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I. GİRİŞ 

 

Uluslararası yaptırımlar, ülkeler veya Birleşmiş 

Milletler veya Avrupa Birliği gibi uluslar üstü 

kuruluşlar tarafından devletlere veya özel olarak 

bireylere veya kuruluşlara uygulanan ekonomik 

ve/veya mali yaptırımlar şeklinde olabilir. Rusya-

Ukrayna savaşı ile birlikte Rusya’ya uygulanan 

yaptırımlar yatırımcılar için önemli ekonomik ve 

cezai sonuçlara yol açabilir.  

 

Yaptırımların konusu genel olarak,  

• Finansal hizmetler 

• Emtia ticareti 

• Ulaşım 

I. INTRODUCTION 

 

International sanctions can take the form of 

economic and financial sanctions imposed on states 

or private individuals or organizations by states 

or/and supranational organizations such as the 

United Nations or the European Union. Sanctions 

against Russia, along with the Russia-Ukraine war, 

can have significant economic and criminal 

consequences for investors.  

 

In general, the subject of sanctions is 

• Financial services 

• Commodity trading 

•Transportation 



 
 

 2 

• Rus tüzel ve gerçek kişilerin 

malvarlıklarına ilişkin sınırlamalardır 

 

Amerika Birleşik Devleri ve Avrupa Birliği başta 

olmak üzere birçok ülkenin Rusya’yı yasaklı ülke 

kapsamına almış olması Türkiye’de bulunan 

şirketlerin ve gerçek kişilerin taraf olduğu 

uluslararası işlemlerinde engellerle karşılaşmasına 

yol açmaktadır.  

 

Bu haber makalesinde Rusya’ya uygulanan ticari 

ve ekonomik yaptırımların Türkiye’de bulunan 

şirket ve gerçek kişilerin uluslararası ticari ve 

bankacılık işlemlerine olan etkisi ele alınacaktır. 

 

 

• Restrictions on the assets of Russian legal and 

natural persons 

 

The fact that many states, especially the United 

States of America and the European Union, have 

included Russia in the scope of the banned country 

causes companies and real persons in Turkey to 

face obstacles in their international transactions. 

 

 

In this news article, the effect of the commercial 

and economic sanctions on Russia on the 

international commercial and banking transactions 

of companies and real persons in Turkey will be 

discussed. 

II. Mevcut Yaptırımlar ve Yaptırımların 

Kapsamı 

 

1. Piyasanın en önemli 7 Rus bankası, Dünya 

Bankalararası Finansal İletişim Topluluğu 

mesajlaşma sistemi olan SWIFT sisteminden 

çıkarılmıştır. Bu yaptırımı uygulayan ülkeler: 

• Avrupa Birliği  

• Amerika Birleşik Devletleri  

• İngiltere  

• Kanada  

• Japonya  

• İsviçre 

 

  

2. Belirli Rus şirketleri ve bankalarına ilişkin 

olarak, potansiyel yatırımlara ve kredi 

teminlerine dair kısıtlamalar getirilmiştir. Bu 

yaptırımı uygulayan ülkeler: 

• Amerika Birleşik Devletleri  

• İngiltere 

 

3. Rus menşeli bir kişiye savunma ve enerji 

sektörleri ile ilgili finansal hizmet verilmesine 

ilişkin kısıtlamalar getirilmiştir. Bu yaptırımı 

uygulayan ülkeler: 

II. Existing Sanctions and Scope of Sanctions 

 

 

1. The 7 most important Russian banks of the 

market were excluded from the SWIFT system, 

the messaging system of the World Interbank 

Financial Communication Community. States 

applying this sanction: 

• European Union 

• United States 

• England 

• Canada 

• Japan 

• Switzerland 

  

2. With regard to certain Russian companies and 

banks, restrictions have been placed on potential 

investments and loan originations. States 

applying this sanction: 

• United States 

• England 

 

3. Restrictions were imposed on the provision of 

financial services related to the defense and 

energy sectors to a person of Russian origin. 

States applying this sanction: 
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• Avrupa Birliği  

• İngiltere 

 

4. Rus bankalarının muhabir banka hesaplarına 

erişimi engellenmiştir. Bu yaptırımı uygulayan 

ülkeler: 

• Amerika Birleşik Devletleri  

• İngiltere 

 

5. 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 ihracı yasaklanmıştır. Bu 

yaptırımı uygulayan ülkeler: 

• Avrupa Birliği  

 

6. Belirli Rus gerçek ve tüzel kişilerin 

malvarlıklarının dondurulmasına karar 

verilmiştir. Yaptırımı uygulayan ülkelerde 

bulunan malvarlıkları dondurulmaktadır. Bu 

kişilere ilişkin listeler her bir yaptırım merci 

tarafından ayrıca yayımlanmaktadır. Bu kişiler 

arasında Vladimir Putin, Alisher Usmanov gibi 

önemli politikacılar ve iş insanları yer 

almaktadır. Bu yaptırımı uygulayan ülkeler: 

