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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifine imzamı 
koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.  16.12.2020
  Orhan Yegin
  Ankara

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifine imzamı 
koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.  16.12.2020

  İbrahim Aydın

  Antalya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifine imzamı 
koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.  16.12.2020

  Atay Uslu

  Antalya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun teklifine imzamı 
koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 16/12/2020

  Burhan Çakır

  Erzincan

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifine imzamı 
koyuyorum.

Gereğini arz ederim.  16.12.2020

  Süleyman Karaman

  Erzincan

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/3261 esas numaralı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin 
Kanun teklifine katılıyorum.

Gereğini arz ederim.  16.12.2020
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifine imzamı 
koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.  16.12.2020
  Ali Cumhur Taşkın
  Mersin

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifine imzamı 
koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.  16.12.2020
  İsmail Kaya
  Osmaniye

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/3261)

ESAS Adalet Komisyonu  

TALİ İçişleri Komisyonu
Plan ve Bütçe Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçları ile kitle 

imha silahlarının yayılmasının finansmanına karşı uluslararası düzeyde mücadele standartlarının 
tespit edilerek idarî ve adlî tüm araçların ülkelerce etkin bir şekilde uygulanmasını temin etmek için 
oluşturulan en önemli uluslararası organlardan biri, Ülkemizin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev 
Gücü (FATF)’dür.

FATF, 1989 yılında G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) 
tarafından kurulmuştur.

FATF, fonksiyonlarını gerçekleştirmek için, 40 Tavsiyesi ve 11 kısa vadeli hedef kapsamında ülkeleri 
“karşılıklı değerlendirme” yoluyla incelemekte ve takip süreçleriyle gözetim altında bulundurmaktadır.

Ülkemizin FATF tarafından IV. Tur Karşılıklı Değerlendirme süreci, 2019 yılı Ekim ayında 
gerçekleşen Genel Kurulda kabul edilen rapor ile tamamlanmıştır. Anılan rapor kapsamında diğer 
hususlar ile birlikte, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele konusunda 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve ilgili FATF Tavsiyeleri ile tam uyumun 
sağlanması, terörizmin finansmanı ve aklama suçları ile mücadelede yasal ve kurumsal kapasitenin 
güçlendirilmesinin önemi vurgulanmıştır.

Kitle imha silahları nükleer, kimyasal ve biyolojik nitelik taşıyan silahlar olarak tanımlanmakta olup, 
can ve mal kayıplarına neden olmuş, çevre ve sağlık sorunlarına yol açmıştır. Bu silahların kullanılmasını 
önlemek için öncelikle yayılmasını ve bunun finansmanını ortadan kaldırmak gerekmektedir. Söz 
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konusu gereklilik ulusal ve uluslararası seviyede topyekûn bir mücadele ile mümkündür. Diğer taraftan 
bu silahlar ile mücadelede önleyici tedbirler önemli bir araç olup, bu faaliyetlerle bağlantısı bulunan 
kişi, kuruluş ve organizasyonların finansman, ekipman, malzeme, teçhizat ve teknolojiden mahrum 
bırakılmaları bastırıcı tedbirlere nazaran çok daha etkilidir.

Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Şartının VII. Bölümü uyarınca BMGK tarafından alınan ve 
bu niteliği itibarıyla ülkelerce uyulması zorunlu kararlar ile FATF tarafından bu kararlar temelinde 
oluşturulan tavsiye ve kısa vadeli hedefler de önleyici tedbirler bağlamında uluslararası birer kılavuz 
niteliği taşımaktadır. Nitekim 1617 (2005) sayılı Kararının 7 nci maddesinde BMGK, tüm BM üyesi 
devletleri, FATF tarafından kapsamlı olarak geliştirilen uluslararası standartlara uyum sağlamaya davet 
etmektedir.

Ülkemizde kitle imha silahları ile mücadele kapsamında BMGK’nın kararlarına dayanılarak çeşitli 
Başbakanlık Genelgeleri ile Bakanlar Kurulu Kararları çıkarılmıştır. Anılan Genelge ve Kararlar kitle 
imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede etkin bir uygulama geliştirmekle birlikte 
günümüzde bu silahlarla ilgili uluslararası tehdit ve risklerin artmasına bağlı olarak uygulamada 
etkinliği, koordinasyonu, uluslararası işbirliğini ve cezai yaptırımları da içerecek şekilde yeni bir 
mevzuat düzenlemesi zorunlu olmuştur. Bu çerçevede amaçlanan düzenleme ile kitle imha silahlarının 
yayılmasının finansmanının önlenmesini temin etmek için etkili, caydırıcı ve orantılı adli ve idari 
yaptırımlar kabul edilmekte olup, bu konudaki BMGK kararlarına uyum sağlanması amaçlanmaktadır.

Uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli Birleşmiş Milletler, terörizmin finansmanıyla 
ilgili uluslararası anlaşmaların yanı sıra Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca terörizmin finansmanının 
engellenmesine ilişkin olarak ortak tedbir ve yaptırımları belirleme yetkisi çerçevesinde, Güvenlik 
Konseyi kararları almıştır. Bu kararlar terörizmin finansmanıyla ilgili olup, genellikle bazı terör 
örgütlerini ve bu örgütlerle bağlantılı olan kişi ve kuruluşların malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin 
düzenlemeleri içermekte ve bu konuda devletleri işbirliğine davet etmektedir. Bunlardan en önemlileri 
BMGK’nın 1267 (1999) ve müteakip nitelikteki 1988 (2011), 1989 (2011), 2253 (2015) sayılı kararları 
ile 1373 (2001) sayılı karardır.

Suç ve suçlulukla etkin mücadelenin bir yönü olarak suçun malî boyutuyla mücadele, geçtiğimiz 
yüzyılda kazandığı önem ile birlikte Ülkemizde de bir ceza politikası önceliği olarak benimsenmektedir. 
Mali suçlar, sosyal, siyasal ve ekonomik düzene karşı yıkıcı etkileri nedeniyle bilhassa suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının tespiti ve bağlantılı suç 
ağlarının ortaya çıkarılması bakımından önem taşımaktadır.

Ülkemizin taraf olduğu, 1999 tarihli Birleşmiş Milletler Terörizmin Finansmanının Önlenmesine 
Dair Uluslararası Sözleşmenin uygulanması ve Sözleşme hükümlerine uyumun sağlanması ile 
BMGK’nın 1267 (1999) ve müteakip kararları ile 1373 (2001) sayılı Kararlarındaki yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi amacıyla 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi 
Hakkında Kanun kabul edilmiştir. Söz konusu Kanun günümüze kadar terörizmin finansmanıyla 
mücadelede Ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmış ve gelinen aşamada bu suçlarla mücadelede 
uluslararası işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Türkiye, farklı terör örgütleri ve terörizmin farklı biçimleriyle yıllardır mücadele etmektedir. 
Uzun yıllardır verilen bu mücadeleden çıkarılan temel derslerden biri, bahsedildiği üzere terörizmin 
finansmanıyla mücadelede uluslararası düzeyde somut işbirliği olduğundan, uluslararası toplumun 
terör tehdidine karşı farkındalığını artırma çabalarında Ülkemiz her zaman ön planda olmuş ve terörle 
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mücadelede daha etkin mekanizmaların oluşturulmasını teminen, gerek ikili, gerek çeşitli uluslararası 
platformlarda ciddi çaba göstermiştir. Bu bağlamda Teklif konusu başlıklardan en önemlilerinden 
birini, BMGK’nın 1373 (2001) sayılı Kararı ve FATF’ın 6 numaralı Tavsiyesi ile uyum için terörizmin 
finansmanının önlenmesi amacıyla malvarlığının dondurulması mekanizması oluşturmaktadır.

Doktrinde “Hedeflenen Malî Yaptırımlar”, “Akıllı Yaptırımlar” ve benzeri ifadelerle nitelendirilen 
ve BMGK’nın 1267 (1999) ve müteakip Kararları ve 1373 (2001) sayılı Kararına konu yaptırımlar 
rejimi uyarınca, terör ve terörizmin finansmanı ile bağlantılı kişi, kuruluş veya organizasyonların 
malvarlıklarının ülkelerce dondurulması öngörülmektedir.

Bu bağlamda, BMGK’nın 1267 ve müteakip Kararları, anılan kararlarda belirtilen terörle iltisaklı 
gruplarla bağlantılı olmaları nedeniyle, yine BMGK tarafından oluşturulan Yaptırım Komitelerince 
listelenenlerin malvarlıklarının ülkelerce gecikmeksizin dondurulmasını öngörmektedir. Ulusal 
mevzuatımız bakımından, BMGK’nın Yaptırım Komitelerince listelenen kişi, kuruluş veya 
organizasyonların Türkiye’deki malvarlıklarının dondurulması 6415 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 
uyarınca mümkündür.

Öte yandan, BMGK’nın 1373 (2001) sayılı Kararı, terör ve terörizmin finansmanı ile bağlantılı 
kişi, kuruluş veya organizasyonların malvarlıklarının dondurulmasının yabancı devletlerden talep 
edilebilmesini veya diğer devletlerin talebi üzerine söz konusu malvarlıklarının dondurulabilmesini 
gerektirmektedir. Anılan Kararın gereği olarak, yabancı devletlerce belirlenen terör ve terörizmin 
finansmanı ile bağlantılı kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye’deki malvarlıklarının 
dondurulması 6415 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca mümkündür. Keza, Ülkemizin yabancı 
devletlerden malvarlığı dondurma talebinde bulunulabileceği de 7 nci maddede hüküm altına alınmıştır.

Son olarak, BMGK’nın 1373 (2001) sayılı Kararı, terör ve terörizmin finansmanı ile bağlantılı kişi, 
kuruluş veya organizasyonların malvarlıklarının ülkelerce re’sen dondurulabilmesini de öngörmektedir.

Bu bağlamda, bahse konu malvarlığı dondurma mekanizması konusunda karar vermeye yetkili 
mercii bakımından karşılaştırmalı hukukta yapılan incelemede Almanya’da Federal Ekonomi ve Enerji 
Bakanlığınca, Fransa’da Ekonomi ve İçişleri Bakanlarınca müştereken, Kanada’da Monarşi kurallarına 
göre atanan Konsey Valisi kararı ile söz konusu malvarlığı dondurma kararının alındığı anlaşılmaktadır. 
Teklifle uluslararası uygulamalardan faydalanılarak, 6415 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yapılan 
değişiklik ile BMGK’nın 1373 (2001) sayılı Kararı ve FATF’ın 6 numaralı Tavsiyesi ile uyum sağlamak 
amacıyla malvarlığı dondurma mekanizması ihdas edilmesi amaçlanmaktadır.

Öte yandan Teklifle Ülkemizin suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve terörizmin 
finansmanı ile mücadele kabiliyetini arttırmak ve bu anlamda adlî araçların etkin kullanımı amacıyla, 
6415 sayılı Kanun başta olmak üzere ilgili diğer Kanunlarda değişiklikler yapılması öngörülmektedir.

Yine Teklifle, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi 
Hakkında Kanunda değişiklikler yapılmak suretiyle, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
ve terörizmin finansmanıyla mücadele süreciyle bağlantılı olarak, anılan Kanundan kaynaklanan 
yükümlülüklere aykırılığın önlenmesi amacıyla orantılı, etkili ve caydırıcı cezaların verilmesi ve 
yaptırımların uygulanması öngörülmektedir.

Diğer yandan, halka açık olmayan anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin devrinin 
yalnızca zilyetliğin devredilmesi suretiyle aktarılabilmesi durumu suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçları açısından önemli bir risk faktörü oluşturmaktadır. 
Belirtilen nedenlerle 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılarak 
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halka açık olmayan anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin sahiplik bilgisinin takip 
edilebilmesi amacıyla bildirim yükümlülüğü getirilmesi ve pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu 
(MKK) nezdinde kayıt altına alınması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 
sayılı Dernekler Kanununda değişiklikler yapılarak, denetimlerin artırılmasına ve idari yaptırımların 
daha etkili uygulanabilmesine yönelik hükümler düzenlenmektedir.

 
MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Maddeyle, Kanun Teklifinin amaç, kapsam ve tanımları belirlenmektedir. Bu çerçevede 
BMGK’nın kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kararlarının 
uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Madde 2- Maddeyle, BMGK’nın kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanını önlemek 
amacıyla BM Şartının VII. Bölümü çerçevesinde aldığı kararlar ve FATF’ın tavsiyeleri doğrultusunda 
yasaklanan eylem ve faaliyetler sıralanmaktadır.

Bu çerçevede, BMGK’nın kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik 
aldığı kararlar kapsamında, bu kararlarda ve ekli listelerde yer alan kişi ve kuruluşların yararına fon 
toplanması ve sağlanması yasaklanmakta, ayrıca bu kişi ve kuruluşlarca doğrudan veya dolaylı olarak 
kontrol edilenlerin yanı sıra, bunların adına veya hesabına hareket eden kişi ve kuruluşlara da her türlü 
fon toplanması veya sağlanması yasaklanarak, bu kişi ve kuruluşların BMGK kararlarına aykırı olarak 
fon elde etmelerinin önlenmesi amaçlanmaktadır.

Maddeyle, belirli BMGK kararlarıyla yasaklanan nükleer, balistik füze programları veya diğer 
faaliyetlerle ilgili olarak organizasyonlara veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol 
edilen veya bunların adına veya hesabına hareket eden kişi ve kuruluşlara veya bunların yararına fon 
toplanması da yasaklanmaktadır.

Maddeyle ayrıca, BMGK’nın söz konusu kararlarının kapsamına bağlı olarak, bu kararlarda veya 
ekli listelerde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonların Türkiye’de temsilcilik açması, faaliyette 
bulunmaları, bu faaliyetlerin gerçek veya tüzel kişiler aracılığıyla yürütülmesi, bankaların şube veya 
temsilcilik açması ya da iş ortaklığına girmesi, bankalarla iş ortaklığı kurulması, sermaye ortaklığına 
gidilmesi veya muhabir banka ilişkisi tesis edilmesi yasaklanmaktadır. Yine BMGK tarafından izin 
verilen haller dışında, BMGK kararlarında ve eklerinde belirtilen malzeme ve ekipmanın BMGK 
kararlarına konu ülkelere ihraç edilmesi, bu ülkelerden ithal edilmesi ile Türkiye’den transit geçişi 
ve teknoloji transferinin yanı sıra bu ülkelerin nükleer faaliyetlerine veya nükleer silah sistemlerinin 
geliştirilmesine katkı sağlanması veya destek verilmesi de yasaklanmaktadır.

Madde 3- Bu maddeyle, BMGK’nın kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının 
önlenmesine yönelik kararlarına konu olan kişi, kuruluş ve organizasyonların malvarlıkları ile 
BMGK tarafından listelenen deniz ulaşım araçlarının dondurulmasında takip edilecek usul ve esaslar 
belirlenmektedir.

Madde 4- Maddeyle, BMGK’nın kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine 
yönelik kararlarının uygulanması kapsamında denetim ve işbirliğinin sağlanması amacıyla Denetim 
ve İşbirliği Komisyonu kurulmakta ve söz konusu Komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları 
belirlenmektedir.
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Madde 5- Maddeyle, 2 nci maddede belirtilen yasaklara aykırı hareket edilmesi ile 3 üncü maddede 
belirtilen malvarlığının dondurulması kararlarının yerine getirilmemesi veya yerine getirmekte ihmal 
veya gecikme gösterilmesi suç olarak düzenlenmektedir. Söz konusu suçların kamu görevinin sağladığı 
nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde daha ağır 
ceza verilebilecektir.

Maddede ayrıca idari yaptırımlar da düzenlenmektedir.
Madde 6- Madde ile Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik çıkarılacağı düzenlenmektedir.
Madde 7- Maddeyle, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 6 ncı maddesine yeni bir fıkra 

eklemek suretiyle, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı 
ile mücadele kapsamında, internet ortamında izinsiz yardım toplanmasının engellenmesi ile toplumda 
var olan yardımlaşma duygusunun istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla valilik veya İçişleri 
Bakanlığının talebi üzerine hâkim kararıyla internet ortamında izinsiz yardım toplama faaliyetlerine 
ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi kararı verilebilmesine imkan tanınmaktadır.

Madde 8- Maddeyle, 2860 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine yeni bir fıkra eklemek suretiyle, 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele 
kapsamında gerekli tedbirlerin alınması ve Ülkemizden yurtdışına yapılacak yardımlara ilişkin mevzuat 
boşluğunun giderilmesini teminen düzenleme yapılarak, yardımların usul ve esaslarının yönetmelikte 
belirlenmesine imkan verilmektedir.

Madde  9- Maddeyle, 2860 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmek suretiyle, 
denetimlerin daha etkin yapılabilmesini sağlamak amacıyla yardım toplama faaliyetinin denetiminde 
görevlendirilenlerin ve bu faaliyetlere izin veren makamların yapılan denetim ve incelemeyle sınırlı 
olmak üzere, yardım toplama faaliyetiyle ilgili olanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarından, bankalar 
dâhil gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilmelerine imkân tanınmaktadır.

Madde 10- Maddeyle, 2860 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi değiştirilmek suretiyle, caydırıcılığın 
sağlanması için idari para cezalarının miktarı artırılarak bu yolla suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarıyla etkin mücadele amaçlanmaktadır. Ayrıca 
idari yaptırım uygulama yetkisi yeniden belirlenmektedir.

