken, bazı 
yaptırımların dayanağı ise uluslararası anlaşmalar ve uluslararası anlaşmalara istinaden kurulan uluslar üstü 
örgüt veya yapıların düzenlemeleridir.  

Rusya özelinde alınan uluslararası yaptırımların; (i) hukuki dayanağını teşkil eden mevzuat düzenlemeleri, (ii) 
düzenlemeleri uygulamaya yetkili otoriteler ve (iii) yaptırımların ihlali halinde uygulanabilecek olan cezalar 
kamuya açık kaynaklardan tespit edilebildiği itibariyle şu şekildedir: 

Ülke/Uluslar 
üstü Örgüt Hukuki Dayanak Uygulanabilecek Cezalar 

Birleşmiş 
Milletler 

 

Yaptırım uygulama konusunda kendisine yetki verilmiş 
otoritelerden biri de Birleşmiş Milletler olup, Birleşmiş 
Milletler’in uluslararası alanda yaptırım 
uygulayabilmesine imkân veren yasal dayanak 
Birleşmiş Milletler Anlaşması’dır. Mevcut durum 
itibariyle Birleşmiş Milletler tarafından Rusya’ya karşı 
2 Mart 2022 tarihinde yalnızca kınama kararı 
verilmiştir. 

Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 7. 
Başlığı altında yer alan 51. Madde ile üye devletlerin 
meşru müdafaa hakkı düzenlenmektedir. Mevcut Rusya 
– Ukrayna uyuşmazlığında da Rusya bu maddeyi geniş 
yorumlayarak kendisinin 51. madde kapsamında meşru 
savunma yaptığını ileri sürmektedir. 

 

Birleşmiş Milletler tarafından 
açıklanan yaptırım kararlarının 
ihlali halinde ihlal eden taraflara 
karşı cezai bir işlem 
yürütülmemektedir. 

 

Avrupa 
Birliği 

 

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler tarafından 
düzenlenen yaptırımlara ilaveten kendi yaptırım ve 
sınırlamalarını Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin 
Antlaşma’nın (Treaty on the Functioning of the 
European Union) 215. ve terör ile mücadele ve benzer 
faaliyetlerin önlenmesine ilişkin 75. maddesi tahtında 
belirleyebilmektedir.  

Uygulanacak yaptırımların mahiyet ve kapsamları ise 
yetkili makam olan Avrupa Birliği Konseyi tarafından 
alınan kararlar ile hükme bağlanmaktadır.  

Avrupa Birliği Konseyi tarafından alınan yaptırım 
kararlarının kronolojik olarak sıralanmış listesine 
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions
/restrictive-measures-ukraine-crisis/history-
restrictive-measures-ukraine-crisis/ adresinden erişim 
sağlayabilirsiniz.  

Avrupa Birliği tarafından açıklanan 
yaptırım kararlarının ihlali halinde 
ihlal eden taraflara karşı cezai bir 
işlem yürütülmemektedir. 

Ancak ihlale konu olan üye 
ülkelerde faaliyet gösteren 
gerçek/tüzel kişilere karşı yaptırım 
uygulanması söz konusu 
olabilmektedir. 

Amerika 
Birleşik 

Devletleri 

 

Amerika Birleşik Devletleri’nin (“ABD”) kendi 
vatandaşlarına, diğer devletlere ve diğer devletlerin 
vatandaşlarına uygulanacak yaptırımlara ilişkin ulusal 
yasal düzenlemeleri bulunmaktadır.  

ABD’nin uyguladığı yaptırımlara genel olarak 
International Acil Ekonomik Yetkileri Kanunu 
(Emergency Economic Powers Act) ve Ulusal 
Aciliyetlere İlişkin Kanun (National Emergencies Act) 
yasal düzenlemelerinde, Rusya’ya karşı yaptırımlara 
ise 14065, 14066 ve 14068 sayılı Başkanlık 
Kararnameleri’nde (Executive Orders) ve ilgili diğer 
Yönerge’lerde yer verildiği görülmektedir. 

Başkanlık Kararnameleri ile diğer 
düzenlemelerde yer alan 
yaptırımların ihlali halinde, ihlal 
eden kişiye aşağıdaki tutarlardan 
hangisi daha fazla ise o tutarda idari 
para cezası uygulanmaktadır: 

• 250,000 Amerikan Doları 
ya da 

• İhlale konu ticari işlem 
tutarının iki katı. 