• Avrupa Birliği  

• Amerika Birleşik Devletleri  

• İngiltere  

• Kanada  

• Japonya  

• İsviçre 

• Avustralya 

 

7. Petrol ve doğal gaz ithalatı yasaklanmıştır. Bu 

yaptırımı uygulayan ülkeler: 

• Avrupa Birliği  

• Amerika Birleşik Devletleri  

• İngiltere 

 

• European Union 

• England 

 

4. Access to correspondent bank accounts of 

Russian banks is blocked. States applying this 

sanction: 

• United States 

• England 

 

5. The sale, supply, transfer or export of banknotes 

printed in EURO for use in or to Russia or any 

natural person, legal person, company or body 

located in Russia (including the Russian 

government, the Russian Central Bank) is 

prohibited. States applying this sanction: 

• European Union 

 

 

6. It has been decided to freeze the assets of certain 

Russian natural and legal persons. Assets in 

states that impose sanctions are frozen. The lists 

of these persons are published separately by 

each sanctioning authority. Among these people 

are important politicians and business people 

such as Vladimir Putin, Alisher Usmanov. 

States applying this sanction: 

• European Union 

• United States 

• England 

• Canada 

• Japan 

• Switzerland 

• Australia 

 

 

7. Imports of oil and natural gas are prohibited. 

States applying this sanction: 

• European Union 

• United States 

• England 
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8. Enerji, savunma ve demir-çelik sektöründe 

kullanılan belirli mal ve teknolojilerin Rusya’ya 

ihracatı sınırlandırılmıştır. Bu yaptırımı 

uygulayan ülkeler: 

• Avrupa Birliği  

• Amerika Birleşik Devletleri  

• İngiltere  

• Kanada  

• Japonya  

• İsviçre 

 

9. Lüks tüketim ürünlerinin Rusya’dan ithal 

edilmesi yasaklanmıştır. Bu yaptırımı 

uygulayan ülkeler: 

• Avrupa Birliği  

• Amerika Birleşik Devletleri  

• İngiltere  

• İsviçre 

 

10. Rusya'ya ait gemilerin ilgili ülkenin limanlarına 

demirlemeleri yasaklanmış ve söz konusu 

gemilerin alıkonulabilmesine ilişkin yaptırımlar 

getirilmiştir. Bu yaptırımı uygulayan ülkeler: 

• İngiltere  

 

11. Rus uçaklarına hava sahası kapatılmıştır. Bu 

yaptırımı uygulayan ülkeler: 

• Avrupa Birliği  

• İngiltere  

• Kanada  

 

8. Exports of certain goods and technologies used 

in the energy, defense and iron and steel sectors 

to Russia are restricted. States applying this 

sanction: 

• European Union 

• United States 

• England 

• Canada 

• Japan 

• Switzerland 

 

9. Import of luxury goods from Russia is 

prohibited. States applying this sanction: 

• European Union 

• United States 

• England 

• Switzerland 

 

 

10. Russian ships were prohibited from anchoring 

in the ports of the relevant country and sanctions 

were imposed on the detention of said ships. 

States applying this sanction: 

• England 

 

11.  The airspace was closed to Russian aircraft. 

States applying this sanction: 

• European Union 

• England 

• Canada 

III. Yaptırımların Türkiye’deki Kişilere Etkisi 

ve Alınması Gereken Önlemler 

 

Türkiye’deki yatırımların ne ölçüde ve ne 

şekilde etkileneceğinin değerlendirilmesi için 

yaptırımlar birincil yaptırımlar veya ikincil 

yaptırımlar olarak ayrıştırılmalıdır.  

 

Birincil yaptırımlar yaptırımı uygulayan ülkedeki 

gerçek veya tüzel kişiler tarafından uyulması 

gereken yaptırımlardır. Örneğin, Amerika’daki 

III. Impact of Sanctions on Persons in Turkey 

and Measures to be Taken 

 

In order to assess to what extent and in what 

way investments in Turkey will be affected, 

sanctions should be differentiated as primary 

sanctions or secondary sanctions. 

 

Primary sanctions are those that must be complied 

with by natural or legal persons in the sanctioning 

country. For example, natural or legal persons and 
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gerçek veya tüzel kişiler ve kuruluşlar OFAC kara 

listesindeki kısıtlamalara uymadıkları halde ciddi 

ekonomik ve cezai yaptırımlar ile karşı karşıya 

kalabilmektedirler.  