Bu kapsamda, izin verilen yardım toplama şekli dışında 5 inci maddede belirtilen diğer yardım 
toplama şekillerine göre izinsiz yardım toplanması, izinsiz yardım toplanmasına yer ve imkân 
sağlayanların uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmaması, belirlenecek usul ve esaslara 
aykırı olarak yurt dışına yardım yapılması ve denetim ile görevlendirilenler ve izin vermeye yetkili 
makamlarca talep edilen bilgi ve belgeyi verme yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi fiilleri de idari 
yaptırıma tabi tutulmaktadır.

Madde 11- Maddeyle, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 1 inci maddesinde değişiklik yapılmak 
suretiyle, merkezi yurtdışında olup Ülkemizde faaliyette bulunan vakıfların da yabancı dernekler gibi 
Kanun kapsamına alınarak uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 12- Maddeyle, 5253 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek 
üzere yeni bir fıkra eklemek suretiyle, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve 
terörizmin finansmanının engellemesi ve çağımızın en büyük problemlerinden birisi olan uyuşturucu 
ile mücadele kapsamında Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya 
affa uğramış olsa bile fıkrada belirtilen suçlardan ceza almış olanların derneklerin genel kurul dışındaki 
organlarında görev alamayacaklarına ve seçildikten sonra bu suçlardan mahkûm olmaları halinde ise 
görevlerinin sona ereceğine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.
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Madde 13- Maddeyle, 5253 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, 
derneklerin denetimlerinin periyodik yapılmasını teminen, yapılacak risk değerlendirmelerine 
göre denetimlerin üç yılı geçmeyecek şekilde her yıl ve kamu personeli eliyle yapılması 
öngörülmektedir. Ayrıca, denetim görevi kapsamına giren hususla sınırlı olarak ilgili bilgi ve 
belgeler kurum ve kuruluşlardan istenebilecek ve denetim sırasında gerek duyulması halinde bilirkişi 
görevlendirilebilecektir.

Madde 14- Maddeyle, 5253 sayılı Kanunun 21 inci maddesine yeni bir fıkra eklemek suretiyle, 
dernekler tarafından yurt dışına yapılacak yardımların şeffaf ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesi, 
ayrıca suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele 
kapsamında gerekli tedbirlerin alınması amacıyla, bildirim esasına dayalı olmak üzere Ülkemizden 
yurtdışına yapılacak olan yardımlara ilişkin olarak düzenleme yapılmaktadır.

Madde 15- Maddeyle, 5253 sayılı Kanuna eklenen 30/A maddesinin birinci fıkrasıyla, kar 
amacı gütmeyen kuruluşların terörizmin finansmanı amacıyla kullanılmasını engellemek için bu 
kuruluşlar adına hareket eden kişilerce yapılan ihlallere yönelik etkili, orantılı ve caydırıcı yaptırımlar 
uygulanmasını teminen derneğin genel kurulu dışındaki organlarında görevli olanlar veya ilgili personel 
hakkında dernek faaliyeti çerçevesinde işlenen ve maddede sayılan suçlardan dolayı soruşturma 
başlatılması halinde bu kişiler veya bu kişilerin görev yaptığı organların geçici bir tedbir olarak İçişleri 
Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilmesine imkan tanınmaktadır.

Maddenin ikinci fıkrasıyla, birinci fıkrada belirtilen tedbirin yeterli olmaması ve gecikmesinde 
sakınca bulunması durumunda İçişleri Bakanına, derhal mahkemeye başvurma şartıyla derneği geçici 
olarak faaliyetten alıkoyma yetkisi tanınmaktadır. Ayrıca, ilgililere faaliyetten geçici alıkoyma kararının 
kaldırılmasını her zaman mahkemeden talep edebilme imkanı getirilmektedir.

Maddenin üçüncü fıkrasıyla, geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılan organların ve bu 
organların üyelerinin yerine atama yapılması hususu düzenlenmektedir.

Madde 16- Maddeyle, 5253 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, 
dernekler üzerinden suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı 
suçlarıyla daha etkin mücadele için idari yaptırımlar yeniden düzenlenmekte ve caydırıcılığın 
sağlanması amacıyla yaptırım miktarı artırılmaktadır.

Madde 17- Maddeyle, 5253 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, 
Kanun hükümlerinin, yurt dışında bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarının Türkiye’de yapacakları 
faaliyetlere de uygulanabilmesi sağlanmaktadır.

Madde 18- Maddeyle, 5271 sayılı Kanunun 123 üncü maddesine yeni bir fıkra eklemek suretiyle, 
yürütülen soruşturma veya kovuşturmalar bakımından muhafaza altına alınan ya da elkonulan 
malvarlığı değerlerinin kıymetinin tespit edilmesi sağlanmaktadır.

Madde 19- Maddeyle, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 43/A maddesinde değişiklik 
yapılmaktadır.

Maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, maddede sayılan suçların bir özel hukuk tüzel 
kişisinin organ veya temsilcisi ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte tüzel kişinin faaliyeti 
çerçevesinde görev üstlenen bir kişi tarafından, tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi halinde tüzel kişi 
hakkında idari para cezası yaptırımı uygulanması sonucunu doğuran suçlar arasına uyuşturucu veya 
uyarıcı madde imal ve ticareti suçu da eklenmekte ve terörizmin finansmanı suçu bakımından uyum 
düzenlemesi yapılmaktadır.

Maddeye eklenen üçüncü fıkrayla, bir tüzel kişinin yararına birinci fıkrada sayılan suçların işlenmesi 
durumunda, tüzel kişi hakkında idari para cezasına karar verilebilmesi için suçu işleyen kişi hakkında 
yürütülen soruşturma veya kovuşturmanın tamamlanmasının beklenmeyeceği düzenlenmektedir.



‒ 12 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 247)

Madde 20- Maddeyle, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 
2 nci maddesinde değişiklik yapılarak, “yükümlü” tanımının kapsamına serbest avukatlar da dâhil 
edilmektedir. Bu değişiklikle serbest avukatların, savunma haklarına halel getirilmeksizin, 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki taşınmaz alım satımı, şirket, 
vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere, noterler dahil 
diğer yükümlülerin de tabi olduğu ve 5549 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak çıkartılan ikincil 
düzenlemelerde belirtilen kimlik tespiti, gerçek faydalanıcının tanınması, müşterinin durumunun ve 
işlemlerin izlenmesi gibi müşterinin tanınmasına ilişkin yükümlülükleri, şüpheli işlem bildirimi, bilgi 
ve belge verme, muhafaza ve ibraz yükümlülüklerini yerine getirmeleri öngörülmektedir.

Yine 5549 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde değişiklik yapılarak, Kanunun 5 inci maddesi 
kapsamında yeni yükümlülükler getirilen “finansal grup”lara ilişkin düzenleme ile uyumlu olması 
açısından, (h) bendinde “finansal grup” tanımı yapılmaktadır.

Madde 21- Maddeyle, 5549 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle “kimlik 
tespiti” ibaresi “müşterinin tanınması” ibaresi ile değiştirilmektedir. Bu değişiklikle yükümlülerin, 
kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar 
ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek, kimlik tespit edilirken alınan 
bilgilerin teyidine esas belgelerin gerçekliğini kontrol etmek, karmaşık ve olağandışı büyüklükteki 
işlemler ile görünürde makul, hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlere özel dikkat göstermek, 
müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin, müşterinin mali durumu ile uyumlu olup olmadığını 
izlemek gibi müşterinin tanınmasına ilişkin gerekli tedbirleri almaları sağlanmaktadır.

Madde 22- Maddeyle, 5549 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde değişiklik yapılarak, 2 nci maddede 
tanımlanan “finansal grup” düzenlemesine bağlı olarak yükümlülerin finansal grup seviyesinde uyum 
programı oluşturmaları, uyum programının kapsamı içerisinde yer alan risk yönetimi, izleme ve 
kontrol faaliyetleri ile iç denetim faaliyetlerinin etkili bir şekilde oluşturulması ve doğal olarak uyum 
programının etkili bir şekilde uygulanması öngörülmektedir. Bu amaca matuf olmak üzere, grup içinde 
yer alan kuruluşlar nezdinde tutulan müşterinin kimliğinin tespit edilmesine, hesaplarına ve işlemlerine 
ilişkin bilgilerin grup seviyesinde oluşturulacak uyum programı çalışmalarında kullanılmak amacıyla 
grup içinde yer alan kuruluşlar arasında paylaşılabilmesi öngörülmektedir. Böylelikle finansal grup 
içerisinde bulunan yükümlülerin suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin 
finansmanı suçlarıyla daha etkin mücadele etmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde 23- Maddeyle, 5549 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi değiştirilerek, bu Kanunda yer alan 
yükümlülüklerin ihlali bakımından caydırıcılığın sağlanması amacıyla idari para cezaları artırılmakta 
ve bazı yeni tedbirler öngörülmektedir.

Düzenlemeyle, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı 
suçlarıyla mücadele kapsamında getirilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumunda daha etkili ve 
caydırıcı cezaların verilmesi ve yaptırımların uygulanması sağlanmaktadır. Düzenlemeyle ayrıca, idari 
para cezası için öngörülen zamanaşımı süresi, Kanunun 8 inci maddesinde belirlenen muhafaza ve ibraz 
süresine uygun olarak artırılmaktadır.

Madde 24- Maddeyle, 5549 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik 
yapılması ve maddeye yeni bir fıkra eklenmesi suretiyle suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında uygulanan bazı koruma tedbirleri bakımından düzenleme 
yapılmaktadır.

Madde 25- Maddeyle, 5549 sayılı Kanunun 19/A maddesine yeni bir fıkra eklenerek, askıya 
alınan veya gerçekleşmesine izin verilmeyen işlemi, alınan karara aykırı şekilde gerçekleştiren 
yükümlülere işlem tutarı kadar idari para cezası verilmesi ve bu cezanın elli bin Türk Lirasından az 
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olamayacağı hüküm altına alınmaktadır. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve 
terörizmin finansmanı suçlarıyla mücadele sürecinde caydırıcılığın sağlanması amacıyla söz konusu 
hüküm getirilmektedir. Ayrıca, yetki devrine ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Madde 26- Maddeyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasına cümle eklenmektedir. Şirketler ihtiyari olarak pay defterini, şirketin muhasebesi ile ilgili 
olan defterler gibi istedikleri takdirde elektronik ortamda tutabilmektedir. Yapılan düzenlemede pay 
defterinin kaybolması, mükerrer pay defteri tutulması gibi uygulamada karşılaşılan sorunların önüne 
geçilmesi, hisse devirleri kayıt altına alınarak ortaklık ve buna bağlı hakların korunması, şirketler 
topluluğunda hakim ve bağlı ortakların kolay tespitine imkan tanınması, gerçek ortaklık yapısının 
sağlıklı bir şekilde ortaya konulması amaçlanarak Ticaret Bakanlığına pay defterinin elektronik 
ortamda tutulmasını zorunlu kılma yetkisi verilmektedir. Diğer taraftan, yönetim kurulu karar defteri 
ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin kaybolması durumunda şirketler tarafından yaşanan 
mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve çift defter tutulmasının önlenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığına bu 
defterlerin de elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılma yetkisi verilmektedir. Bakanlık bu yetkisini 
şirketlerin türü ve faaliyet alanları gibi belirleyeceği esaslara göre kullanabilecektir.

Madde 27- Maddeyle, 6102 sayılı Kanunun 415 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 
Teklifle, Kanunun 417 nci maddesinde yapılan değişiklikle hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin 
Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınacak pay sahipleri çizelgesine göre genel kurul toplantılarına 
katılmaları usulü kabul edildiğinden maddenin üçüncü fıkrası bu değişikliğe uyum sağlamak amacıyla 
yürürlükten kaldırılmaktadır.

Madde 28- Maddeyle, 6102 sayılı Kanunun 417 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Teklifle, 
Kanunun 486 ve 489 uncu maddelerinde yapılan değişikliklerle hamiline yazılı pay senetlerinin 
bastırılmasında ve devrinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirim yükümlülüğü getirilmektedir. Bu 
değişikliklere uyum sağlanması amacıyla maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle halka açık 
olmayan anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetleri bakımından yönetim kurulunun pay sahipleri 
çizelgesini Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlayacağı listeye göre düzenlemesi hükme bağlanmaktadır. 
Bu kapsamda maddenin ikinci fıkrasında uyum düzenlemesi yapılarak hamiline yazılı pay senedi 
sahipleri bakımından giriş kartı alma usulü kaldırılmaktadır.

Diğer taraftan maddenin beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle, halka açık olmayan anonim 
şirketlerde pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanmasının usul ve esaslarını 
belirleme hususunda Ticaret Bakanlığına yetki verilmektedir.

Madde 29- Maddeyle, 6102 sayılı Kanununun 426 ncı maddesinin ikinci fıkrasına eklenen 
ibareyle Teklifle Kanunun 486 ve 489 uncu maddelerinde yapılan değişikliklere uyum sağlanması 
amaçlanmaktadır.

Madde 30- Maddeyle, 6102 sayılı Kanunun 486 ncı maddesinin ikinci fıkrasına eklenen 
cümleyle, yönetim kurulunun, hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri, 
senetleri pay sahiplerine dağıtmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirmesi düzenlenmektedir.

Madde 31- Maddeyle, 6102 sayılı 489 uncu maddesi yeniden düzenlenmektedir.

Birinci fıkrada yapılan değişiklikle, kayden izlenmeyen hamiline yazılı pay senetlerinin devrinde, 
devrin şirket ve üçüncü kişiler nezdinde hüküm ifade etmesi için pay senedini devralan tarafından 
Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunulması zorunluluğu getirilmektedir. Hamiline yazılı pay 
senedini devralan tarafından gerekli bildirimde bulunulmazsa, devralan bu Kanundan doğan paya bağlı 
haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamayacaktır.
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İkinci fıkrayla, hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri 
sürülmesiyle ilgili tereddütleri gidermek amacıyla bildirim tarihi belirlenmektedir. Böylelikle pay 
senedine bağlı hakların ileri sürülmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas 
alınacaktır.

Üçüncü fıkrayla, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili tutulan 
kayıtların yetkili kılınmış mercilerle paylaşılacağı düzenlenmektedir.

Dördüncü fıkrayla, hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili kayıtların tutulmasına ilişkin usul ve 
esasların ve bu kayıtlarla ilgili verilecek hizmet kapsamında alınacak ücretin Ticaret Bakanlığınca bir 
tebliğ ile belirleneceği düzenlenmektedir.

Madde 32- Maddeyle, 6102 sayılı Kanunun 562 nci maddesine yeni bir fıkra eklenmektedir. 
Hükümle, hamiline yazılı pay senedi çıkaran anonim şirketlerde, hamiline yazılı pay sahipliğine ilişkin 
bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirmeyen şirketler ile hamiline yazılı pay senedini devralmasına 
rağmen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen pay sahipleri hakkında uygulanacak idari yaptırım 
düzenlenmektedir.

Madde 33- Maddeyle, 6102 sayılı Kanuna geçici 14 üncü madde eklenmektedir. Düzenlemeyle, 
Kanunun 486 ve 489 uncu maddelerde yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin geçiş hükmü 
kabul edilmektedir.

Madde 34- Maddeyle, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 
2 nci maddesinde yer alan “malvarlığı” tanımı uluslararası alanda kabul görmüş tanımlar ile uyumlu 
hale getirilmektedir.

Madde 35- Maddeyle, 6415 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine yeni bir fıkra eklemek suretiyle, 
terörizmin finansmanı suçunun terör örgütünü kuran veya yöneten ya da örgüt üyesi tarafından 
gerçekleştirilmesi halinde failler hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları 
uyarınca verilecek cezanın üçte birine kadar artırılması sağlanmaktadır. Belirtilmelidir ki, her 
somut olayda Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesi göz önünde bulundurularak bu artırım oranı 
belirlenecektir.

Ayrıca, maddeye eklenen yeni bir hükümle, terörizmin finansmanı suçu bakımından kontrollü 
teslimat koruma tedbirinin uygulanabilmesi imkânı getirilmektedir.

Madde 36- 6415 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarının icrası 
bakımından gerekli olan bazı düzenlemeler yapılmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu 
kararlardan sonra bu terör örgütleriyle ilgili olarak yeni kararlar verdiğinden söz konusu kararların da 
icrasını sağlayacak uyum düzenlemeleri yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Madde 37- Maddeyle, 6415 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde değişiklik yapılarak, terörizmin 
finansmanıyla daha etkin mücadele edilebilmesi bakımından bu Kanunun 3 üncü ve 4 üncü 
maddesindeki fiilleri gerçekleştirenlerin Türkiye’de bulunan malvarlıklarının da dondurulabilmesine 
imkân tanınmaktadır. Düzenleme yapılırken Anayasanın 35 inci maddesindeki mülkiyet hakkına ilişkin 
güvenceler dikkate alınarak bu konuda verilecek kararlar bakımından idari ve yargısal başvuru yolları 
açıkça düzenlenmektedir.

Madde 38- Teklifle, 6415 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yapılması öngörülen düzenlemeye 
uyum sağlamak amacıyla 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılmaktadır.