Yaptırımları kasten ihlal eden, ihlale 
teşebbüs eden, ihlali tasarlayan 
kişiler bakımından ise 1.000.000 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/history-restrictive-measures-ukraine-crisis/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/history-restrictive-measures-ukraine-crisis/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/history-restrictive-measures-ukraine-crisis/
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ABD tarafından uygulanacak yaptırımlar, iki farklı 
usulde düzenlenmektedir. Bazı yaptırımlar ülke bazlı 
iken bazı yaptırımlar konu bazlı olup, ülke bazlı 
yaptırımlar ise sınırlı veya kapsamlı olabilmektedir. Bu 
sınırlama, ülkenin bir kısmı, bazı sektörleri hedef alan 
sınırlamalar olabilmektedir. ABD tarafından Rusya’ya 
uygulanan yaptırımlar, anılan yaptırım tiplerinin 
tamamına ilişkin örnekler sunmaktadır. 

Yetkili makam olan Yabancı Malvarlıklarını Kontrol 
Ofisi (Office of Foreign Assets Control) (“OFAC”) 
tarafından yasaklanmış kişilere dair liste 
yayınlanmaktadır.  

ABD tarafından alınan yaptırım kararlarına 
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions
/restrictive-measures-ukraine-crisis/history-
restrictive-measures-ukraine-crisis/ adresinden erişim 
sağlayabilirsiniz.  

Amerikan Dolarına kadar para 
cezası ve/veya 20 yıla kadar hapis 
cezası uygulanabilmektedir. 

İngiltere 

 

İngiltere’nin, Rusya’ya uygulayacağı yaptırımların 
dayanağı, yaptırımlara ilişkin genel ulusal düzenleme 
niteliğindeki Sanctions and Anti-Money Laundering 
Act 2018’e dayanarak başta The Russia (Sanctions)(EU 
Exit) Regulations 2019 ve ilgili hukuki düzenlemeye 
ilişkin tadiller olmak üzere çeşitli yönetmelikler 
kapsamında düzenlenmiştir.  

Yaptırımları uygulamaya yetkili makam olarak da 
Office of Financial Sanctions Implementation 
(“OFSI”) belirlenmiş olup, yasaklı ülke ve kişiler OFSI 
tarafından belirlenmekte ve yayımlanmaktadır.  

İngiltere tarafından alınan yaptırım kararlarının 
listesine 
https://www.gov.uk/government/publications/russia-
sanctions-guidance/russia-sanctions-guidance 
adresinden erişim sağlayabilirsiniz.  

Bildirim yükümlülüğünün ihlal 
halinde, 12 ayı geçmeyecek şekilde 
hapis, 

Diğer yaptırımların ihlal halinde, 
azami olarak aşağıdaki cezalar 
uygulama alanı bulmaktadır: 

• Yargılama türüne göre 12 
ayı geçmeyecek şekilde 
hapis ya da tekabül edecek 
tutarda para cezası 

• 7 yılı geçmeyecek şekilde 
hapis ve/veya tekabül 
edecek tutarda para cezası. 

Kanada 

 

Kanada tarafından uygulanan yaptırımların 
dayanağının temel olarak Özel Ekonomik Tedbirler 
Kanunu (Special Economic Measures Act) ve bu 
kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelik’ler ile 
düzenlendiği görülmektedir. 

Kanada tarafından alınan yaptırım kararlarının 
listesine https://www.international.gc.ca/world-
monde/international_relations-
relations_internationales/sanctions/russia-
russie.aspx?lang=eng adresinden erişim 
sağlayabilirsiniz.  

Yargılama türüne göre, 

•  1 yılı geçmeyecek şekilde 
hapis ve/veya 25,000 Dolar 
tutarında para cezası 

• 5 yılı geçmeyecek şekilde 
hapis ve/veya tekabül 
edecek tutarda para cezası. 

Japonya 

Japonya tarafından alınan yaptırım kararları Measures 
Related to the Situation in Ukraine under the Foreign 
Exchange and Foreign Trade Act ile düzenlenmiş olup, 
Japonya Maliye Bakanlığı ve Ekonomi, Ticaret ve 
Sanayii Bakanlığı’nın ortak açıklamaları ile 
yayımlanmıştır. 