 

Birincil yaptırımlar yalnızca yaptırım uygulayan 

ülkenin yargı yetkisinde bulunan kişiler yönünden 

bağlayıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti Rusya’ya 

herhangi bir yaptırım uygulamadığından 

Türkiye’deki kişilere etki edebilecek yaptırım türü 

ikincil yaptırımlardır.  

 

İkincil yaptırımlar, yaptırımı uygulayan devletin, 

yaptırım uyguladığı devlet ile diğer devletlerin 

ticari ve ekonomik ilişkilerini zayıflatarak kendi 

küresel çıkarlarını koruma amacına hizmet eder. Bu 

durumda kişi, yaptırım uygulayan devlet uyruklu 

olmasa da yasaklı kişi/ülkeler ile ticari ve 

ekonomik ilişkilere girmekten olumsuz 

etkilenebilir.  

 

Şu ana kadar Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkeler, 

herhangi bir ikincil yaptırım uygulama kararı 

almamıştır. Dolayısıyla Rusya’ya karşı uygulanan 

yaptırımların Türkiye’de bulunan yatırımcı ve iş 

insanlarına doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır. 

 

Bununla birlikte, Rusya’ya karşı getirilen kısıtlama 

ve yaptırımların Türkiye’deki yatırımcıların 

uluslararası ticari ve ekonomik işlemlerini dolaylı 

olarak etkilemesi muhtemeldir. Rusya’nın SWIFT 

sisteminden çıkartılması, Türkiye’de bulunan 

şirketlerin ve yatırımcıların yurtdışı işlemlerinde 

gerçekleştirecekleri ödemelerin hızı ve güvenliğini 

etkileyebilecek bir faktördür. Bununla birlikte 

yaptırım uygulanmayan Rus bankaları için para 

transferinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. 

Rus şirketlerinin ve vatandaşlarının Türkiye’de 

şirket kurabilmesi ve banka hesabı açabilmesi ve 

işlerine Türkiye’den devam etmeleri mümkündür.   

organizations in the United States may face serious 

economic and criminal sanctions even though they 

do not comply with the restrictions on the OFAC 

blacklist. 

 

Primary sanctions are binding only on persons 

within the jurisdiction of the sanctioning country. 

Since the Republic of Turkey does not impose any 

sanctions on Russia, the type of sanctions that can 

affect people in Turkey are secondary sanctions. 

 

 

Secondary sanctions serve the purpose of the 

sanctioning state to protect its own global interests 

by weakening the commercial and economic 

relations of the sanctioned state and other states. In 

this case, the person may be adversely affected by 

entering into commercial and economic relations 

with the banned person/states, even if they are not 

from the imposing state. 

 

The states that have imposed sanctions on Russia 

so far have not decided to impose any secondary 

sanctions. Therefore, the sanctions against Russia 

have not yet had a direct effect on investors and 

business people in Turkey. 

 

However, restrictions and sanctions against Russia 

are likely to indirectly affect the international 

commercial and economic transactions of investors 

in Turkey. The exclusion of Russia from the 

SWIFT system is a factor that may affect the speed 

and security of the payments to be made by 

companies and investors in Turkey in their foreign 

transactions. However, there is no obstacle in 

money transfer for Russian banks that are not 

sanctioned. It is possible for Russian companies 

and citizens to establish a company, open a bank 

account and conduct their business in Turkey. 

  

IV. SONUÇ 

 

 IV. CONCLUSION 

 



 
 

 6 

Bu değerlendirmeler ışığında, Türkiye'deki gerçek 

veya tüzel kişi yatırımcıların başka devletler 

tarafından uygulanan birincil yaptırımlardan 

dolaylı olarak etkilenmelerini önlemek için işlemin 

konusunun yaptırıma tabi sektör içerisinde olup 

olmadığı veya işlem görecek kişilerin yasaklı 

kişiler olup olmadığı ayrıntılı şekilde 

değerlendirilmelidir. Bu doğrultuda her işleme 

uygulanabilecek şekilde bir uyum prosedürünün 

yürütülmesi gerekmektedir. Müşterini Tanı gibi 

ilkelerin oluşturulması, işlem yapılacak sektörün 

yaptırım kapsamına alınmadığının teyit edilmesi 

için bir kontrol listesi hazırlanması ve deneyimli 

danışmanların yönlendirmesi önem arz etmektedir. 

 

Within the framework of these evaluations, it 

should be detailed whether the subject of the 

transaction is within the sector subject to sanctions 

or whether the persons to be traded are restricted 

persons in order to prevent real or legal person 

investors in Turkey from being indirectly affected 

by the primary sanctions. We believe that a 

compliance procedure should be carried out in such 

a way that it can be applied to every transaction in 

this direction. Principles such as Know Your 

Customer should be established, a checklist should 

be prepared to confirm that the sector to be dealt 

with is not included in the scope of sanctions, and 

guidance from experienced experts should be 

sought in the execution of these compliance 

processes. 

 

 