Madde 39- Teklifle, 6415 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yapılması öngörülen düzenlemeye 
uyum sağlamak amacıyla söz konusu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında değişiklik 
yapılmaktadır.
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Madde 40- Maddeyle, 6415 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “bulunup 
bulunmadığını,” ibaresinin madde metninden çıkarılması amaçlanmaktadır.

Madde 41- Maddeyle 6415 sayılı Kanunun 15 inci maddesine eklenen ikinci fıkrayla, 6415 sayılı 
Kanunun 5 ilâ 7 nci maddeleri uyarınca hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişi, 
kuruluş veya organizasyonların yararına bilerek ve isteyerek fon sağlayan veya toplayan ya da fınansal 
hizmet veren kişiler bakımından yeni bir suç ihdas edilmektedir.

Ayrıca, maddenin mevcut ikinci fıkrası, üçüncü fıkra olarak yeniden düzenlenmekte ve idari 
para cezasının miktarı terörizmin finansmanıyla daha etkin mücadele edilebilmesi bakımından 
artırılmaktadır.

Geçici Madde  1- Maddeyle, BMGK’nın kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının 
önlenmesine yönelik kararlarına dayanılarak yetkili kurullar tarafından daha önce verilen kararların 
uygulanmasına devam edileceği hükmü getirilmektedir. Dolayısıyla bunlar bakımından yeni bir karar 
alınmasına gerek olmayacaktır.

Yasaklama kararlarının yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanması ve nihai 
listelerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinde ilan edilmesi başta olmak üzere 
BMGK kararlarının yerine getirilmesine ilişkin daha önce verilen kararlar bakımından da bu Kanun 
hükümleri uygulanacaktır.

Madde 42- Yürürlük maddesidir.

Madde 43- Yürütme maddesidir.
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Adalet Komisyonu Raporu
 Türkiye Büyük Millet Meclisi
 Adalet Komisyonu 21/12/2020
 Esas No: 2/3261
 Karar No: 12

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
“İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ve 43 Milletvekilinin; Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının 

Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/3261)” 16/12/2020 tarihinde esas komisyon olarak 
Komisyonumuza, tali komisyon olarak da İçişleri ile Plan ve Bütçe komisyonlarına havale edilmiştir. 
Teklif, Adalet Komisyonu Başkanı Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında, Komisyonumuzun 
18/12/2020 ve 19/12/2020 tarihli toplantılarında Teklif sahipleri ile Adalet Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Yargıtay, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği temsilcilerinin katılımlarıyla görüşülmüştür.

Görüşmelerin tamamı tutanağa bağlanmıştır. İçtüzüğün 45’inci maddesi uyarınca Genel Kurul 
çalışmalarında Komisyonumuzu temsil etmek üzere Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, İstanbul 
Milletvekili Abdullah Güler ile İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya özel sözcü seçilmişlerdir. 

Komisyon, Anayasa aykırılık iddialarını değerlendirmiş, Anayasa’ya aykırılık iddialarını oylamış 
ve Teklif’in Anayasa’ya aykırılık teşkil etmediği neticesine ulaşmıştır.

Müzakereler esnasında Teklifin lehinde genel olarak aşağıdaki görüşler ifade edilmiştir:
Ülkemiz bugüne kadar daha güvenli bir dünya için uluslararası toplumla iş birliği hâlinde terörizmin 

finansmanının ve silahların yayılmasının önlenmesi ve benzeri konularda atılması gereken adımlar 
noktasında yoğun bir gayret ortaya koymuştur. Ülkemizin FETÖ, PKK ve diğer pek çok terör örgütü 
ile uzun yıllardır gerçekleştirdiği mücadele, terörle mücadelede başarılı olmanın uluslararası düzeyde 
bir iş birliğini gerektirdiğini, finansman ve insan kaynağının ise terör örgütlerinin mevcudiyetlerini 
sürdürebilmeleri için gerekli en temel unsurlar olduğunu açıkça göstermiştir. Bugüne kadar Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına istinaden kitle imha silahları ile mücadele kapsamında 
çeşitli Başbakanlık genelgeleri ve Bakanlar Kurulu kararları çıkarılmakla birlikte günümüzde anılan 
silahlara ilişkin artan uluslararası tehdit ve riskler, uluslararası iş birliği ile etkili, orantılı ve caydırıcı 
idari yaptırımları içeren bir düzenleme yapılmasını zorunlu hâle getirmiştir. Müzakeresi yapılan Teklif, 
öz itibarıyla kitle imha silahlarının yayılmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacına matuf, 
BMGK kararlarıyla uyumlu bir düzenlemedir.

Başbakanlık genelgeleri ve Bakanlar Kurulu kararlarının yanı sıra, suçtan kaynaklanan mal 
varlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçları ile kitle imha silahlarının yayılmasının 
finansmanına karşı uluslararası düzeyde mücadele standartlarının tespiti ve uygulanmasını 
sağlamak amacıyla oluşturulan ve Ülkemizin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (Financial 
Action Task Force-“FATF”)’nün tavsiye kararlarını yerine getirmek amacıyla  2006 yılında 5549 
sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 2013 yılında ise 6415 sayılı 
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun yürürlüğe konmuştur. FATF’nin Ülkemize 
ilişkin değerlendirme süreci 2019 yılı ekim ayında tamamlanmış ve raporda kitle imha silahlarının 
yayılmasının finansmanı ile mücadele konusunda BMGK kararları ve ilgili FATF tavsiyeleri ile uyumun 
sağlanması, terörizmin finansmanı ve aklama suçları ile mücadelede yasal ve kurumsal kapasitenin 
güçlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bugüne kadar ki süreç içinde, hem denetim raporlarına itiraz 
hem de düzenlemenin hazırlık aşamasında çok sayıda Bakanlıktan yönetici ve uzman yoğun, titiz ve 



‒ 17 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 247)

koordineli bir ekip çalışması gerçekleştirmiştir. Getirilen düzenleme bu çalışmaların neticesi olup 
ilgili tarafların görüşlerinin alınmadığı, alelacele yapılmış bir düzenleme olduğu yönündeki eleştiriler 
yerinde değildir.  Öte yandan çalışma şartları bakımından sürecin pandemi koşullarından etkilendiği de 
dikkate alınmalıdır.

Teknolojide yaşanan gelişmeler ve terörün finansmanı ve suçtan elde edilen mal varlıklarının 
aklanmasına ilişkin eylemlerin ulaşmış olduğu seviye neticesinde FATF raporunda, finansal olmayan 
belirli iş ve mesleklerin finansal kuruluşlarla aynı kayıt tutma yükümlülüklerine uyması gerektiği ancak 
avukatlara yer verilmemesi nedeniyle kapsamla standardın karşılanması ile ilgili bir sorunun mevcut 
olduğu ve avukatların genel olarak kara parayı aklama ve terörizmin finansmanı suçlarını yaptığı bazı 
işlemlerde bilme olanaklarının bulunmadığı ifade edilmiştir. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
Fransa kararında avukatların savunma hakkının, özellikle toplumun üstün yararı ilkesiyle birlikte 
değerlendirildiğinde belli sınırlarının olması gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla getirilen düzenleme 
suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında 
FATF kararıyla uyumlu, noterlerin de bugüne kadar içinde bulunduğu bir düzenlemedir. Düzenlemeyle, 
Avukatlık Kanununun 35’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında mutlak savunma haklarına bir 
halel getirilmesi söz konusu değildir. Diğer yandan düzenlemede geçen “müşteri” ibareleri hâlihazırda 
tedbirler yönetmeliğinde de yer alan, uluslar arası terminolojinin yansımasıdır. 

İçişleri Bakanına derneklere ilişkin olarak verilen idari tedbir yetkisinin sınırı, 6415 sayılı 
Kanun kapsamında yer alan suçlar, Türk Ceza Kanununda yer alan uyuşturucu/uyarıcı madde imal 
ve ticareti veya mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatılması şeklinde sıkı şekil 
şartlarıyla net biçimde düzenlemede belirlenmiştir. Aynı yetkiler mukayeseli hukuk örneklerinde de 
mevcuttur. Diğer taraftan FATF, yetkili makamların kâr amacı gütmeyen kuruluşların/bunların adına 
hareket edenlerin ihlallerine karşın etkili, orantılı ve caydırıcı yaptırımlar uygulayabilmelerini talep 
etmektedir. Düzenlemedeki temel amaç, derneklerin sadece tüzüklerinde yer alan amaçlar kapsamında 
faaliyetlerini yürütmeleridir; ifade edildiği şekliyle örgütlenme özgürlüğüne ilişkin bir kısıtlama söz 
konusu değildir. Öte yandan yardım toplamaya ilişkin getirilen düzenlemeler yardımlaşma duygusunun 
istismar edilmesinin önlenmesi amacını taşımakta ve internet ortamında izinsiz yardım toplama 
faaliyetinin gerçekleştiği durumlarda içeriğe ilişkin erişimin engellenmesi kararı verilmesi hâkim 
kararına bırakılmaktadır.

Halka açık olmayan anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin devri yalnızca zilyetliğin 
devredilmesi yoluyla mümkün olabilmektedir. Bu durum terörizmin finansmanı ve suçtan kaynaklanan 
mal varlığı değerlerini aklama suçları açısından ciddi riskleri bünyesinde barındırmaktadır. Hamiline 
yazılı hisse senetlerinin kara parayı aklama ve terörizmin finansmanı amacıyla kötüye kullanılmasının 
önüne geçmek amacıyla borsada işlem görmeyen şirketlerde hamiline yazılı hisse senetlerinin 
sahiplerinin kaydedilmesine yönelik bir mekanizmaya olan ihtiyaç FATF raporunda da vurgulanmıştır. 
Mukayeseli hukukta ise birçok ülkede hamile yazılı pay senedi uygulaması yasaklanmış ya da hamile 
yazılı pay senetlerinin bir şirket veya kamu kuruluşuna rapor edilmesi yükümlülüğü getirilmiştir. 
Yapılmak istenen, hamiline yazılı pay senetlerinin kötüye kullanımını önlemek amacıyla sahiplik 
bilgisinin takibinin sağlanabilmesi için pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda kayıt altına 
alınmasından ibarettir. Kayıt altına alınmamış olması genel kurula katılım ve sermaye artırımından 
yararlanma gibi birtakım haklardan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarsa da, burada kurucu unsur 
yok edilmemekte, zilyetlikle devir konusunda bir engel bulunmamaktadır. Getirilen düzenleme FATF 
raporu ve mukayeseli hukuk örnekleriyle uyum içerisindedir.

Kitle imha silahları konusu nitelikli ve özel bir alanı oluşturmakta ve bu alanda suç oluşturan 
işlemlerin içinde bir kişi de bulunabileceği gibi çok büyük tüzel kişilikler de yer alabilmektedirler. 
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Bireysel mahiyet veya nitelikli hâl arz etmesine göre Denetim ve İşbirliği Komisyonu cezayı 
belirleyecektir. Genel anlamda Teklifte yer alan etkililik, caydırıcılık ve orantılılık temelindeki adli 
ve idari yaptırımlarla, kitle imha silahlarının yayılmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi 
amaçlanmaktadır.

Ülkemizdeki dernek sayısı dikkate alındığında şu anki kadro yapısıyla gerekli denetimlerin 
etkin bir şekilde yapılabilmesi mümkün görünmemektedir. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı uzmanları, 
Maliye Bakanlığı uzmanları gibi teftişe ve denetime yatkın memurlar da gerekli takip ve denetimlerin 
yapılabilmesi amacıyla görevlendirilebileceklerdir. Görevlendirilecek kamu görevlilerine ilişkin eğitim 
ve diğer hususlar yönetmelikte düzenlenecektir.

Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da hâlihazırda 
devam eden işlemlerin askıya alınmasında yetki Hazine ve Maliye Bakanındadır ve mevcut yetkisi 
kaldırılmamaktadır. Terörizmin finansmanı ve mal varlığını aklama suçlarıyla ilgili çok hızlı hareket 
edilmesi gerektiğinden ve de süre kısıtı bulunduğundan, işlemlerin daha hızlı ve koordinasyon 
içerisinde yürütülmesi amacıyla Bakan, örneğin bir Bakan Yardımcısına veya Mali Suçları Araştırma 
Kurulu Başkanına bu yetkisini devredebilecektir.

Teklifin aleyhinde ise genel itibarıyla aşağıdaki eleştiriler dile getirilmiştir:
Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile 

mücadele edilmesinin gerekliliği konusunda elbette bir kuşku bulunmamaktadır. Teklifte kısmen bu 
noktada olumlu hususlar da yer almaktadır. Ancak böylesine önemli düzenlemeler yapılırken ilgili 
taraflarla görüş alışverişinin yapılmaması, akabinde ise süre koşullarına dahi uyulmaksızın aceleci 
bir anlayışla gündeme taşınarak yeterli inceleme ve görüş alma imkânı tanınmadan kanun yapma 
süreçlerinden geçirilmeye çalışılması, düzenleme kalitesi bakımından ciddi anlamda sorunlara yol 
açmaktadır.

Mali Eylem Görev Gücü’ne üyelik tarihimiz ile tavsiye ve etkinlik kriterleri son zamanların konusu 
değildir; uzun zaman öncesine dayanmaktadır. Hâl böyle iken aradan geçen uzun zaman diliminde niçin 
bugüne kadar gerekli düzenlemelerin yapılmadığı ve sürekli bir yaptırım tehlikesine ilişkin sürenin son 
günlerinde alelacele düzenlemeler yapma yoluna gidildiği sorgulanmalıdır. 

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı başta olmak üzere güncel, ivedilikle düzenleme yapılması gereken 
birçok konu var iken hukuk reformunun dillendirildiği ortamda gelen Teklif, terörün finansmanıyla 
mücadele, kara paranın aklanmasını engelleme ve buna benzer adlar altında, hukuki öngörülebilirlik 
ilkesinin gereklerini taşımayan, muğlak ifadeler içeren, sivil toplum faaliyetleri açısından örgütlenme 
özgürlüğü başta olmak üzere hak ve özgürlüklerin özüne zarar veren, hukuk devleti ilkesini göz ardı 
eden, kanun yapım tekniğine aykırı bir torba yasa düzenlemesidir. Bu yönleriyle Teklif; Anayasanın 
hukuk devleti ilkesinin yer aldığı 2, “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10, “Temel hak ve hürriyetlerin 
sınırlandırılması” başlıklı 13, “Özel hayatın gizliliği” başlıklı 20, “Düşünce ve kanaat hürriyeti” 
başlıklı 25, “Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti” başlıklı 26, “Dernek kurma hürriyeti” başlıklı 
33, “Mülkiyet hakkı” başlıklı 35, “ Hak arama hürriyeti” başlıklı 36, “Suç ve cezalara ilişkin esaslar” 
başlıklı 38’inci ve diğer birçok hükmüne aykırı düzenlemeleri içermektedir.

FATF’nin Türkiye’nin uyumsuz olarak gösterildiği tavsiye kararlarından en önemlilerinden bir 
tanesi “Siyasi nüfuz sahibi kişiler” başlıklı 12’nci maddesidir. Maddede yerli ve yabancı siyasi nüfuz 
sahibi kişiler ile yakınları tarafından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon ve mal varlıklarının takip 
edilmesi konusundaki tavsiyeye uyulmadığı tespiti yapılmıştır. Ancak bugüne kadar konuya ilişkin 
bir düzenleme yapılmamıştır. Bu durum ülkemizde siyasi nüfuz sahibi kişiler ile bunlarla bağlantılı 
kişilerin yolsuzluk olaylarının ekonomik sistem içerisinde aklanmasını kolaylaştırmaktadır. Konuya 
dair düzenleme yapılmaması durumunda Türkiye’nin gri listeye girmesi ihtimali devam edecektir. 12 
numaralı tavsiye kararının gerektirdiği düzenlemeler metne dâhil edilmelidir.
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5549 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle “yükümlü” tanımının kapsamına, daha önce yapılan benzer 
bir düzenlemeye ilişkin Danıştay tarafından verilen iptal kararı da olmasına rağmen serbest avukatların 
dâhil edilmesi ve avukatlara kimlik tespiti, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme ve buna benzer 
yükümlülükler getirilmesi, açıkça savunma hakkının özünü ortadan kaldıran, adeta avukatları ihbarcı 
durumuna düşüren ve de Avukatlık Kanununun 36’ncı maddesinde yer alan ve tanıklıktan çekilme 
imkânını dahi sağlayan sır saklama yükümlülüğünü ortadan kaldıran bir düzenlemedir. Diğer yandan 
avukatlık mesleği bir kamu hizmetidir ve müvekkil ile avukatın, müşteri-hizmet veren ilişkisinden 
farklı olarak birbirlerine karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Avukatların, adaletin tesisi için görev ifa 
ettikleri dikkate alındığında menfaat ilişkisini akla getirir mahiyette “müşteri” ibaresinin kullanılması 
yerinde değildir. Bu nedenle anılan düzenlemeler metinden çıkarılmalıdır.