Gerçek kişiler için, 5 yıldan fazla 
olmamak üzere hapis cezası ya da 
10.000.000 milyon Yen’den fazla 
olmamak üzere para cezası, 

Tüzel kişiler için, 500.000.000 
Yen’den fazla olmamak üzere para 
cezası. 

 

https://www.gov.uk/government/publications/russia-sanctions-guidance/russia-sanctions-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/russia-sanctions-guidance/russia-sanctions-guidance
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia-russie.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia-russie.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia-russie.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/russia-russie.aspx?lang=eng
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Yaptırım listelerinde yer alan tüzel veya gerçek kişilerin ilgili listelerden çıkartılması hususunda ise yaptırımı 
uygulayan her bir ülke veya uluslar üstü örgütün yetkili mercileri karar vermeye yetkili olup, yaptırımı 
uygulayan mercie göre başvuru usulleri de farklılık göstermektedir. 

III. MEVCUT YAPTIRIMLAR VE YAPTIRIMLARIN KAPSAMI 

İşbu bilgilendirme notu ile, Rusya – Ukrayna savaşı neticesinde Rusya’ya yönelik olarak uygulanması kararı 
alınana yaptırımlar en çok yaptırım uygulayan ülkeler ve uluslar üstü örgütler tarafından uygulananlar ile sınırlı 
olmak üzere genel olarak ele alınmıştır.  

Mevzubahis yaptırımlar kamuya açık kaynaklardan tespit edilebildiği itibariyle aşağıda özetlenmektedir. 

Yaptırım Uygulayan Ülkeler/Örgütler 

Finansal Yaptırımlar 

Piyasanın en önemli 7 Rus bankasının, Dünya 
Bankalararası Finansal İletişim Topluluğu mesajlaşma 
sistemi olan SWIFT sisteminden çıkartılması. 

1. Avrupa Birliği 
2. Amerika Birleşik Devletleri 
3. İngiltere 
4. Kanada  
(26 Şubat 2022 tarihli ortak açıklamaya 
https://www.whitehouse.gov/briefing-
room/statements-releases/2022/02/26/joint-
statement-on-further-restrictive-economic-
measures/ ulaşabilirsiniz.) 

5. Japonya 
6. İsviçre 

Belirli Rus şirketleri ve bankalarına ilişkin olarak, 
potansiyel yatırımlara ve kredi teminlerine dair 
kısıtlamaların getirilmesi. 

1. Amerika Birleşik Devletleri 
2. İngiltere 

Rus menşeli bir kişiye savunma ve enerji sektörlerine 
ilişkin olarak finansal hizmet verilmesine ilişkin 
kısıtlamalar getirilmesi. 

1. Avrupa Birliği  
 

(15 Mart 2022 tarihli açıklamaya 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2022/03/15/russia-s-military-aggression-
against-ukraine-fourth-eu-package-of-sectoral-and-
individual-measures/ adresinden ulaşabilirsiniz.) 
2. İngiltere 

Rus bankalarının muhabir banka hesaplarına erişiminin 
engellenmesi. 

1. Amerika Birleşik Devletleri 
2. İngiltere 

EURO olarak basılmış banknotların, Rusya’da 
kullanılmak üzere veya Rusya’ya veya Rusya’da bulunan 
gerçek kişi, tüzel kişi, şirket veya organa (Rus hükümeti, 
Rus Merkez Bankası dahil olmak üzere) satışı, temini, 
transferi veya ihracının yasaklanması 

1. Avrupa Birliği 
 

Belirli Rus gerçek ve tüzel kişilerin malvarlıklarının 
dondurulmasını karar verilmesi. 

Yaptırımı uygulayan ülkelerde bulunan malvarlıkları 
dondurulmakta olup, bu kişilere ilişkin listeler her bir 
yaptırım merci tarafından ayrıca yayımlanmaktadır. 

Bu kişiler arasında Vladimir Putin, Alisher Usmanov gibi 
önemli politikacılar ve iş adamları yer almaktadır. 

1. Avrupa Birliği 
2. Amerika Birleşik Devletleri 
3. İngiltere 
4. Kanada 
(26 Şubat 2022 tarihli ortak açıklamaya 
https://www.whitehouse.gov/briefing-
room/statements-releases/2022/02/26/joint-
statement-on-further-restrictive-economic-
measures/ adresinden ulaşabilirsiniz.) 

