ABD'NİN TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI’NA
KARŞI YAPTIRIMLARI

US SANCTIONS AGAINST TURKEY’S PRESIDENCY OF
DEFENSE INDUSTRIES

14 Aralık 2020'de Amerika Birleşik Devletleri, Amerika'nın
Düşmanlarına Yaptırım Yoluyla Karşılaşma Yasası'nın
(CAATSA) 231. Bölümü uyarınca Türkiye Savunma Sanayii
Başkanlığı'na yaptırım uyguladı. Bu yaptırımlar, Türkiye'nin
Rusya Federasyonu'ndan S-400 füze sistemi almasına
cevaben uygulandı.

On 14 December 2020, the United States imposed sanctions
against Turkey’s Presidency of Defense Industries pursuant to
Section 231 of the Countering America’s Adversaries Through
Sanctions Act (CAATSA). These sanctions were issued in
response to Turkey acquiring an S-400 missile system from the
Russian Federation.

Yaptırımlar
özellikle
Türkiye’nin
Savunma
Sanayii
Başkanlığı’nın (“SSB”) yanı sıra SSB Hava Savunma ve Uzay
Daire Başkanı ve bazı yetkilileri hedef alıyor. Bu şahıslar ve
SSB ABD Hazinesi Yabancı Varlıkların Kontrolü Oﬁsi’nin
(OFAC) engelleme listesine koyulmuş olup, engelleme
listesinde bulunanlarla iş yapan herhangi bir kişi veya kuruluş
da yaptırımlara maruz kalma riski altındadır.

The sanctions speciﬁcally target Turkey’s Presidency for
Defense Industries (“SSB”) as well as the president and certain
ofﬁcials in the Air Defense and Space Directorate of SSB.
These individuals as well as SSB itself have been placed on the
US Treasury’s Ofﬁce of Foreign Controls (OFAC)’s block list
and any individuals or entities conducting business with
members of the block list are at risk of incurring sanctions
themselves.

SSB ve listelenen kişiler aşağıdaki yaptırımlara tabidir:
- Belirli ABD ihracat lisanslarının yanı sıra SSB'ye aktarılacak
mallar için yetki alması engellendi.
- 12 aylık bir süre içinde SSB'ye veya listelenen kişilere 10
milyon ABD Dolarını aşan hiçbir kredi veya borç
verilmeyecektir.
- Exim Bankası yardımı engellendi.
- ABD, SSB için uluslararası ﬁnans kuruluşları tarafından kredi
sağlanmasına karşı çıkacaktır.
- Yaptırım uygulanan kişilerin ABD vizelerine ve ABD'de
bulunan varlıklara veya mülklere erişimi tamamen
engellenmiştir.
Bu yaptırımlar, özel olarak hedeﬂenmiş bir şekilde taslak haline
getirilmiş olup, yalnızca listelenen tüzel kişi veya gerçek
kişilerle gerçekleştirilen işlemleri kapsamaktadır. Yurt içi ve yurt
dışı ﬁnans kuruluşları ile savunma sektörü dışında
gerçekleştirilen olağan işlemler ve mali işlemler bu
yaptırımlardan etkilenmeyecektir. Türkiye içinde ABD doları
cinsinden yapılan işlemler de, yaptırım uygulanan kişiler veya
SSB ile yapılmadıkça bu yaptırımlardan etkilenmeyecektir.

SSB and the listed individuals are subject to the following
sanctions:
- Blocked from being able to obtain certain US export licenses
as well as authorization for goods to be transferred to SSB.
- No loan or credit amounting to more than $10m USD will be
authorized to SSB or the listed individuals in a 12 month period.
- Export-Import Bank assistance has been blocked.
- The US will oppose any loans provided by international
ﬁnancial institutions in support of SSB.
- The sanctioned individuals are fully blocked from US visas
and assets or property located in the US.
These sanctions were drafted in a speciﬁcally targeted manner
and only extend to transactions conducted with the listed entity
or individuals. Ordinary transactions and ﬁnancial transactions
taking place outside of the defense sector conducted with
domestic and international ﬁnancial institutions will remain
unaffected by these sanctions. Transactions conducted in USD
within Turkey are not affected by these sanctions unless
conducted with the sanctioned individuals or SSB.
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