Düzenlemeyle kesinleşmiş bir yargı veya kovuşturma kararı bulunmaksızın suça bulaştığı 
iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan dernek organlarında görev yapan kişiler veya bu kişilerin 
görev yaptığı organlar hakkında İçişleri Bakanına görevden uzaklaştırma ve hatta devamında “belirtilen 
tedbirlerin yeterli olmaması” gibi muğlak bir gerekçeyle geçici olarak derneği faaliyetten alıkoyma 
yetkisi verilmektedir. Bu yetkilerin kullanılması için ise derneğin organlarında görevli olan ya da ilgili 
bir personel hakkında soruşturma başlatılması yeterli olacaktır. Siyasi mülahazalarla kullanılabilecek, 
lekelenmeme ve örgütlenme hakkını ihlal eder şekilde idarenin, kişilerin hak ve hürriyetleri üzerinde 
bu denli yetkilendirildiği düzenleme açıkça Anayasaya aykırıdır.

Sadece valilik veya İçişleri Bakanlığının tek taraflı başvurusuna istinaden, duruşma yapmaksızın 
internet ortamında toplanan yardımlara ilişkin erişimin engellenmesi kararı verilebilecek olması adil 
yargılanma hakkının açık bir ihlalidir.

Hamiline yazılı pay senetleri devri için tek koşul zilyetliğin devri iken, buna ilaveten kurucu bir 
unsur olarak Merkezi Kayıt Sistemine kayıt şartı da getirilmektedir. Getirilen düzenlemeyle hamiline 
yazılı pay senetlerinin zilyetliğin devredilmesi yoluyla devrinin bir anlamı kalmayacaktır.

Teklifte yer alan ceza düzenlemelerinde belirlilik ve orantılılık ilkelerine aykırı şekilde asgari ve 
azami hadler arasındaki fark çok büyüktür. Bu durum cezaların tayininde birçok soruna neden olacaktır. 

Düzenleme “gerekli diğer tedbirler”, “gibi işlerle sınırlı olma”, “kamu görevlilerine denetletilebilir”, 
“Bakan bu yetkisini devredebilir” gibi belirlilik ilkesinden uzak birçok muğlak ifadeyle kurgulanmış 
bir Tekliftir.

Komisyonumuzda yapılan çalışmalar sonunda maddeler üzerindeki değişiklikler ve kabuller 
aşağıdaki şekildedir.  

Teklifin 1 ila çerçeve 18’inci maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Teklifin çerçeve 19’uncu maddesi, teknik bir düzenleme yapılması amacıyla verilen önergenin 

kabul edilmesi neticesinde değiştirilerek kabul edilmiştir.
Teklifin çerçeve 20 ila 41’inci maddeleri, geçici 1’inci maddesi ve yürürlük ve yürütmeye ilişkin 

42 ve 43’üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Teklif oy çokluğu ile kabul edilmiş, maddeleri redaksiyona tabi tutulmuştur. 
Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere yüksek Başkanlığınıza saygı ile arz olunur.

 Başkan Başkanvekili Sözcü
 Yılmaz Tunç Ramazan Can Gülay Samancı
 Bartın Kırıkkale Konya
 Kâtip Üye Üye
 Belgin Uygur Muhammed Fatih Toprak Abdullah Koç
 Balıkesir Adıyaman Ağrı

 (Bu raporun özel sözcüsü)  (Muhalefet şerhimiz vardır) 
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 Üye Üye Üye

 Ayhan Erel Hasan Subaşı Rafet Zeybek
 Aksaray Antalya Antalya

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır, (Muhalefet şerhimiz vardır)

  son oylamada bulunamadı)  
 Üye Üye Üye

 Süleyman Bülbül Mehmet Ruştu Tiryaki Emine Yavuz Gözgeç
 Aydın Batman Bursa

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır) 

 Üye Üye Üye

 Oğuzhan Kaya Tufan Köse Sabri Öztürk
 Çorum Çorum Giresun

  (Muhalefet şerhimiz vardır) 

 Üye Üye Üye

 Abdulkadir Özel Turan Aydoğan Zeynel Emre
 Hatay İstanbul İstanbul

  (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Abdullah Güler Mahmut Atilla Kaya Halil Öztürk
 İstanbul İzmir Kırıkkale

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) 

 Üye Üye Üye

 Alpay Antmen Orhan Kırcalı Mustafa Arslan
 Mersin Samsun Tokat

 (Muhalefet şerhimiz vardır) Üye

  Yücel Bulut
  Tokat
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 Zeynel Emre Tufan Köse Rafet Zeybek
 İstanbul Çorum Antalya
 Turan Aydoğan Alpay Antmen Süleyman Bülbül
 İstanbul Mersin Aydın
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       raporuna katılmıyoruz. Saygı ile arz olunur.  
  21.12.2020
	 Mehmet	Ruştu	Tiryaki	 Abdullah	Koç
 Batman Ağrı
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	 Hasan	Subaşı	 Ayhan	Erel
 Antalya Aksaray
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BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler

Amaç, kapsam ve tanımlar
MADDE 1- (1) Bu   Kanun, Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyinin kitle imha silahlarının 
yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik 
yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin usul 
ve esasları düzenlemektedir.

(2) Bu Kanun hükümleri, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi kararlarının kapsamına bağlı 
olarak uygulanır.

(3) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) BMGK: Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyini,
b) BMGK kararı: Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyinin kitle imha silahlarının 
yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik 
yaptırım kararlarını ve bu kararların eklerini,

c) Komisyon: Denetim ve İşbirliği 
Komisyonunu,

ifade eder. Fon, malvarlığı ve malvarlığının 
dondurulması tanımları bakımından 7/2/2013 
tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının 
Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde 
yer alan tanımlar uygulanır.

Yasak işlem ve faaliyetler
MADDE 2- (1) BMGK kararlarının 

kapsamına bağlı olarak;
a) Bu kararlarda yer alan kişi veya 

kuruluşlara veya bunlar tarafından doğrudan veya 
dolaylı olarak kontrol edilen kişi veya kuruluşlara 
ya da bunların adına veya hesabına hareket eden 
kişi veya kuruluşlara ya da bunların yararına 
her türlü fon toplanması veya sağlanması ya da 
bunların Türkiye’de iş ortaklığına ya da başkaca 
iş ilişkilerine girmesi,

b) Bu kararlarda yasaklanan nükleer, balistik 
füze programları veya diğer faaliyetlerle ilgili 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç, kapsam ve tanımlar
MADDE 1- (1) Bu Kanun, Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyinin kitle imha silahlarının 
yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik 
yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin usul 
ve esasları düzenlemektedir. 

(2) Bu Kanun hükümleri, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi kararlarının kapsamına bağlı 
olarak uygulanır. 

(3) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) BMGK: Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyini,
b) BMGK kararı: Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyinin kitle imha silahlarının 
yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik 
yaptırım kararlarını ve bu kararların eklerini,

c) Komisyon: Denetim ve İşbirliği 
Komisyonunu, 

ifade eder. Fon, malvarlığı ve malvarlığının 
dondurulması tanımları bakımından 7/2/2013 
tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının 
Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde 
yer alan tanımlar uygulanır.

Yasak işlem ve faaliyetler
MADDE 2- (1) BMGK kararlarının 

kapsamına bağlı olarak;
a) Bu kararlarda yer alan kişi veya 

kuruluşlara veya bunlar tarafından doğrudan veya 
dolaylı olarak kontrol edilen kişi veya kuruluşlara 
ya da bunların adına veya hesabına hareket eden 
kişi veya kuruluşlara ya da bunların yararına 
her türlü fon toplanması veya sağlanması ya da 
bunların Türkiye’de iş ortaklığına ya da başkaca 
iş ilişkilerine girmesi, 

b) Bu kararlarda yasaklanan nükleer, balistik 
füze programları veya diğer faaliyetlerle ilgili 

ADALET  KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN

KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ
FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 

KANUN TEKLİFİ

İSTANBUL  MİLLETVEKİLİ ABDULLAH 
GÜLER VE 43 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ
FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 

KANUN TEKLİFİ
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olarak organizasyonlara veya bunlar tarafından 
doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen 
kişi veya kuruluşlara ya da bunların adına veya 
hesabına hareket eden kişi veya kuruluşlara ya da 
bunların yararına her türlü fon toplanması veya 
sağlanması,

yasaktır.
(2) BMGK kararlarının kapsamına bağlı 

olarak bu kararlarda belirtilen kişi, kuruluş 
veya organizasyonların veya bunlar tarafından 
doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen 
kişi veya kuruluşların ya da bunların adına veya 
hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların;

a) Türkiye’de temsilcilik açması, her türlü 
faaliyette bulunması, faaliyetlerini gerçek veya 
tüzel kişiler aracılığıyla doğrudan ya da dolaylı 
olarak yürütmesi,

b) Bankalarının Türkiye’de şube veya 
temsil ofisi açması ya da iş ortaklığına girmesi,

c) Bankaları ile iş ortaklığı kurulması, 
sermaye ortaklığına gidilmesi veya muhabir 
banka ilişkisi tesis edilmesi,

yasak olup, mevcut olanlar sonlandırılır.
(3) BMGK tarafından izin verilen haller 

dışında ilgili kararların kapsamına bağlı olarak 
bu kararlarda belirtilen madde, malzeme ve 
ekipmanın ithali, ihracı, transiti ve teknolojinin 
transferi veya nükleer faaliyetlere ya da nükleer 
silah atma sistemlerinin geliştirilmesine katkı 
sağlanması veya destek verilmesi yasaktır.

(4) BMGK kararlarına karşı ilgililer 
tarafından Denetim ve İşbirliği Komisyonuna 
yapılan başvurular, Dışişleri Bakanlığı 
aracılığıyla BMGK’ya iletilir.

Malvarlığının dondurulması ve yasakların 
uygulanması 

MADDE 3- (1) BMGK’nın kararlarına 
konu;

a) Kişi veya kuruluşların veya bunlar 
tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol 

olarak organizasyonlara veya bunlar tarafından 
doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen 
kişi veya kuruluşlara ya da bunların adına veya 
hesabına hareket eden kişi veya kuruluşlara ya da 
bunların yararına her türlü fon toplanması veya 
sağlanması, 

yasaktır.
(2) BMGK kararlarının kapsamına bağlı 

olarak bu kararlarda belirtilen kişi, kuruluş 
veya organizasyonların veya bunlar tarafından 
doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen 
kişi veya kuruluşların ya da bunların adına veya 
hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların;  

a) Türkiye’de temsilcilik açması, her türlü 
faaliyette bulunması, faaliyetlerini gerçek veya 
tüzel kişiler aracılığıyla doğrudan ya da dolaylı 
olarak yürütmesi,

b) Bankalarının Türkiye’de şube veya temsil 
ofisi açması ya da iş ortaklığına girmesi, 

c) Bankaları ile iş ortaklığı kurulması, 
sermaye ortaklığına gidilmesi veya muhabir 
banka ilişkisi tesis edilmesi,

yasak olup, mevcut olanlar sonlandırılır.
(3) BMGK tarafından izin verilen hâller 

dışında ilgili kararların kapsamına bağlı olarak 
bu kararlarda belirtilen madde, malzeme ve 
ekipmanın ithali, ihracı, transiti ve teknolojinin 
transferi veya nükleer faaliyetlere ya da nükleer 
silah atma sistemlerinin geliştirilmesine katkı 
sağlanması veya destek verilmesi yasaktır. 

(4) BMGK kararlarına karşı ilgililer 
tarafından Komisyona yapılan başvurular, 
Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla BMGK’ya iletilir.

Malvarlığının dondurulması ve yasakların 
uygulanması

MADDE 3- (1) BMGK’nın kararlarına 
konu;  

a) Kişi veya kuruluşların veya bunlar 
tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol 
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edilen kişi veya kuruluşların ya da bunların adına 
veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların 
Türkiye’de bulunan malvarlığının, 

b) Deniz ulaşım araçlarının,
dondurulması veya 2 nci maddede belirtilen 

yasaklama kararları ile bu kararların kaldırılması 
kararları Cumhurbaşkanının Resmî Gazete’de 
yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanır. 

(2) BMGK’nın kararlarında belirtilen 
organizasyonların veya bunlar tarafından 
doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen 
kişi veya kuruluşların ya da bunların adına veya 
hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların 2 nci 
maddede belirtilen yasaklı işlem ve faaliyetlerde 
bulunduklarına ilişkin makul sebeplerin varlığı 
hâlinde Komisyonun önerisi üzerine Türkiye’deki 
malvarlıkları Cumhurbaşkanının Resmî 
Gazete’de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin 
dondurulur.

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca verilen 
kararların Resmî Gazete’de yayımlanması 
ile birlikte nihai listeler, ilgili kamu kurum 
ve kuruluşları tarafından internet sitelerinde 
gecikmeksizin yayımlanır.

(4) BMGK kararları uyarınca malvarlığının 
dondurulmasına ilişkin verilen kararların icrası 
ve sonuçları bakımından bu Kanunda düzenlenen 
hükümler saklı kalmak üzere 6415 sayılı Kanunun 
ilgili hükümleri uygulanır.

(5) Birinci fıkra uyarınca verilen yasaklama 
kararları ilgisine göre yetkili kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından derhâl yerine getirilir.

(6) BMGK kararlarında belirtilen harcama 
ve ödemeler için kararda gösterilen usul ve 
sınırlarla bağlı kalmak üzere birinci ve ikinci 
fıkra hükümleri uygulanmaz.

Denetim ve İşbirliği Komisyonu
MADDE 4- (1) Bu Kanunun uygulanmasıyla 

ilgili olarak Denetim ve İşbirliği Komisyonu 
oluşturulmuştur. Bu Kanunun uygulanmasında 

edilen kişi veya kuruluşların ya da bunların adına 
veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların 
Türkiye’de bulunan malvarlığının,

b) Deniz ulaşım araçlarının,
dondurulması veya 2 nci maddede belirtilen 

yasaklama kararları ile bu kararların kaldırılması 
kararları Cumhurbaşkanının Resmî Gazete’de 
yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanır.

(2) BMGK’nın kararlarında belirtilen 
organizasyonların veya bunlar tarafından 
doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen 
kişi veya kuruluşların ya da bunların adına veya 
hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların 2 nci 
maddede belirtilen yasaklı işlem ve faaliyetlerde 
bulunduklarına ilişkin makul sebeplerin varlığı 
halinde Denetim ve İşbirliği Komisyonunun 
önerisi üzerine Türkiye’deki malvarlıkları 
Cumhurbaşkanının Resmî Gazete’de yayımlanan 
kararıyla gecikmeksizin dondurulur.

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca verilen 
kararların Resmi Gazete’de yayımlanması 
ile birlikte nihai listeler, ilgili kamu kurum 
ve kuruluşları tarafından internet sitelerinde 
gecikmeksizin yayınlanır.

(4) BMGK kararları uyarınca malvarlığının 
dondurulmasına ilişkin verilen kararların icrası 
ve sonuçları bakımından bu Kanunda düzenlenen 
hükümler saklı kalmak üzere 6415 sayılı Kanunun 
ilgili hükümleri uygulanır.

(5) Birinci fıkra uyarınca verilen yasaklama 
kararları ilgisine göre yetkili kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından derhal yerine getirilir.

(6) BMGK kararlarında belirtilen harcama 
ve ödemeler için kararda gösterilen usul ve 
sınırlarla bağlı kalmak üzere birinci ve ikinci 
fıkra hükümleri uygulanmaz.

Denetim ve İşbirliği Komisyonu
MADDE 4- (1) Bu Kanunun uygulanmasıyla 

ilgili olarak Denetim ve İşbirliği Komisyonu 
oluşturulmuştur. Bu Kanunun uygulanmasında 
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denetim ve iş birliği, Komisyon tarafından 
sağlanır. Komisyon, Mali Suçları Araştırma 
Kurulu Başkanının başkanlığında; Adalet 
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli 
Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine 
Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, Milli İstihbarat 
Teşkilatı Başkanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu 
ve Sermaye Piyasası Kurulunun en az genel 
müdür veya başkan yardımcısı düzeyinde olmak 
üzere bildireceği üyelerden oluşur. Komisyonun 
sekretarya hizmetleri Mali Suçları Araştırma 
Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülür. 

(2) Görüş ve bilgilerine gerek duyulan 
kurum ve kuruluşların temsilcileri Komisyona 
çağrılabilir. Komisyon, gerek görmesi hâlinde 
ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan görüş, bilgi 
ve belge talebinde bulunabilir. Komisyon bu 
Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak bilgi 
ve belge istediği takdirde talepte bulunulan 
kişi, kurum ve kuruluşlar, kanunlarda yer alan 
hükümlere dayanarak bilgi ve belge vermekten 
kaçınamazlar. Komisyon kamu kurum ve 
kuruluşlarına uygulamaya ve alınması gereken 
tedbirlere ilişkin olarak görüş bildirebilir ve 
öneride bulunabilir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, 2 nci maddede 
belirtilen yasak işlem ve faaliyetlere ilişkin 
bilgi, belge ve bulgular ile değerlendirmelerini 
Komisyona bildirmekle yükümlüdür. 