5. Japonya 
6. Avustralya 
7. İsviçre 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/26/joint-statement-on-further-restrictive-economic-measures/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/26/joint-statement-on-further-restrictive-economic-measures/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/26/joint-statement-on-further-restrictive-economic-measures/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/26/joint-statement-on-further-restrictive-economic-measures/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/15/russia-s-military-aggression-against-ukraine-fourth-eu-package-of-sectoral-and-individual-measures/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/15/russia-s-military-aggression-against-ukraine-fourth-eu-package-of-sectoral-and-individual-measures/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/15/russia-s-military-aggression-against-ukraine-fourth-eu-package-of-sectoral-and-individual-measures/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/15/russia-s-military-aggression-against-ukraine-fourth-eu-package-of-sectoral-and-individual-measures/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/26/joint-statement-on-further-restrictive-economic-measures/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/26/joint-statement-on-further-restrictive-economic-measures/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/26/joint-statement-on-further-restrictive-economic-measures/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/26/joint-statement-on-further-restrictive-economic-measures/
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Emtia Ticaretine İlişkin Yaptırımlar 

Petrol ve doğal gaz ithalatının yasaklanması. 

1. Amerika  

(9 Mart 2022 tarihli karara 
https://www.whitehouse.gov/briefing-
room/statements-releases/2022/03/08/fact-sheet-
united-states-bans-imports-of-russian-oil-
liquefied-natural-gas-and-coal/ adresinden 
ulaşabilirsiniz.) 

 
2. İngiltere  

(Petrol ve petrol ürünlerinin ithalatının kademeli 
olarak sona erdirileceğine ilişkin 8 Mart 2022 
tarihli karara 
https://www.gov.uk/government/news/uk-to-
phase-out-russian-oil-
imports#:~:text=source%20of%20income-,The
%20UK%20will%20phase%20out%20imports%
20of%20Russian%20oil%20in,today%20(Tuesd
ay%208%20March). Adresinden ulaşabilirsiniz.) 

 

3. Avrupa Birliği  

(Enerji ithalatının kademeli olarak sona 
erdirileceğine ilişkin 8 Mart 2022 tarihli plana 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/det
ail/en/ip_22_1511?itid=lk_inline_enhanced-
template adresinden ulaşabilirsiniz.) 

Özellikle enerji, savunma ve demir-çelik sektöründe 
belirli mal ve teknolojilerin Rusya’ya ihracatının 
sınırlandırılması. 

1. Avrupa Birliği 
2. Amerika Birleşik Devletleri 
3. İngiltere 
4. Kanada 
5. Japonya 
6. İsviçre 

Lüks tüketim ürünlerinin Rusya’dan ithal edilmesinin 
yasaklanması. 

1. Avrupa Birliği  
2. İngiltere 
3. Amerika (Amerika tarafından ayrıca bu 

ürünlerin Rusya’ya ihraç edilmesi de 
yasaklanmıştır.) 

4. İsviçre 
Ulaşıma İlişkin Yaptırımlar 

Rusya’ya ait gemilerin ilgili ülkenin limanlarına 
demirlemelerinin yasaklanması ve söz konusu gemilere 
ilişkin alıkonulma kararı verilebilmesi.  

İngiltere 

Rus uçaklarına hava sahasının kapatılması.  
1. Avrupa Birliği ülkeleri 
2. Kanada 
3. İngiltere 

 

 

 