(4) Komisyon, yasak işlem ve faaliyetlerin 
gerçekleştirildiği hususunda makul sebeplerin 
varlığına istinaden kişi ve kuruluşlar ile deniz 
ulaşım araçlarının BMGK listelerine eklenmesine 
ve bu makul sebeplerin ortadan kalkması hâlinde 
listelerden çıkarılmasına ilişkin olarak BMGK’ya 
gönderilmek üzere Cumhurbaşkanına öneride 
bulunabilir.

denetim ve işbirliği Komisyon tarafından sağlanır. 
Komisyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu 
Başkanının başkanlığında, Adalet Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma 
Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine 
Kontrolörleri Kurulu, Milli İstihbarat Teşkilatı 
Başkanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu ve 
Sermaye Piyasası Kurulunun en az genel müdür 
veya başkan yardımcısı düzeyinde olmak üzere 
bildireceği üyelerden oluşur. Komisyonun 
sekretarya hizmetleri Mali Suçları Araştırma 
Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Görüş ve bilgilerine gerek duyulan 
kurum ve kuruluşların temsilcileri Komisyona 
çağrılabilir. Komisyon, gerek görmesi halinde 
ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan görüş, bilgi 
ve belge talebinde bulunabilir. Komisyon bu 
Kanunun uygulamasıyla ilgili olarak bilgi 
ve belge istediği takdirde talepte bulunulan 
kişi, kurum ve kuruluşlar, kanunlarda yer alan 
hükümlere dayanarak bilgi ve belge vermekten 
kaçınamazlar. Komisyon kamu kurum ve 
kuruluşlarına uygulamaya ve alınması gereken 
tedbirlere ilişkin olarak görüş bildirebilir ve 
öneride bulunabilir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, 2 nci 
maddede belirtilen yasak işlem ve faaliyetlere ilişkin 
bilgi, belge ve bulgular ile değerlendirmelerini 
Komisyona bildirmekle yükümlüdür.

(4) Komisyon, yasak işlem ve faaliyetlerin 
gerçekleştirildiği hususunda makul sebeplerin 
varlığına istinaden kişi ve kuruluşlar ile deniz 
ulaşım araçlarının BMGK listelerine eklenmesine 
ve bu makul sebeplerin ortadan kalkması halinde 
listelerden çıkarılmasına ilişkin olarak BMGK’ya 
gönderilmek üzere Cumhurbaşkanına öneride 
bulunabilir.
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(5) Komisyon yılda en az iki defa toplanır. 
Komisyon başkanı gerektiğinde Komisyonu 
toplantıya çağırabilir. Komisyon, birinci fıkrada 
sayılan üyeler ile toplanarak katılanların en az 
dokuzunun oyu ile karar verir. Komisyonun 
başkan ve üyelerine her toplantı için (4.000) 
gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla 
çarpımı sonucu bulunan tutar üzerinden toplantı 
ücreti ödenir. Bu ödemeler damga vergisi hariç 
bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Bir yılda 
beşten fazla toplantı için ödeme yapılmaz.

(6) Komisyon çalışmaları gizlilik esaslarına 
uygun olarak yerine getirilir. 

Ceza hükümleri
MADDE 5- (1) Bu Kanunun 2 nci 

maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan 
yasaklara aykırı hareket edenler, fiil daha ağır 
cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı 
takdirde, bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli 
para cezası ile cezalandırılır. 

(2) Bu Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasında yer alan yasaklara aykırı hareket 
edenler, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir 
suç oluşturmadığı takdirde, iki yıldan sekiz yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu Kanunun 3 üncü maddesi hükümlerine 
göre malvarlığının dondurulmasıyla ilgili alınan 
kararın gereğini yerine getirmeyen veya yerine 
getirmekte ihmal veya gecikme gösteren kişilere, 
fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç 
oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar 
hapis veya adli para cezası verilir.

(4) Bu madde kapsamına giren suçların kamu 
görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı 
oranında artırılır.

(5) Bu maddede tanımlanan fiillerin suç 
işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti 
çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza 
bir kat artırılır. 

(5) Komisyon yılda en az iki defa toplanır. 
Komisyon başkanı gerektiğinde Komisyonu 
toplantıya çağırabilir. Komisyon, birinci fıkrada 
sayılan üyeler ile toplanarak katılanların en az 
dokuzunun oyu ile karar verir. Komisyonun 
başkan ve üyelerine her toplantı için (4.000) 
gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla 
çarpımı sonucu bulunan tutar üzerinden toplantı 
ücreti ödenir. Bu ödemeler damga vergisi hariç 
bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Bir yılda 
beşten fazla toplantı için ödeme yapılmaz.

(6) Komisyon çalışmaları gizlilik 
esaslarına uygun olarak yerine getirilir.

Ceza hükümleri
MADDE 5- (1) Bu Kanunun 2 nci 

maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan 
yasaklara aykırı hareket edenler, fiil daha ağır 
cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı 
takdirde, bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli 
para cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasında yer alan yasaklara aykırı hareket 
edenler, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir 
suç oluşturmadığı takdirde, iki yıldan sekiz yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu Kanunun 3 üncü maddesi 
hükümlerine göre malvarlığının dondurulmasıyla 
ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen 
veya yerine getirmekte ihmal veya gecikme 
gösteren kişilere, fiil daha ağır cezayı gerektiren 
başka bir suç oluşturmadığı takdirde, altı aydan 
iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.

(4) Bu madde kapsamına giren suçların 
kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye 
kullanılmak suretiyle işlenmesi hâlinde, verilecek 
ceza yarı oranında artırılır.

(5) Bu maddede tanımlanan fiillerin suç 
işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti 
çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza 
bir kat artırılır.
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(6) Bu madde kapsamına giren suçların bir 
tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
hâlinde, bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 
hükmolunur.

(7) Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen 
yasak işlem ve faaliyetleri gerçekleştiren veya 3 
üncü maddesi hükümlerine göre malvarlığının 
dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini 
yerine getirmeyen kişinin bir tüzel kişinin organ 
veya temsilcisi olması veya organ veya temsilcisi 
olmamakla birlikte tüzel kişinin faaliyeti 
çerçevesinde görev üstlenmiş bulunması hâlinde 
ayrıca bu tüzel kişiye on bin Türk lirasından 
iki milyon Türk lirasına kadar idari para cezası 
verilir.

(8) Yedinci fıkrada belirtilen fiilin bir özel 
hukuk tüzel kişisinin yararına gerçekleştirilmesi 
hâlinde verilecek idari para cezasının üst sınırı 
elli milyon Türk lirasıdır. Bu fıkra uyarınca 
verilecek idari para cezası, tespit edilmesi hâlinde 
işleme veya eyleme konu miktardan az olamaz.

(9) Bu madde hükümlerine göre idari para 
cezasına karar vermeye Komisyon yetkilidir. 

Yönetmelik
MADDE 6- (1) Bu Kanunun uygulanmasına 

ilişkin usul ve esaslar ile Komisyonun çalışma 
usul ve esasları Adalet, Dışişleri, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye ve Ticaret 
bakanlıkları tarafından müştereken hazırlanacak 
yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay 
içinde yürürlüğe konulur.

İKİNCİ BÖLÜM
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 7- 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı 
Yardım Toplama Kanununun 6 ncı maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İzinsiz yardım toplama faaliyetinin internet 
ortamında yapıldığının tespiti hâlinde ilgili valilik 

(6) Bu madde kapsamına giren suçların 
bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
hâlinde, bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 
hükmolunur.

(7) Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen 
yasak işlem ve faaliyetleri gerçekleştiren veya 3 
üncü maddesi hükümlerine göre malvarlığının 
dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini 
yerine getirmeyen kişinin bir tüzel kişinin organ 
veya temsilcisi olması veya organ veya temsilcisi 
olmamakla birlikte tüzel kişinin faaliyeti 
çerçevesinde görev üstlenmiş bulunması hâlinde 
ayrıca bu tüzel kişiye onbin Türk Lirasından 
ikimilyon Türk Lirasına kadar idari para cezası 
verilir.

(8) Yedinci fıkrada belirtilen fiilin bir özel 
hukuk tüzel kişisinin yararına gerçekleştirilmesi 
halinde verilecek idari para cezasının üst sınırı 
ellimilyon Türk Lirasıdır. Bu fıkra uyarınca 
verilecek idari para cezası, tespit edilmesi halinde 
işleme veya eyleme konu miktardan az olamaz.

(9) Bu madde hükümlerine göre idari para 
cezasına karar vermeye Komisyon yetkilidir.

Yönetmelik
MADDE 6- (1) Bu Kanunun uygulanmasına 

ilişkin usul ve esaslar ile Komisyonun çalışma 
usul ve esasları Adalet, Dışişleri, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye ve Ticaret 
Bakanlıkları tarafından müştereken hazırlanacak 
yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay 
içinde yürürlüğe konulur.

İKİNCİ BÖLÜM 
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 7- 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı 
Yardım Toplama Kanununun 6 ncı maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İzinsiz yardım toplama faaliyetinin internet 
ortamında yapıldığının tespiti halinde ilgili valilik 
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veya İçişleri Bakanlığı tarafından içerik ve/veya 
yer sağlayıcıya, yardım toplama faaliyetine ilişkin 
içeriğin çıkarılması için internet sayfalarındaki 
iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri 
kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden 
elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile 
bildirimde bulunulur. İçeriğin en geç yirmi dört 
saat içinde içerik ve/veya yer sağlayıcı tarafından 
çıkarılmaması veya içerik ve yer sağlayıcıya 
ilişkin bilgilerin edinilememesi ya da teknik 
nedenlerle bildirimde bulunulamaması hâlinde 
ilgili valilik veya İçişleri Bakanlığı internet 
ortamındaki söz konusu içeriğe ilişkin erişimin 
engellenmesine karar verilmesi için sulh ceza 
hâkimliğine başvurur. Hâkim, talebi en geç yirmi 
dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara 
bağlar ve gereği yapılmak üzere doğrudan Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderir. 
Bu karara karşı 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre 
itiraz edilebilir. Bu fıkra kapsamında verilen 
erişimin engellenmesi kararı, içeriğe erişimin 
engellenmesi (URL vb.) yöntemiyle verilir.”

MADDE 8- 2860 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yurt içine ve yurt dışına yapılacak 
yardımlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte 
düzenlenir.”

MADDE 9- 2860 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Denetim ile görevlendirilenler ve izin 
vermeye yetkili makamlar, yardım toplama 
faaliyetiyle ilgili olanlar ile kamu kurum ve 
kuruluşlarından, bankalar dâhil gerçek ve tüzel 
kişilerden denetim görevi kapsamına giren 
hususla sınırlı olarak ilgili bilgi ve belgeyi isteme 
yetkisine sahiptir. Talepte bulunulanlar özel 
kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek bilgi ve 
belge vermekten kaçınamazlar.”

veya İçişleri Bakanlığı tarafından içerik ve/veya 
yer sağlayıcıya, yardım toplama faaliyetine ilişkin 
içeriğin çıkarılması için internet sayfalarındaki 
iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri 
kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden 
elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile 
bildirimde bulunulur. İçeriğin en geç yirmi dört 
saat içinde içerik ve/veya yer sağlayıcı tarafından 
çıkarılmaması veya içerik ve yer sağlayıcıya 
ilişkin bilgilerin edinilememesi ya da teknik 
nedenlerle bildirimde bulunulamaması halinde 
ilgili valilik veya İçişleri Bakanlığı internet 
ortamındaki söz konusu içeriğe ilişkin erişimin 
engellenmesine karar verilmesi için sulh ceza 
hâkimliğine başvurur. Hakim, talebi en geç yirmi 
dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara 
bağlar ve gereği yapılmak üzere doğrudan Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderir. 
Bu karara karşı 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre 
itiraz edilebilir. Bu fıkra kapsamında verilen 
erişimin engellenmesi kararı, içeriğe erişimin 
engellenmesi (URL vb.) yöntemiyle verilir.”

MADDE 8- 2860 sayılı Kanunun 9 uncu 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Yurt içine ve yurt dışına yapılacak 
yardımlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte 
düzenlenir.”

MADDE 9- 2860 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Denetim ile görevlendirilenler ve izin 
vermeye yetkili makamlar, yardım toplama 
faaliyetiyle ilgili olanlar ile kamu kurum ve 
kuruluşlarından, bankalar dahil gerçek ve tüzel 
kişilerden denetim görevi kapsamına giren 
hususla sınırlı olarak ilgili bilgi ve belgeyi isteme 
yetkisine sahiptir. Talepte bulunulanlar özel 
kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek bilgi ve 
belge vermekten kaçınamazlar.”
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MADDE 10- 2860 sayılı Kanunun 29 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29- Bu Kanun hükümlerine aykırı 
olarak izinsiz yardım toplayanlara beşbin Türk 
Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idari para 
cezası verilir. İnternet ortamında izinsiz yardım 
toplanması halinde ise onbin Türk Lirasından 
ikiyüzbin Türk Lirasına kadar idari para cezası 
verilir.

İzinsiz yardım toplanmasına yer ve imkân 
sağlayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti 
sonlandırmazsa beşbin Türk Lirası idari para 
cezası ile cezalandırılır.

Bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca 
belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak yurt 
dışına yardım yapan sorumlu kurul üyelerine, 
beşbin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına 
kadar idari para cezası verilir.

Bu Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü 
fıkrasına aykırı hareket edenlere beşbin Türk 
Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar idari 
para cezası verilir.

İzin verilen yardım toplama şekli dışında 
5 inci maddede belirtilen diğer yardım toplama 
şekillerine göre izinsiz yardım toplayanlar, 
uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa 
beşbin Türk Lirasından yirmibin Türk Lirasına 
kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

İzin vermeye yetkili makamın izin verdiği 
yer dışında yardım toplayanlar, uyarılmalarına 
rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa beşbin Türk 
Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar idari 
para cezası ile cezalandırılır.

Bu Kanunun diğer hükümlerine aykırı 
davranışta bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı 
takdirde, bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Yukarıdaki fıkralara aykırı davranış sonucu 
izinsiz toplanan mal ve paralara elkonularak 
mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Bu maddede yazılı olan idarî yaptırımlara 
karar vermeye yardım toplama iznini veren 

MADDE 10- 2860 sayılı Kanunun 29 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 29- Bu Kanun hükümlerine aykırı 
olarak izinsiz yardım toplayanlara beş bin Türk 
lirasından yüz bin Türk lirasına kadar idari para 
cezası verilir. İnternet ortamında izinsiz yardım 
toplanması hâlinde ise on bin Türk lirasından 
iki yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası 
verilir. 

İzinsiz yardım toplanmasına yer ve imkân 
sağlayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti 
sonlandırmazsa beş bin Türk lirası idari para 
cezası ile cezalandırılır.

Bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca 
belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak yurt 
dışına yardım yapan sorumlu kurul üyelerine, beş 
bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar 
idari para cezası verilir.

Bu Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü 
fıkrasına aykırı hareket edenlere beş bin Türk 
lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar idari para 
cezası verilir. 

İzin verilen yardım toplama şekli dışında 
5 inci maddede belirtilen diğer yardım toplama 
şekillerine göre izinsiz yardım toplayanlar, 
uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa 
beş bin Türk lirasından yirmi bin Türk lirasına 
kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

İzin vermeye yetkili makamın izin verdiği 
yer dışında yardım toplayanlar, uyarılmalarına 
rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa beş bin Türk 
lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar idari para 
cezası ile cezalandırılır.

Bu Kanunun diğer hükümlerine aykırı 
davranışta bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı 
takdirde, bin Türk lirası idari para cezası verilir.

Yukarıdaki fıkralara aykırı davranış sonucu 
izinsiz toplanan mal ve paralara el konularak 
mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

Bu maddede yazılı olan idari yaptırımlara 
karar vermeye yardım toplama iznini veren 
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makam yetkilidir. İzinsiz yardım toplanması 
halinde idari yaptırımlara vali karar verir. Vali bu 
yetkisini vali yardımcılarına veya kaymakamlara 
devredebilir.”

MADDE 11- 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı 
Dernekler Kanununun 1 inci maddesinde yer alan 
“ve yabancı dernekler ile merkezleri yurt dışında 
bulunan dernek ve vakıf dışındaki” ibaresi 
“, merkezleri yurt dışında bulunan dernekler ve 
vakıflar ile diğer” şeklinde ve “ile derneklere” 
ibaresi “ile bunlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- 5253 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler 
geçmiş veya affa uğramış olsa bile; 7/2/2013 
tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının 
Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer 
alan suçlar ile Türk Ceza Kanununda yer alan 
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 
veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama suçlarından mahkum olanlar derneklerin 
genel kurul dışındaki organlarında görev 
alamazlar. Dernek organlarına seçildikten sonra 
yukarıdaki suçlardan mahkûm olanların görevi 
sona erer.”

MADDE 13- 5253 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine 
“tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“kamu görevlilerine” ibaresi, fıkraya birinci 
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
cümle, fıkraya aşağıdaki cümleler ve maddeye 
üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkralar eklenmiştir. 
“Bu denetimlerin, yapılacak risk değerlendir-
melerine göre üç yılı geçmeyecek şekilde her yıl 
yapılması esastır.”
“İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve 
dernekler denetçileri hariç, denetimlerde 
görevlendirilecek kamu görevlilerine verilecek 

makam yetkilidir.  İzinsiz yardım toplanması 
hâlinde idari yaptırımlara vali karar verir. Vali bu 
yetkisini vali yardımcılarına veya kaymakamlara 
devredebilir.”

MADDE 11- 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı 
Dernekler Kanununun 1 inci maddesinde yer alan 
“ve yabancı dernekler ile merkezleri yurt dışında 
bulunan dernek ve vakıf dışındaki” ibaresi 
“, merkezleri yurt dışında bulunan dernekler ve 
vakıflar ile diğer” şeklinde ve “ile derneklere” 
ibaresi “ile bunlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- 5253 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler 
geçmiş veya affa uğramış olsa bile; 7/2/2013 
tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının 
Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer 
alan suçlar ile Türk Ceza Kanununda yer alan 
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 
veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama suçlarından mahkûm olanlar derneklerin 
genel kurul dışındaki organlarında görev 
alamazlar. Dernek organlarına seçildikten sonra 
yukarıdaki suçlardan mahkûm olanların görevi 
sona erer.”

MADDE 13- 5253 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesine 
“tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“kamu görevlilerine” ibaresi, fıkraya birinci 
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
cümle, fıkraya aşağıdaki cümleler ve maddeye 
üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki 
fıkralar eklenmiştir. 
“Bu denetimlerin, yapılacak risk değerlendir-
melerine göre üç yılı geçmeyecek şekilde her yıl 
yapılması esastır.”
“İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve 
dernekler denetçileri hariç, denetimlerde 
görevlendirilecek kamu görevlilerine verilecek 
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ücretin tutarı İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve 
Maliye Bakanlığınca birlikte tespit olunur ve 
İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten 
karşılanır. Bu denetimlerde görevlendirileceklere 
ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.”

“Denetim ile görevlendirilenler, kamu 
kurum ve kuruluşlarından, bankalar dahil gerçek 
ve tüzel kişilerden denetim görevi kapsamına 
giren hususla sınırlı olarak ilgili bilgi ve belgeyi 
isteme yetkisine sahiptir. Talepte bulunulanlar 
özel kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek 
bilgi ve belge vermekten kaçınamazlar.

Özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı 
kalmak üzere, İçişleri Bakanlığınca veya mülki 
idare amirliğince talep edilmesi halinde, dernekler 
ile derneklere ait her türlü tesis, müessese ve 
ortaklığı bulunan kuruluşlar, görev alanları ile 
sınırlı olmak üzere ilgili bakanlık ve kuruluşlar 
tarafından denetlenir.

Denetim sırasında, uzmanlık veya teknik 
bilgi gerektiren durumlarda İçişleri Bakanlığı, 
valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 
bilirkişi görevlendirilebilir. Bilirkişinin 
görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikte düzenlenir. Bilirkişiye verilecek 
ücretin tutarı İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve 
Maliye Bakanlığınca birlikte tespit olunur ve 
bu ücret İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak 
ödenekten karşılanır.”

MADDE 14- 5253 sayılı Kanunun 21 
inci maddesinin başlığı “Yurt dışı yardımlar” 
şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“Yurt dışına yapılacak yardımlar ise, yardım 
yapılmadan önce dernekler tarafından mülki idare 
amirliğine bildirilir. Bildirimin şekli ve içeriği ile 
yurt dışına yapılacak yardımlara ilişkin usul ve 
esaslar yönetmelikte düzenlenir.”

MADDE 15- 5253 sayılı Kanuna 30 uncu 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
madde eklenmiştir.

ücretin tutarı İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve 
Maliye Bakanlığınca birlikte tespit olunur ve 
İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten 
karşılanır. Bu denetimlerde görevlendirileceklere 
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.” 

“Denetim ile görevlendirilenler, kamu 
kurum ve kuruluşlarından, bankalar dâhil gerçek 
ve tüzel kişilerden denetim görevi kapsamına 
giren hususla sınırlı olarak ilgili bilgi ve belgeyi 
isteme yetkisine sahiptir. Talepte bulunulanlar 
özel kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek 
bilgi ve belge vermekten kaçınamazlar.

Özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı 
kalmak üzere, İçişleri Bakanlığınca veya mülki 
idare amirliğince talep edilmesi hâlinde, dernekler 
ile derneklere ait her türlü tesis, müessese ve 
ortaklığı bulunan kuruluşlar, görev alanları ile 
sınırlı olmak üzere ilgili bakanlık ve kuruluşlar 
tarafından denetlenir. 

Denetim sırasında, uzmanlık veya teknik 
bilgi gerektiren durumlarda İçişleri Bakanlığı, 
valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 
bilirkişi görevlendirilebilir. Bilirkişinin 
görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikte düzenlenir. Bilirkişiye verilecek 
ücretin tutarı İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve 
Maliye Bakanlığınca birlikte tespit olunur ve 
bu ücret İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak 
ödenekten karşılanır.”

MADDE 14- 5253 sayılı Kanunun 21 
inci maddesinin başlığı “Yurt dışı yardımlar” 
şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“Yurt dışına yapılacak yardımlar ise, yardım 
yapılmadan önce dernekler tarafından mülki idare 
amirliğine bildirilir. Bildirimin şekli ve içeriği ile 
yurt dışına yapılacak yardımlara ilişkin usul ve 
esaslar yönetmelikte düzenlenir.”

MADDE 15- 5253 sayılı Kanuna 30 uncu 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
madde eklenmiştir.
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“Görevden uzaklaştırma ve faaliyetten 
geçici alıkoyma

MADDE 30/A- Bir derneğin faaliyeti 
çerçevesinde Terörizmin Finansmanının 
Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer 
alan suçlar ile Türk Ceza Kanununda yer alan 
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 
veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama suçlarından dolayı derneğin genel kurulu 
dışındaki organlarında görevli olanlar veya 
ilgili personel hakkında soruşturma başlatılması 
hâlinde bu kişiler veya bu kişilerin görev yaptığı 
organlar geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanı 
tarafından görevden uzaklaştırılabilir.

Birinci fıkrada belirtilen tedbirin yeterli 
olmaması ve gecikmesinde sakınca bulunması 
durumunda İçişleri Bakanı, derneği geçici olarak 
faaliyetten alıkoyabilir ve derhâl mahkemeye 
başvurur. Mahkeme kırk sekiz saat içinde 
faaliyetten geçici alıkoymaya ilişkin kararını 
verir ve yargılamaya Türk Medenî Kanununun 
89 uncu maddesine göre devam eder. İlgililer 
her zaman faaliyetten geçici alıkoyma kararının 
kaldırılmasını talep edebilir. Mahkeme başvuruyu 
gecikmeksizin karara bağlar. 

Birinci fıkraya ve 32 nci maddenin birinci 
fıkrasının (f) bendine göre geçici olarak görevden 
uzaklaştırılan organların ve bu organların 
üyelerinin yerine yapılacak atamalarda 27 
nci madde ile Türk Medenî Kanununun ilgili 
hükümleri uygulanır.”

MADDE 16- 5253 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bent ve 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 “k) 9 ve 19 uncu maddelerinin üçüncü 
fıkralarındaki zorunluluğa uymayanlar ile 
tutulması zorunlu olan defter ve belgelerin, 
gerekli dikkat ve özen gösterilmiş olması şartıyla 
elde olmayan bir nedenle okunamayacak hâle 

“Görevden uzaklaştırma ve faaliyetten 
geçici alıkoyma

MADDE 30/A- Bir derneğin faaliyeti 
çerçevesinde Terörizmin Finansmanının 
Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer 
alan suçlar ile Türk Ceza Kanununda yer alan 
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 
veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama suçlarından dolayı derneğin genel kurulu 
dışındaki organlarında görevli olanlar veya 
ilgili personel hakkında soruşturma başlatılması 
halinde bu kişiler veya bu kişilerin görev yaptığı 
organlar geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanı 
tarafından görevden uzaklaştırılabilir.

Birinci fıkrada belirtilen tedbirin yeterli 
olmaması ve gecikmesinde sakınca bulunması 
durumunda İçişleri Bakanı, derneği geçici olarak 
faaliyetten alıkoyabilir ve derhâl mahkemeye 
başvurur. Mahkeme kırksekiz saat içinde 
faaliyetten geçici alıkoymaya ilişkin kararını 
verir ve yargılamaya Türk Medeni Kanununun 
89 uncu maddesine göre devam eder. İlgililer 
her zaman faaliyetten geçici alıkoyma kararının 
kaldırılmasını talep edebilir. Mahkeme başvuruyu 
gecikmeksizin karara bağlar.

Birinci fıkraya ve 32 nci maddenin birinci 
fıkrasının (f) bendine göre geçici olarak görevden 
uzaklaştırılan organların ve bu organların 
üyelerinin yerine yapılacak atamalarda 27 
nci madde ile Türk Medeni Kanununun ilgili 
hükümleri uygulanır.”

MADDE 16- 5253 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bent ve 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“k) 9 ve 19 uncu maddelerinin üçüncü 
fıkralarındaki zorunluluğa uymayanlar ile 
tutulması zorunlu olan defter ve belgelerin, 
gerekli dikkat ve özen gösterilmiş olması şartıyla 
elde olmayan bir nedenle okunamayacak hâle 
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gelmesi veya kaybolması hâlinde, öğrenme 
tarihinden itibaren on beş gün içinde dernek 
merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine 
zayi belgesi almak için başvurmayan veya bu 
belgeyi denetim sırasında ibraz edemeyenler üç 
aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
ile cezalandırılır. 19 uncu maddenin dördüncü 
fıkrasına aykırı hareket edenlere beş bin Türk 
lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar idari para 
cezası verilir. 21 inci maddenin birinci ve ikinci 
fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket 
edenlere beş bin Türk lirasından yüz bin Türk 
lirasına kadar idari para cezası verilir.” 

“t) Yedi bin Türk lirasını aşan her türlü gelir, 
tahsilat, gider ve ödemelerini bankalar ve diğer 
finans kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı 
Anonim Şirketi aracılığıyla yapmayan dernek 
yöneticilerine her bir işlem için işleme konu 
tutarın %10’una kadar idari para cezası verilir. 
Bu bentte öngörülen parasal sınır; her takvim 
yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda 
uygulanan parasal sınırın, o yıl için 4/1/1961 
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan 
edilen yeniden değerleme oranında artırılması 
suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen 
sınırların hesabında bir Türk lirasının küsuru 
dikkate alınmaz.”

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrasına aykırı olarak dernek organlarında görev 
alanlara ve bu kişilerin görevlerini yazılı uyarıya 
rağmen yedi gün içerisinde sonlandırmayan 
dernek yöneticilerine bin beş yüz Türk lirası 
idari para cezası verilir. Mülki idare amirince 
yapılan ikinci yazılı uyarıya rağmen otuz gün 
içinde bu kişilerin organlardaki görevlerinin 
sonlandırılmaması hâlinde Türk Medenî 
Kanununun 89 uncu maddesine göre işlem tesis 
edilir.”

gelmesi veya kaybolması hâlinde, öğrenme 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde dernek 
merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine 
zayi belgesi almak için başvurmayan veya bu 
belgeyi denetim sırasında ibraz edemeyenler üç 
aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası 
ile cezalandırılır. 19 uncu maddenin dördüncü 
fıkrasına aykırı hareket edenlere beşbin Türk 
Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar idari 
para cezası verilir. 21 inci maddenin birinci 
ve ikinci fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı 
hareket edenlere beşbin Türk Lirasından yüzbin 
Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.”

“t) Yedibin Türk Lirasını aşan her türlü gelir, 
tahsilat, gider ve ödemelerini bankalar ve diğer 
finans kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı 
Anonim Şirketi aracılığıyla yapmayan dernek 
yöneticilerine her bir işlem için işleme konu 
tutarın % 10’una kadar idari para cezası verilir. 
Bu bentte öngörülen parasal sınır; her takvim 
yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda 
uygulanan parasal sınırın, o yıl için 4/1/1961 
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan 
edilen yeniden değerleme oranında artırılması 
suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen 
sınırların hesabında bir Türk Lirasının küsuru 
dikkate alınmaz.”

“(2) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrasına aykırı olarak dernek organlarında görev 
alanlara ve bu kişilerin görevlerini yazılı uyarıya 
rağmen yedi gün içerisinde sonlandırmayan 
dernek yöneticilerine binbeşyüz Türk Lirası 
idarî para cezası verilir. Mülki idare amirince 
yapılan ikinci yazılı uyarıya rağmen otuz gün 
içinde bu kişilerin organlardaki görevlerinin 
sonlandırılmaması halinde Türk Medeni 
Kanununun 89 uncu maddesine göre işlem tesis 
edilir.”
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MADDE 17- 5253 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36- Bu Kanun hükümleri; 
derneklerin şubeleri, dernek ve vakıfların 
üst kuruluşları, merkezleri yurt dışında 
bulunan dernekler, vakıflar ve diğer kâr amacı 
gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şube veya 
temsilcilikleri ile Türkiye’de faaliyette veya iş 
birliğinde bulunma izinleri hakkında da ceza 
hükümleri ile birlikte uygulanır. Bu Kanunda 
hüküm bulunmayan hâllerde Türk Medenî 
Kanunu hükümleri uygulanır.”

MADDE 18- 4/12/2004 tarihli ve 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 123 üncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Muhafaza altına alınan veya el konulan 
eşya ya da malvarlığı değerlerinin kıymeti tespit 
edilir.”

MADDE 19- 30/3/2005 tarihli ve 5326 
sayılı Kabahatler Kanununun 43/A maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendine (1) numaralı alt 
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent 
eklenmiş, diğer alt bent numaraları buna göre 
teselsül ettirilmiş, fıkranın (d) bendi aşağıdaki 
şekilde, fıkrada yer alan “ikimilyon” ibaresi “elli 
milyon” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki 
cümle ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“2) 188 inci maddesinde tanımlanan 
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 
suçunun,”

“d) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin 
Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 
4 üncü maddesinde tanımlanan terörizmin 
finansmanı suçunun,”
“Ancak idari para cezası, işleme veya eyleme 
konu menfaatin iki katından az olamaz.”

“(3) Birinci fıkrada sayılan suçların bir tüzel 
kişinin yararına işlenmesi durumunda, tüzel kişi 
hakkında idari para cezasına karar verilebilmesi 
için fiili gerçekleştiren kişi hakkında yürütülen 
soruşturma veya kovuşturmanın tamamlanması 

MADDE 17- 5253 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36- Bu Kanun hükümleri; 
derneklerin şubeleri, dernek ve vakıfların üst 
kuruluşları, merkezleri yurtdışında bulunan 
dernekler, vakıflar ve diğer kâr amacı 
gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şube veya 
temsilcilikleri ile Türkiye’de faaliyette veya 
işbirliğinde bulunma izinleri hakkında da ceza 
hükümleri ile birlikte uygulanır. Bu Kanunda 
hüküm bulunmayan hallerde 4721 sayılı Türk 
Medeni Kanununun hükümleri uygulanır.”

MADDE 18- 4/12/2004 tarihli ve 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 123 üncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Muhafaza altına alınan veya elkonulan 
eşya ya da malvarlığı değerlerinin kıymeti tespit 
edilir.”

MADDE 19- 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 43/A maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendine (1) numaralı alt bendinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş, 
diğer alt bent numaraları buna göre teselsül 
ettirilmiş, fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde, 
fıkrada yer alan “ikimilyon” ibaresi “ellimilyon” 
şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki cümle ve 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“2) 188 inci maddesinde tanımlanan 
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 
suçunun,”

“d) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin 
Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 
4 üncü maddesinde tanımlanan terörizmin 
finansmanı suçunun,” 
“Ancak idari para cezası, işleme veya eyleme 
konu menfaatin iki katından az olamaz.”

“(3) Birinci fıkrada sayılan suçların bir tüzel 
kişinin yararına işlenmesi durumunda, tüzel kişi 
hakkında idari para cezasına karar verilebilmesi 
için fiili gerçekleştiren kişi hakkında yürütülen 
soruşturma veya kovuşturmanın tamamlanması 
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beklenmez. Soruşturma veya kovuşturma 
sonucunda tüzel kişinin yararına işlenmediğinin 
anlaşılması halinde idari para cezası kaldırılır, 
tahsil edilmiş ise iade edilir.”

MADDE 20- 11/10/2006 tarihli ve 5549 
sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi 
Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (d) bendine “spor kulüpleri” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “, savunma hakkı 
bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı 
olmamak ve 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin ikinci 
fıkrası kapsamındaki taşınmaz alım satımı, şirket, 
vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi 
gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar” 
ibaresi ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Finansal grup: Merkezi Türkiye’de ya da 
yurt dışında bulunan bir ana kuruluşa bağlı veya 
bu kuruluşun kontrolünde bulunan, Türkiye’de 
yerleşik finansal kuruluşlar ile bunların şube, 
acente, temsilci ve ticari vekil ve benzeri bağlı 
birimlerinden oluşan grubu,”

MADDE 21- 5549 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin başlığı “Müşterinin tanınması” 
şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasına 
“Yükümlüler,” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar 
kapsamında;” ibaresi, “tespit etmek” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “ve gerekli diğer tedbirleri 
almak” ibaresi ve ikinci fıkrasına “parasal 
sınırları” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“ile müşterinin tanınmasına ilişkin” ibaresi 
eklenmiştir.

MADDE 22- 5549 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin birinci fıkrasına “uygun olarak” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “risk temelli 
yaklaşımla,” ibaresi, “getirilen yükümlülüklere” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “, yükümlü ve 
finansal grup seviyesinde” ibaresi ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

beklenmez. Soruşturma veya kovuşturma 
sonucunda suçun tüzel kişinin yararına 
işlenmediğinin anlaşılması hâlinde idari para 
cezası kaldırılır, tahsil edilmiş ise iade edilir.”