 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/08/fact-sheet-united-states-bans-imports-of-russian-oil-liquefied-natural-gas-and-coal/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/08/fact-sheet-united-states-bans-imports-of-russian-oil-liquefied-natural-gas-and-coal/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/08/fact-sheet-united-states-bans-imports-of-russian-oil-liquefied-natural-gas-and-coal/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/08/fact-sheet-united-states-bans-imports-of-russian-oil-liquefied-natural-gas-and-coal/
https://www.gov.uk/government/news/uk-to-phase-out-russian-oil-imports#:%7E:text=source%20of%20income-,The%20UK%20will%20phase%20out%20imports%20of%20Russian%20oil%20in,today%20(Tuesday%208%20March)
https://www.gov.uk/government/news/uk-to-phase-out-russian-oil-imports#:%7E:text=source%20of%20income-,The%20UK%20will%20phase%20out%20imports%20of%20Russian%20oil%20in,today%20(Tuesday%208%20March)
https://www.gov.uk/government/news/uk-to-phase-out-russian-oil-imports#:%7E:text=source%20of%20income-,The%20UK%20will%20phase%20out%20imports%20of%20Russian%20oil%20in,today%20(Tuesday%208%20March)
https://www.gov.uk/government/news/uk-to-phase-out-russian-oil-imports#:%7E:text=source%20of%20income-,The%20UK%20will%20phase%20out%20imports%20of%20Russian%20oil%20in,today%20(Tuesday%208%20March)
https://www.gov.uk/government/news/uk-to-phase-out-russian-oil-imports#:%7E:text=source%20of%20income-,The%20UK%20will%20phase%20out%20imports%20of%20Russian%20oil%20in,today%20(Tuesday%208%20March)
https://www.gov.uk/government/news/uk-to-phase-out-russian-oil-imports#:%7E:text=source%20of%20income-,The%20UK%20will%20phase%20out%20imports%20of%20Russian%20oil%20in,today%20(Tuesday%208%20March)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511?itid=lk_inline_enhanced-template
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511?itid=lk_inline_enhanced-template
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511?itid=lk_inline_enhanced-template
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IV. YAPTIRIMLARIN TÜRKİYE’DEKİ KİŞİLERE ETKİSİ VE ALINMASI GEREKEN 
ÖNLEMLER 

Yukarıda değinilen yaptırımların Türkiye’de bulunan gerçek veya tüzel kişi yatırımcılar 
bakımından etkilerinin değerlendirilebilmesi için birincil yaptırımlar ve ikincil yaptırımlar 
kavramlarının ele alınması gerekmektedir. 

Birincil yaptırımlar yaptırımı uygulayan ülkedeki kişilerin (örneğin yaptırım ABD tarafından 
uygulanıyorsa ABD uyruklu şirketler, ABD vatandaşları gibi) uyması gereken ekonomik 
kısıtlamalardır. Örneğin Amerika’da bulunan OFAC doğrudan yabancılara karşı ambargolar, mal 
varlığının dondurulması gibi yaptırımlar uygulayabilir. ABD’li gerçek ve tüzel kişiler ve kuruluşlar 
OFAC yaptırım listesinde bulunan kişiler ile iş yapmadıklarını temin etmek adına bahsedilen listeyi 
kontrol etmekle yükümlüdürler.  

Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan birincil yaptırımlar ABD’nin yetki sınırları ile 
bağlantılı olan (ABD vatandaşları, ABD menşeili şirketler, ABD doları ile gerçekleştirilen herhangi 
bir işlem, ABD'de kurulmuş olan şirketler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) işlemler için 
geçerlidir. 

ABD’li kişilerin yaptırım uygulanan ülkelerde bulunan kişiler ile ticaret ilişkiler kurmaları sınırlanmış 
veya yasaklanmıştır. İşbu sınırlara veya yasaklara uymayan kişiler bakımından cezai yaptırımlar 
uygulanabilecektir.  

İkincil yaptırımlar ise, yaptırım uygulayan devlet tarafından kendi devletinin kişi ve kurumları 
dışında üçüncü devletlerin yaptırımın hedefi olan devlet ile ticari ilişkiler kurmasını sınırlamayı 
amaçlamaktadır. İkincil yaptırım uygulayan devletin amacı, yaptırım uygulayan devletin çıkarlarını 
global düzlemde de koruyabilmektir. İkincil yaptırım niteliğinde olan yaptırımların genellikle 
Amerikan Hukuku düzenlemelerine konu olduğu ve Amerika tarafından uygulanmakta olduğu 
görülmektedir. 

Birincil yaptırımlar, kararı veren ülkelerin yargı yetkisinin kapsamında kalan kişilere uygulanabilir 
olduğundan, Türkiye’de yerleşik kişiler veya Türk şirketlerini etkileyebilecek olan yaptırım türü 
ikincil yaptırımlardır. 

Şu ana kadar Rusya’ya karşı yaptırım uygulama kararı alan ülkeler tarafından herhangi bir ikincil yaptırım 
uygulama kararı alınmamıştır. Dolayısıyla şu aşamada Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların 
Türkiye’de bulunan yatırımcılara doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır.  

Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlar kapsamında Türkiye’de bulunan yatırımcılara doğrudan bir yaptırım 
kararı alınmamış olsa da, getirilen kısıtlamaların ve alınan yaptırım kararlarının sektörel, finansal ve kişiler 
bazında olması Türkiye’deki yatırımcıların uluslararası işlemlerine ticari ve ekonomik olarak dolaylı etki 
doğurması muhtemeldir.   

Özellikle, Rusya’nın Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği dâhil birçok ülke tarafından Yasaklı Ülke 
kapsamına alınmış olması özellikle finans ve ticaret alanında Türkiye’de bulunan şirketlerin ve yatırımcıların 
yurtdışı işlemlerinde engellerle karşılaşmasına neden olmaktadır.  

Bu kapsamda Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkartılması, Türkiye’de bulunan şirketlerin ve yatırımcıların 
yurtdışı işlemlerinde gerçekleştirecekleri ödemelerin hızı ve güvenliği açısından etki doğurmasının muhtemel 
olduğu değerlendirilmektedir. 

Çeşitli mal ve hizmetlerin Rusya’ya ihracının veya Rusya’dan ithalatının yasaklanmasının ve çeşitli ulaşım 
sınırlamalarının getirilmesinin ise Türkiye’de bulunan şirketlerin Rusya’dan temin etmekte olduğu ürün 
fiyatlarına olumsuz etki doğurması söz konusu olabilecektir. 

Bununla birlikte, uygulanan yaptırımlar itibariyle, ticari işlemlerin tabi olduğu sözleşmeler tahtındaki 
yükümlülükler bakımından etki doğurabileceğinden, ticari işlemlerin uyumu hususu gündeme gelebilecektir.  
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Örneğin Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel ya da gerçek kişilerin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde, karşı 
tarafın yukarıda detayları açıklanan ülkelerin veya ülkeler üstü örgütlerin yaptırımlarına uymakla yükümlü 
olması halinde, Rusya yasaklı ülkeler listesinde yer aldığından, Rusya ile yürütülecek iş ve işlemler bu 
sözleşmeler tahtında temerrüt halinin veya sözleşmeye aykırılığın doğmasına sebep olabilecektir.  

Bu değerlendirmelerimiz çerçevesinde, Rusya özelinde herhangi bir ikincil yaptırım kararı alınana kadar 
Türkiye’de bulunan gerçek veya tüzel kişi yatırımcıların birincil yaptırımlardan dolaylı olarak etkilenmesini 
önleyebilmek adına, işlem konusunun yaptırıma tabi sektöre dahilinde olup olmadığının veya işlem 
yapılacak kişilerin kısıtlama getirilmiş kişiler olup olmadığının detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği 
ve bu doğrultuda her bir işleme uygulanabilecek şekilde bir uyum sürecinin yürütülmesi gerektiği 
kanaatindeyiz. Uyum süreci kapsamında Müşteriyi Tanıma İlkeleri (Know Your Customer) benzeri ilkelerin 
oluşturulması, işlem yapılacak sektörün yaptırım kapsamına dahil olmadığının teyit edilebilmesi bakımından 
bir kontrol listesi hazırlanması ve bu uyum süreçlerinin yürütülmesinde deneyimli uzmanlardan görüş alınması 
gerektiği değerlendirilmektedir.  

 

İşbu bilgilendirme notu içerisinde yer alan değerlendirmeler hukuki tavsiye ya da hukuki görüş niteliği teşkil etmemekte 
olup, bu değerlendirmelerden ötürü herhangi bir şekilde Aksu Çalışkan Beygo Avukatlık Ortaklığı’na sorumluluk tahmili 
mümkün değildir. Bu bilgi notunun kapsamındaki soru ve sorunlarınız bakımından hukuki danışman görüşü alınması 
tavsiye edilir. 
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Ayrıntılı bilgi için bizimle temasa geçebilirsiniz. 

OKAN BEYGO    OYA GÖKALP        DİDEM BAYRAKTAR 
Ortak Avukat    Kıdemli Avukat        Avukat 

                                    
Okan.beygo @aschukuk.com                             Oya.gokalp@aschukuk.com              Didem.bayraktar@aschukuk.com  
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