MADDE 20- 11/10/2006 tarihli ve 5549 
sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi 
Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (d) bendine “spor kulüpleri” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “, savunma hakkı 
bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı 
olmamak ve 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin ikinci 
fıkrası kapsamındaki taşınmaz alım satımı, şirket, 
vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi 
gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar” 
ibaresi ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.  

“ğ) Finansal grup: Merkezi Türkiye’de ya da 
yurt dışında bulunan bir ana kuruluşa bağlı veya 
bu kuruluşun kontrolünde bulunan, Türkiye’de 
yerleşik finansal kuruluşlar ile bunların şube, 
acente, temsilci ve ticari vekil ve benzeri bağlı 
birimlerinden oluşan grubu,” 

MADDE 21- 5549 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin başlığı “Müşterinin tanınması” 
şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasına 
“Yükümlüler,” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar 
kapsamında;” ibaresi, “tespit etmek” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “ve gerekli diğer tedbirleri 
almak” ibaresi ve ikinci fıkrasına “parasal 
sınırları” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“ile müşterinin tanınmasına ilişkin” ibaresi 
eklenmiştir.

MADDE 22- 5549 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin birinci fıkrasına “uygun olarak” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “risk temelli 
yaklaşımla,” ibaresi, “getirilen yükümlülüklere” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “, yükümlü ve 
finansal grup seviyesinde” ibaresi ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“(2) Finansal gruba bağlı kuruluşlar, birinci 
fıkrada belirtilen tedbirlerin grup seviyesinde 
alınmasını teminen müşterinin tanınmasıyla hesap 
ve işlemlere ilişkin olarak grup içerisinde bilgi 
paylaşımında bulunabilir. Özel kanunlarda yer 
alan hükümler ileri sürülerek bilgi paylaşımından 
kaçınılamaz. Bakanlık paylaşıma konu bilgileri 
ve uygulamaya ilişkin esasları belirlemeye 
yetkilidir.”

MADDE 23- 5549 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) Başkanlıkça bu 
Kanunun; 3 ve 6 ncı maddeleri kapsamındaki 
yükümlülüklerden herhangi birini ihlâl 
eden yükümlülere otuzbin Türk Lirası, 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
yükümlülüklerini ihlâl eden yükümlülere ellibin 
Türk Lirası idarî para cezası verilir. Yükümlünün 
banka, finansman şirketi, faktoring şirketi, 
ikrazatçı, fınansal kiralama şirketi, sigorta ve 
reasürans şirketi, emeklilik şirketi, sermaye 
piyasası kurumu, yetkili müessese, ödeme 
ve elektronik para kuruluşu ile yönetmelikle 
belirlenecek diğer finansal kuruluşlar olması 
halinde, idarî para cezası işlem tutarının yüzde 
beşinden az olmamak üzere iki kat olarak 
uygulanır.

(2) Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı hareket 
edilmesinin tespiti halinde yükümlülere yazılı 
ihtar yapılarak otuz günden az olmamak üzere 
bir süre verilir. Bu süre sonunda eksikliklerin 
tamamlanmaması halinde beşyüzbin Türk Lirası 
idari para cezası uygulanır. İdari para cezasının 
tebliği ile birlikte yazılı ihtar yapılarak altmış 
günden az olmamak üzere yeni bir süre verilir. Bu 
süre sonunda da eksikliklerin tamamlanmaması 
halinde verilen ilk idari para cezasının iki katı 
idari para cezası daha uygulanır. İkinci idari 
para cezasının tebliğinden itibaren otuz gün 

“(2) Finansal gruba bağlı kuruluşlar, birinci 
fıkrada belirtilen tedbirlerin grup seviyesinde 
alınmasını teminen müşterinin tanınmasıyla hesap 
ve işlemlere ilişkin olarak grup içerisinde bilgi 
paylaşımında bulunabilir. Özel kanunlarda yer 
alan hükümler ileri sürülerek bilgi paylaşımından 
kaçınılamaz. Bakanlık paylaşıma konu bilgileri 
ve uygulamaya ilişkin esasları belirlemeye 
yetkilidir.”

MADDE 23- 5549 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) Başkanlıkça bu 
Kanunun; 3 ve 6 ncı maddeleri kapsamındaki 
yükümlülüklerden herhangi birini ihlâl 
eden yükümlülere otuz bin Türk lirası, 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
yükümlülüklerini ihlâl eden yükümlülere elli bin 
Türk lirası idari para cezası verilir. Yükümlünün 
banka, finansman şirketi, faktoring şirketi, 
ikrazatçı, finansal kiralama şirketi, sigorta ve 
reasürans şirketi, emeklilik şirketi, sermaye 
piyasası kurumu,  yetkili müessese, ödeme 
ve elektronik para kuruluşu ile yönetmelikle 
belirlenecek diğer finansal kuruluşlar olması 
hâlinde, idari para cezası işlem tutarının yüzde 
beşinden az olmamak üzere iki kat olarak 
uygulanır.

(2) Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı hareket 
edilmesinin tespiti hâlinde yükümlülere yazılı 
ihtar yapılarak otuz günden az olmamak üzere 
bir süre verilir. Bu süre sonunda eksikliklerin 
tamamlanmaması hâlinde beş yüz bin Türk 
lirası idari para cezası uygulanır. İdari para 
cezasının tebliği ile birlikte yazılı ihtar yapılarak 
altmış günden az olmamak üzere yeni bir 
süre verilir. Bu süre sonunda da eksikliklerin 
tamamlanmaması hâlinde verilen ilk idari para 
cezasının iki katı idari para cezası daha uygulanır. 
İkinci idari para cezasının tebliğinden itibaren 
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içinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde 
yükümlünün faaliyetlerinin belli bir süre 
durdurulması, kısıtlanması veya faaliyet izin 
belgesinin iptaline yönelik tedbirlerin alınması 
için durum ilgili kuruma bildirilir.

(3) Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci 
fıkrasında belirtilen yükümlülüklere uymayan 
sorumlu yönetim kurulu üyesine, yoksa üst düzey 
yöneticisine ikinci fıkra kapsamında belirtilen 
ihtarlar yapılmak ve sürelere uyulmak koşuluyla 
yükümlüye verilen idari para cezasının dörtte biri 
uygulanır.

(4) Bu Kanunun 9/A maddesi 
gereğince getirilen elektronik tebligata ilişkin 
yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit 
edilen kişi, kurum veya kuruluşlara Başkanlık 
tarafından her bir tespit için kırk bin Türk Lirası 
idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl 
içinde uygulanacak idari para cezasının toplam 
tutarı bir milyon Türk Lirasını geçemez.

(5) Maddenin birinci ve ikinci fıkrası 
kapsamında uygulanacak idari para cezasının 
toplam tutarı; her bir yükümlülük için, ihlalin 
yapıldığı yıl itibarıyla, birinci fıkra kapsamında 
iki kat olarak uygulanacak yükümlüler için 
kırk milyon Türk Lirasını, bunlar dışında kalan 
yükümlüler için dört milyon Türk Lirasını 
aşamaz. Üst tutardan ceza uygulanan yükümlüler 
nezdinde takip eden yılda aynı neviden bir 
yükümlülük ihlali olması durumunda bu hadler 
iki kat olarak uygulanır.

(6) Yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten 
itibaren sekiz yıl geçtikten sonra idari para cezası 
verilemez.

(7) Bu madde ile ilgili diğer usûl ve esaslar 
Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir.”

MADDE 24- 5549 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin başlığı “Koruma tedbirleri” şeklinde 
ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

otuz gün içinde eksikliklerin tamamlanmaması 
hâlinde yükümlünün faaliyetlerinin belli bir süre 
durdurulması, kısıtlanması veya faaliyet izin 
belgesinin iptaline yönelik tedbirlerin alınması 
için durum ilgili kuruma bildirilir. 

(3) Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci 
fıkrasında belirtilen yükümlülüklere uymayan 
sorumlu yönetim kurulu üyesine, yoksa üst düzey 
yöneticisine ikinci fıkra kapsamında belirtilen 
ihtarlar yapılmak ve sürelere uyulmak koşuluyla 
yükümlüye verilen idari para cezasının dörtte biri 
uygulanır.

(4) Bu Kanunun 9/A maddesi gereğince 
getirilen elektronik tebligata ilişkin 
yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit 
edilen kişi, kurum veya kuruluşlara Başkanlık 
tarafından her bir tespit için kırk bin Türk lirası 
idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl 
içinde uygulanacak idari para cezasının toplam 
tutarı bir milyon Türk lirasını geçemez.

(5) Maddenin birinci ve ikinci fıkrası 
kapsamında uygulanacak idari para cezasının 
toplam tutarı; her bir yükümlülük için, ihlalin 
yapıldığı yıl itibarıyla, birinci fıkra kapsamında 
iki kat olarak uygulanacak yükümlüler için 
kırk milyon Türk lirasını, bunlar dışında kalan 
yükümlüler için dört milyon Türk lirasını aşamaz. 
Üst tutardan ceza uygulanan yükümlüler nezdinde 
takip eden yılda aynı neviden bir yükümlülük 
ihlali olması durumunda bu hadler iki kat olarak 
uygulanır.

(6) Yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten 
itibaren sekiz yıl geçtikten sonra idari para cezası 
verilemez.

(7) Bu madde ile ilgili diğer usul ve esaslar 
Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir.”

MADDE 24- 5549 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin başlığı “Koruma tedbirleri” şeklinde 
ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
Cumhuriyet savcısı da el koyma kararı verebilir. 
Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma 
işlemi yirmidört saat içinde görevli hâkimin 
onayına sunulur. Hâkim en geç yirmidört saat 
içinde onaylanıp onaylanmamasına karar verir. 
Hâkimin onaylaması halinde Ceza Muhakemesi 
Kanununun 128 inci maddesinde belirtilen değere 
ilişkin rapor üç ay içinde alınır ve tekrar hâkim 
onayına sunulur. Onaylanmama veya raporun 
üç ay içinde alınamaması halinde Cumhuriyet 
savcılığının kararı hükümsüz kalır.”

“(3) Aklama suçunun örgüt faaliyeti 
çerçevesinde işlenip işlenmediğine 
bakılmaksızın, Ceza Muhakemesi Kanununun 
139 uncu maddesinde yer alan hükümlere göre 
gizli soruşturmacı görevlendirilebilir ve 4208 
sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre kontrollü 
teslimat tedbirine karar verilebilir.”

MADDE 25- 5549 sayılı Kanunun 19/A 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve 
maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre 
teselsül ettirilmiştir. 
“Bakan bu yetkisini devredebilir.”

“(3) Birinci fıkra kapsamında askıya alınan 
veya gerçekleşmesine izin verilmeyen işlemi, 
alınan karara aykırı şekilde gerçekleştiren 
yükümlülere işlem tutarı kadar Başkanlıkça idari 
para cezası verilir. Ancak verilecek idari para 
cezası elli bin Türk Lirasından az olamaz.”

MADDE 26- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin 
dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Ticaret Bakanlığı, pay defteri, yönetim kurulu 
karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere 
defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu 
kılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri 
saklıdır.”

“(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde 
Cumhuriyet savcısı da el koyma kararı verebilir. 
Hâkim kararı olmaksızın yapılan el koyma 
işlemi yirmi dört saat içinde görevli hâkimin 
onayına sunulur. Hâkim en geç yirmi dört saat 
içinde onaylanıp onaylanmamasına karar verir. 
Hâkimin onaylaması hâlinde 4/12/2004 tarihli 
ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 
128 inci maddesinde belirtilen değere ilişkin 
rapor üç ay içinde alınır ve tekrar hâkim onayına 
sunulur. Onaylanmama veya raporun üç ay içinde 
alınamaması hâlinde Cumhuriyet savcılığının 
kararı hükümsüz kalır.”

“(3) Aklama suçunun örgüt faaliyeti 
çerçevesinde işlenip işlenmediğine 
bakılmaksızın, Ceza Muhakemesi Kanununun 
139 uncu maddesinde yer alan hükümlere göre 
gizli soruşturmacı görevlendirilebilir ve 4208 
sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre kontrollü 
teslimat tedbirine karar verilebilir.”

MADDE 25- 5549 sayılı Kanunun 19/A 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve 
maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre 
teselsül ettirilmiştir.
“Bakan bu yetkisini devredebilir.”

“(3) Birinci fıkra kapsamında askıya alınan 
veya gerçekleşmesine izin verilmeyen işlemi, 
alınan karara aykırı şekilde gerçekleştiren 
yükümlülere işlem tutarı kadar Başkanlıkça idari 
para cezası verilir. Ancak verilecek idari para 
cezası elli bin Türk lirasından az olamaz.”

MADDE 26- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin 
dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Ticaret Bakanlığı, pay defteri, yönetim kurulu 
karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere 
defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu 
kılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri 
saklıdır.”
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MADDE 27- 6102 sayılı Kanunun 415 inci 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “10/A” 
ibaresi “13 üncü” şeklinde değiştirilmiş ve 
üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28- 6102 sayılı Kanunun 417 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sermaye 
Piyasası Kanununun 10/A” ibaresi “hamiline 
yazılı pay sahipleri ile Sermaye Piyasası 
Kanununun 13 üncü” şeklinde ve beşinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrada 
yer alan “, hamiline yazılı pay senedi sahipleri 
bakımından da giriş kartı alanları” ibaresi madde 
metninden çıkarılmıştır.

“(5) Pay sahipleri çizelgesinin Merkezi 
Kayıt Kuruluşundan sağlanmasının usul ve 
esasları, gereğinde genel kurul toplantısının 
yapılacağı gün ile sınırlı olmak üzere payların 
devrinin yasaklanması ve ilgili diğer konular 
Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi 
uyarınca kayden izlenen paylara ilişkin olarak 
Sermaye Piyasası Kurulu, hamiline yazılı paylar 
bakımından ise Ticaret Bakanlığı tarafından bir 
tebliğ ile düzenlenir.”

MADDE 29- 6102 sayılı Kanunun 426 
ncı maddesinin ikinci fıkrasına “ispat eden” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Merkezi 
Kayıt Kuruluşuna bildirilen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 30- 6102 sayılı Kanunun 486 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasına ikinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları 
paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine 
dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna 
bildirilir.”

MADDE 31- 6102 sayılı Kanunun 489 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 489- (1) Hamiline yazılı pay 
senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler 
hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle 
payı devralan tarafından Merkezi Kayıt 
Kuruluşuna yapılacak bildirimle hüküm ifade 

MADDE 27- 6102 sayılı Kanunun 415 inci 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “10/A” 
ibaresi “13 üncü” şeklinde değiştirilmiş ve 
üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28- 6102 sayılı Kanunun 417 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sermaye 
Piyasası Kanununun 10/A” ibaresi “hamiline 
yazılı pay sahipleri ile Sermaye Piyasası 
Kanununun 13 üncü” şeklinde değiştirilmiş, 
ikinci fıkrasında yer alan “, hamiline yazılı 
pay senedi sahipleri bakımından da giriş kartı 
alanları” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve 
beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Pay sahipleri çizelgesinin Merkezi 
Kayıt Kuruluşundan sağlanmasının usul ve 
esasları, gereğinde genel kurul toplantısının 
yapılacağı gün ile sınırlı olmak üzere payların 
devrinin yasaklanması ve ilgili diğer konular 
Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi 
uyarınca kayden izlenen paylara ilişkin olarak 
Sermaye Piyasası Kurulu, hamiline yazılı paylar 
bakımından ise Ticaret Bakanlığı tarafından bir 
tebliğ ile düzenlenir.”

MADDE 29- 6102 sayılı Kanunun 426 
ncı maddesinin ikinci fıkrasına “ispat eden” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Merkezi 
Kayıt Kuruluşuna bildirilen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 30- 6102 sayılı Kanunun 486 ncı 
maddesinin ikinci fıkrasına ikinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları 
paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine 
dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna 
bildirilir.”

MADDE 31- 6102 sayılı Kanunun 489 uncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 489- (1) Hamiline yazılı pay 
senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler 
hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle 
payı devralan tarafından Merkezi Kayıt 
Kuruluşuna yapılacak bildirimle hüküm ifade 
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eder. Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde 
bulunulmaması halinde, hamiline yazılı pay 
senedine sahip olanlar, bu Kanundan doğan paya 
bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar 
kullanamaz.

(2) Hamiline yazılı pay senedine bağlı 
hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri 
sürülebilmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna 
yapılan bildirim tarihi esas alınır.

(3) Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 
hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili tutulan 
kayıtlar, ilgili kanunlar uyarınca yetkili kılınmış 
mercilerle paylaşılır.

(4) Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi 
Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi ve kaydedilmesine 
ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak 
ücretler Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğle 
belirlenir.”

MADDE 32- 6102 sayılı Kanunun 562 nci 
maddesine onikinci fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar 
buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“(13) Bu Kanunun;
a)   486 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 

bildirimde bulunmayanlar yirmibin Türk Lirası,
b) 489 uncu maddesinin birinci fıkrası 

uyarınca bildirimde bulunmayanlar beşbin Türk 
Lirası,

idari para cezasıyla cezalandırılır.”
MADDE 33- 6102 sayılı Kanuna aşağıdaki 

geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 14- (1) Hamiline yazılı 

pay senedine sahip olanlar, 31/12/2021 tarihine 
kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek 
üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete 
başvurur. Başvuru üzerine anonim şirket yönetim 
kurulu, beş iş günü içinde hamiline yazılı pay 
sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri 
Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirir. Pay sahipleri 

eder. Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde 
bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı pay 
senedine sahip olanlar, bu Kanundan doğan paya 
bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar 
kullanamaz.

(2) Hamiline yazılı pay senedine bağlı 
hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri 
sürülebilmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna 
yapılan bildirim tarihi esas alınır.

(3) Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 
hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili tutulan 
kayıtlar, ilgili kanunlar uyarınca yetkili kılınmış 
mercilerle paylaşılır. 

(4) Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi 
Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi ve kaydedilmesine 
ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak 
ücretler Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğle 
belirlenir.”

MADDE 32- 6102 sayılı Kanunun 562 nci 
maddesine onikinci fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar 
buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“(13) Bu Kanunun; 
a) 486 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 

bildirimde bulunmayanlar yirmi bin Türk lirası, 
b) 489 uncu maddesinin birinci fıkrası 

uyarınca bildirimde bulunmayanlar beş bin Türk 
lirası, 

idari para cezasıyla cezalandırılır.”
MADDE 33- 6102 sayılı Kanuna aşağıdaki 

geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 14- (1) Hamiline yazılı 

pay senedine sahip olanlar, 31/12/2021 tarihine 
kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek 
üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete 
başvurur. Başvuru üzerine anonim şirket yönetim 
kurulu, beş iş günü içinde hamiline yazılı pay 
sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri 
Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirir. Pay sahipleri 
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anonim şirkete başvurmazsa bu Kanundan doğan 
paya bağlı haklarını gerekli başvuru yapılıncaya 
kadar kullanamaz.

(2) Birinci fıkra uyarınca başvuruda veya 
bildirimde bulunmayanlar 562 nci maddenin 
onüçüncü fıkrası uyarınca cezalandırılır.”

MADDE 34- 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı 
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında 
Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Malvarlığı: Bir gerçek veya tüzel kişinin;
1) Mülkiyetinde veya zilyetliğinde 

bulunan ya da doğrudan veya dolaylı olarak 
kontrolünde olan fon ve gelir ile bunlardan elde 
edilen veya bunların birbirine dönüştürülmesinden 
hasıl olan menfaat ve değeri,

2) Adına veya hesabına hareket eden gerçek 
veya tüzel kişinin mülkiyetinde ya da zilyetliğinde 
bulunan fon ve gelir ile bunlardan elde edilen 
veya bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl 
olan menfaat ve değeri,”

MADDE 35- 6415 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna 
göre teselsül ettirilmiş, maddenin mevcut yedinci 
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkrada sayılan fiillerin, örgütü 
kuran veya yöneten ya da örgüt üyesi tarafından 
gerçekleştirilmesi halinde bu kişiler hakkında 
örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak 
suçları uyarınca verilecek ceza üçte birine kadar 
artırılır.”
“Ayrıca, 4208 sayılı Kanunda yer alan hükümlere 
göre kontrollü teslimat tedbirine karar verilebilir.”

MADDE 36- 6415 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

anonim şirkete başvurmazsa bu Kanundan doğan 
paya bağlı haklarını gerekli başvuru yapılıncaya 
kadar kullanamaz.  

(2) Birinci fıkra uyarınca başvuruda veya 
bildirimde bulunmayanlar 562 nci maddenin 
onüçüncü fıkrası uyarınca cezalandırılır.”

MADDE 34- 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı 
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında 
Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Malvarlığı: Bir gerçek veya tüzel kişinin;
1) Mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan 

ya da doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde 
olan fon ve gelir ile bunlardan elde edilen veya 
bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan 
menfaat ve değeri,

2) Adına veya hesabına hareket eden gerçek 
veya tüzel kişinin mülkiyetinde ya da zilyetliğinde 
bulunan fon ve gelir ile bunlardan elde edilen 
veya bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl 
olan menfaat ve değeri,”

MADDE 35- 6415 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere 
aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna 
göre teselsül ettirilmiş, maddenin mevcut yedinci 
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkrada sayılan fiillerin, örgütü 
kuran veya yöneten ya da örgüt üyesi tarafından 
gerçekleştirilmesi hâlinde bu kişiler hakkında 
örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak 
suçları uyarınca verilecek ceza üçte birine kadar 
artırılır.”
“Ayrıca, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı 
Kanunda yer alan hükümlere göre kontrollü 
teslimat tedbirine karar verilebilir.”

MADDE 36- 6415 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.     
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“(1) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 
1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 
(2015) sayılı kararları ile bu kararlara dayanılarak 
çıkarılan müteakip kararlarla listelenen kişi, 
kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda 
bulunan malvarlığının dondurulması kararları ve 
bu listelerden çıkarılanlara ilişkin malvarlığının 
dondurulmasının kaldırılması kararları, 
Cumhurbaşkanının Resmî Gazete’de yayımlanan 
kararıyla gecikmeksizin uygulanır.”

“(4) 3 üncü ve 4 üncü madde kapsamına 
giren fiillerin gerçekleştirildiği hususunda makul 
sebeplerin varlığına istinaden Değerlendirme 
Komisyonunun önerisi üzerine Cumhurbaşkanı 
tarafından kişi, kuruluş veya organizasyonların 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 
1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 
2253 (2015) sayılı kararları ile bu kararlara 
dayanılarak çıkarılan müteakip kararlar uyarınca 
malvarlığının dondurulmasına ilişkin oluşturulan 
listelere eklenmesi ve bu makul sebeplerin 
ortadan kalkması halinde listelerden çıkarılması 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine teklif 
edilebilir. Cumhurbaşkanının teklifi Dışişleri 
Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyine bildirilir.”

MADDE 37- 6415 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir.

“(1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde düzenlenen 
hususlar dışında, Değerlendirme Komisyonu, 
3 üncü ve 4 üncü madde kapsamına giren 
fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul 
sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş 
veya organizasyonların yabancı ülkelerde 
bulunan malvarlığının dondurulması talebiyle 
Cumhurbaşkanına öneride bulunulmasına karar 
verebilir.”

“(1) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 
1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 
(2015) sayılı kararları ile bu kararlara dayanılarak 
çıkarılan müteakip kararlarla listelenen kişi, 
kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda 
bulunan malvarlığının dondurulması kararları ve 
bu listelerden çıkarılanlara ilişkin malvarlığının 
dondurulmasının kaldırılması kararları, 
Cumhurbaşkanının Resmî Gazete’de yayımlanan 
kararıyla gecikmeksizin uygulanır.”

“(4) 3 üncü ve 4 üncü madde kapsamına 
giren fiillerin gerçekleştirildiği hususunda makul 
sebeplerin varlığına istinaden Değerlendirme 
Komisyonunun önerisi üzerine Cumhurbaşkanı 
tarafından kişi, kuruluş veya organizasyonların 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 
1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 
2253 (2015) sayılı kararları ile bu kararlara 
dayanılarak çıkarılan müteakip kararlar uyarınca 
malvarlığının dondurulmasına ilişkin oluşturulan 
listelere eklenmesi ve bu makul sebeplerin 
ortadan kalkması hâlinde listelerden çıkarılması 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine teklif 
edilebilir. Cumhurbaşkanının teklifi Dışişleri 
Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyine bildirilir.”

MADDE 37- 6415 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar 
eklenmiştir.

“(1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde düzenlenen 
hususlar dışında, Değerlendirme Komisyonu, 
3 üncü ve 4 üncü madde kapsamına giren 
fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul 
sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş 
veya organizasyonların yabancı ülkelerde 
bulunan malvarlığının dondurulması talebiyle 
Cumhurbaşkanına öneride bulunulmasına karar 
verebilir.”
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“(3) 5 inci ve 6 ncı maddelerde düzenlenen 
hususlar dışında, mahkemelerce terör örgütü 
olduğuna kesin olarak karar verildikten sonra 
3 üncü ve 4 üncü madde kapsamına giren 
fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul 
sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş 
veya organizasyonların Türkiye’de bulunan 
malvarlığının dondurulmasına ve bu makul 
sebeplerin ortadan kalkması halinde malvarlığının 
dondurulmasının kaldırılmasına Değerlendirme 
Komisyonunun önerisi üzerine Hazine ve Maliye 
Bakanı ile İçişleri Bakanı tarafından birlikte karar 
verilebilir.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında verilen 
malvarlığının dondurulmasına ilişkin karar derhal 
uygulanır ve kırksekiz saat içinde, Hâkimler ve 
Savcılar Kurulu tarafından belirlenen Ankara ağır 
ceza mahkemesinin onayına sunulur. Mahkeme, 
makul sebeplerin varlığı yönünden yapacağı 
inceleme neticesinde malvarlığının dondurulması 
kararının devamına veya kaldırılmasına beş gün 
içinde karar verir ve sonucu derhal Başkanlığa 
bildirir. Mahkemenin kararlarına karşı Ceza 
Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz 
edilebilir.

(5) Değerlendirme Komisyonu, Türkiye’de 
bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin 
kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından 
itibaren en geç altışar aylık dönemlerle makul 
sebeplerin varlığının devam edip etmediğini 
değerlendirerek önerisini ilgili Bakanlara sunar.

(6) İlgililer tarafından malvarlığının 
dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin 
talepler Değerlendirme Komisyonuna yapılır. 
Komisyon, taleplere ilişkin önerisini ilgili 
Bakanlara sunar. Yerinde görülmeyen talepler 
dördüncü fıkra uyarınca karar verilmek üzere 
ilgili mahkemeye gönderilir.

(7) Üçüncü fıkra uyarınca, Türkiye’de 
bulunan malvarlığının dondurulmasına karar 

“(3) 5 inci ve 6 ncı maddelerde düzenlenen 
hususlar dışında,  mahkemelerce terör örgütü 
olduğuna kesin olarak karar verildikten sonra 
3 üncü ve 4 üncü madde kapsamına giren 
fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul 
sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş 
veya organizasyonların Türkiye’de bulunan 
malvarlığının dondurulmasına ve bu makul 
sebeplerin ortadan kalkması hâlinde malvarlığının 
dondurulmasının kaldırılmasına Değerlendirme 
Komisyonunun önerisi üzerine Hazine ve Maliye 
Bakanı ile İçişleri Bakanı tarafından birlikte karar 
verilebilir.

 (4) Üçüncü fıkra kapsamında verilen 
malvarlığının dondurulmasına ilişkin karar derhâl 
uygulanır ve kırk sekiz saat içinde, Hâkimler ve 
Savcılar Kurulu tarafından belirlenen Ankara ağır 
ceza mahkemesinin onayına sunulur. Mahkeme, 
makul sebeplerin varlığı yönünden yapacağı 
inceleme neticesinde malvarlığının dondurulması 
kararının devamına veya kaldırılmasına beş gün 
içinde karar verir ve sonucu derhâl Başkanlığa 
bildirir. Mahkemenin kararlarına karşı Ceza 
Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz 
edilebilir. 

(5) Değerlendirme Komisyonu, Türkiye’de 
bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin 
kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından 
itibaren en geç altışar aylık dönemlerle makul 
sebeplerin varlığının devam edip etmediğini 
değerlendirerek önerisini ilgili Bakanlara sunar.

(6) İlgililer tarafından malvarlığının 
dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin 
talepler Değerlendirme Komisyonuna yapılır. 
Komisyon, taleplere ilişkin önerisini ilgili 
Bakanlara sunar. Yerinde görülmeyen talepler 
dördüncü fıkra uyarınca karar verilmek üzere 
ilgili mahkemeye gönderilir.

(7) Üçüncü fıkra uyarınca, Türkiye’de 
bulunan malvarlığının dondurulmasına karar 
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verildiği takdirde ilgililer hakkında Ceza 
Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma 
açılması talebiyle suç duyurusunda 
bulunulmasına Başkanlık tarafından karar verilir. 
Soruşturma ve kovuşturma sonucunda verilen 
kararlar Değerlendirme Komisyonuna sunulmak 
üzere Başkanlığa gönderilir.”

MADDE 38- 6415 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin ikinci fıkrasına “kuruluşları,” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “5 inci maddenin 
dördüncü fıkrası ile” ibaresi ve “malvarlığının 
dondurulmasına” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “ve malvarlığının dondurulmasının 
kaldırılmasına” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 39- 6415  sayılı  Kanunun 
9 uncu maddesinin birinci fıkrasının başına 
“5 inci maddenin dördüncü fıkrası ile” ibaresi 
eklenmiştir.

MADDE 40- 6415 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “bulunup 
bulunmadığını,” ibaresi madde metninden 
çıkarılmıştır.

MADDE 41- 6415 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“(2) Bu Kanunun 5 ilâ 7 nci maddeleri 
uyarınca hakkında malvarlığının dondurulması 
kararı verilen kişi, kuruluş veya organizasyonların 
yararına veya bunlar tarafından doğrudan veya 
dolaylı olarak kontrol edilen kuruluşlara ya 
da bunların adına veya hesabına hareket eden 
kişi veya kuruluşlara bu niteliklerini bilerek 
ve isteyerek fon sağlayan veya toplayan ya da 
finansal hizmet veren kişilere, fiil daha ağır bir 
cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı 
takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adli 
para cezası verilir.”

“(3) Birinci fıkra kapsamında malvarlığının 
dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini 

verildiği takdirde ilgililer hakkında Ceza 
Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma 
açılması talebiyle suç duyurusunda 
bulunulmasına Başkanlık tarafından karar verilir. 
Soruşturma ve kovuşturma sonucunda verilen 
kararlar Değerlendirme Komisyonuna sunulmak 
üzere Başkanlığa gönderilir.”

MADDE 38- 6415 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin ikinci fıkrasına “kuruluşları,” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “5 inci maddenin 
dördüncü fıkrası ile” ibaresi ve “malvarlığının 
dondurulmasına” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “ve malvarlığının dondurulmasının 
kaldırılmasına” ibaresi eklenmiştir.  

MADDE 39- 6415  sayılı  Kanunun 
9 uncu maddesinin birinci fıkrasının başına 
“5 inci maddenin dördüncü fıkrası ile” ibaresi 
eklenmiştir.

MADDE 40- 6415 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “bulunup 
bulunmadığını,”  ibaresi madde metninden 
çıkarılmıştır. 

MADDE 41- 6415 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.  

“(2) Bu Kanunun 5 ila 7 nci maddeleri 
uyarınca hakkında malvarlığının dondurulması 
kararı verilen kişi, kuruluş veya organizasyonların 
yararına veya bunlar tarafından doğrudan veya 
dolaylı olarak kontrol edilen kuruluşlara ya 
da bunların adına veya hesabına hareket eden 
kişi veya kuruluşlara bu niteliklerini bilerek 
ve isteyerek fon sağlayan veya toplayan ya da 
finansal hizmet veren kişilere, fiil daha ağır bir 
cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı 
takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adli 
para cezası verilir.”

“(3) Birinci fıkra kapsamında malvarlığının 
dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini 
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yerine getirmeyen ya da ikinci fıkra kapsamında 
fon sağlayan veya toplayan ya da finansal hizmet 
veren kişinin, bir tüzel kişinin organ veya 
temsilcisi olması veya organ veya temsilcisi 
olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti 
çerçevesinde görev üstlenmiş bulunması hâlinde 
ayrıca bu tüzel kişiye on bin Türk Lirasından 
iki milyon Türk Lirasına kadar idari para cezası 
verilir. Ancak bu fıkra uyarınca verilecek idari 
para cezası, tespit edilmesi halinde işleme konu 
edilen miktardan az olamaz.”

Mevcut kararların uygulanması
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten önce BMGK’nın kitle 
imha silahlarının yayılmasının finansmanının 
önlenmesine yönelik kararlarına dayanılarak 
yetkili kurullar tarafından verilen kararların 
uygulanmasına devam olunur.

(2) Bu Kanun hükümleri, Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce yetkili kurullar tarafından 
verilen kararların yerine getirilmesinde de 
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 42- (1) Bu Kanunun 27 ilâ 33 üncü 

maddeleri 1/4/2021 tarihinde, diğer maddeleri ise 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 43- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.

yerine getirmeyen ya da ikinci fıkra kapsamında 
fon sağlayan veya toplayan ya da finansal hizmet 
veren kişinin, bir tüzel kişinin organ veya 
temsilcisi olması veya organ veya temsilcisi 
olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti 
çerçevesinde görev üstlenmiş bulunması hâlinde 
ayrıca bu tüzel kişiye on bin Türk lirasından 
iki milyon Türk lirasına kadar idari para cezası 
verilir. Ancak bu fıkra uyarınca verilecek idari 
para cezası, tespit edilmesi hâlinde işleme konu 
edilen miktardan az olamaz.”

Mevcut kararların uygulanması
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten önce BMGK’nın kitle 
imha silahlarının yayılmasının finansmanının 
önlenmesine yönelik kararlarına dayanılarak 
yetkili kurullar tarafından verilen kararların 
uygulanmasına devam olunur. 

(2) Bu Kanun hükümleri, Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce yetkili kurullar tarafından 
verilen kararların yerine getirilmesinde de 
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 42- (1) Bu Kanunun;
a) 27 ila 33 üncü maddeleri 1/4/2021 

tarihinde, 
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43- (1) Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür. 
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