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31 Aralık 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31351 (5. Mükerrer)

KANUN

KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ
ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUN

 
Kanun No. 7262                                                                                                           Kabul Tar�h�: 27/12/2020

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç, kapsam ve tanımlar
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, B�rleşm�ş M�lletler Güvenl�k Konsey�n�n k�tle �mha s�lahlarının

yayılmasının f�nansmanının önlenmes�ne yönel�k yaptırım kararlarının uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları
düzenlemekt�r.

(2) Bu Kanun hükümler�, B�rleşm�ş M�lletler Güvenl�k Konsey� kararlarının kapsamına bağlı olarak uygulanır.
(3) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) BMGK: B�rleşm�ş M�lletler Güvenl�k Konsey�n�,
b) BMGK kararı: B�rleşm�ş M�lletler Güvenl�k Konsey�n�n k�tle �mha s�lahlarının yayılmasının f�nansmanının

önlenmes�ne yönel�k yaptırım kararlarını ve bu kararların ekler�n�,
c) Kom�syon: Denet�m ve İşb�rl�ğ� Kom�syonunu,
�fade eder. Fon, malvarlığı ve malvarlığının dondurulması tanımları bakımından 7/2/2013 tar�hl� ve 6415 sayılı

Terör�zm�n F�nansmanının Önlenmes� Hakkında Kanunun 2 nc� maddes�nde yer alan tanımlar uygulanır.
Yasak �şlem ve faal�yetler
MADDE 2 – (1) BMGK kararlarının kapsamına bağlı olarak;
a) Bu kararlarda yer alan k�ş� veya kuruluşlara veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol

ed�len k�ş� veya kuruluşlara ya da bunların adına veya hesabına hareket eden k�ş� veya kuruluşlara ya da bunların
yararına her türlü fon toplanması veya sağlanması ya da bunların Türk�ye’de �ş ortaklığına ya da başkaca �ş �l�şk�ler�ne
g�rmes�,

b) Bu kararlarda yasaklanan nükleer, bal�st�k füze programları veya d�ğer faal�yetlerle �lg�l� olarak
organ�zasyonlara veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ed�len k�ş� veya kuruluşlara ya da
bunların adına veya hesabına hareket eden k�ş� veya kuruluşlara ya da bunların yararına her türlü fon toplanması veya
sağlanması,

yasaktır.
(2) BMGK kararlarının kapsamına bağlı olarak bu kararlarda bel�rt�len k�ş�, kuruluş veya organ�zasyonların

veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ed�len k�ş� veya kuruluşların ya da bunların adına veya
hesabına hareket eden k�ş� veya kuruluşların;

a) Türk�ye’de tems�lc�l�k açması, her türlü faal�yette bulunması, faal�yetler�n� gerçek veya tüzel k�ş�ler
aracılığıyla doğrudan ya da dolaylı olarak yürütmes�,

b) Bankalarının Türk�ye’de şube veya tems�l of�s� açması ya da �ş ortaklığına g�rmes�,
c) Bankaları �le �ş ortaklığı kurulması, sermaye ortaklığına g�d�lmes� veya muhab�r banka �l�şk�s� tes�s

ed�lmes�,
yasak olup, mevcut olanlar sonlandırılır.
(3) BMGK tarafından �z�n ver�len hâller dışında �lg�l� kararların kapsamına bağlı olarak bu kararlarda bel�rt�len

madde, malzeme ve ek�pmanın �thal�, �hracı, trans�t� ve teknoloj�n�n transfer� veya nükleer faal�yetlere ya da nükleer
s�lah atma s�stemler�n�n gel�şt�r�lmes�ne katkı sağlanması veya destek ver�lmes� yasaktır.

(4) BMGK kararlarına karşı �lg�l�ler tarafından Kom�syona yapılan başvurular, Dış�şler� Bakanlığı aracılığıyla
BMGK’ya �let�l�r.

Malvarlığının dondurulması ve yasakların uygulanması
MADDE 3 – (1) BMGK’nın kararlarına konu;
a) K�ş� veya kuruluşların veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ed�len k�ş� veya

kuruluşların ya da bunların adına veya hesabına hareket eden k�ş� veya kuruluşların Türk�ye’de bulunan malvarlığının,
b) Den�z ulaşım araçlarının,
dondurulması veya 2 nc� maddede bel�rt�len yasaklama kararları �le bu kararların kaldırılması kararları

Cumhurbaşkanının Resmî Gazete’de yayımlanan kararıyla gec�kmeks�z�n uygulanır.
(2) BMGK’nın kararlarında bel�rt�len organ�zasyonların veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak

kontrol ed�len k�ş� veya kuruluşların ya da bunların adına veya hesabına hareket eden k�ş� veya kuruluşların 2 nc�
maddede bel�rt�len yasaklı �şlem ve faal�yetlerde bulunduklarına �l�şk�n makul sebepler�n varlığı hâl�nde Kom�syonun
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öner�s� üzer�ne Türk�ye’dek� malvarlıkları Cumhurbaşkanının Resmî Gazete’de yayımlanan kararıyla gec�kmeks�z�n
dondurulur.

(3) B�r�nc� ve �k�nc� fıkra uyarınca ver�len kararların Resmî Gazete’de yayımlanması �le b�rl�kte n�ha� l�steler,
�lg�l� kamu kurum ve kuruluşları tarafından �nternet s�teler�nde gec�kmeks�z�n yayımlanır.

(4) BMGK kararları uyarınca malvarlığının dondurulmasına �l�şk�n ver�len kararların �crası ve sonuçları
bakımından bu Kanunda düzenlenen hükümler saklı kalmak üzere 6415 sayılı Kanunun �lg�l� hükümler� uygulanır.

(5) B�r�nc� fıkra uyarınca ver�len yasaklama kararları �lg�s�ne göre yetk�l� kamu kurum ve kuruluşları
tarafından derhâl yer�ne get�r�l�r.

(6) BMGK kararlarında bel�rt�len harcama ve ödemeler �ç�n kararda göster�len usul ve sınırlarla bağlı kalmak
üzere b�r�nc� ve �k�nc� fıkra hükümler� uygulanmaz.

Denet�m ve İş B�rl�ğ� Kom�syonu
MADDE 4 – (1) Bu Kanunun uygulanmasıyla �lg�l� olarak Denet�m ve İş B�rl�ğ� Kom�syonu oluşturulmuştur.

Bu Kanunun uygulanmasında denet�m ve �ş b�rl�ğ�, Kom�syon tarafından sağlanır. Kom�syon, Mal� Suçları Araştırma
Kurulu Başkanının başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Dış�şler� Bakanlığı, Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı, İç�şler�
Bakanlığı, M�ll� Savunma Bakanlığı, T�caret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Haz�ne
Kontrolörler� Kurulu Başkanlığı, M�ll� İst�hbarat Teşk�latı Başkanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Sermaye
P�yasası Kurulunun en az genel müdür veya başkan yardımcısı düzey�nde olmak üzere b�ld�receğ� üyelerden oluşur.
Kom�syonun sekretarya h�zmetler� Mal� Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Görüş ve b�lg�ler�ne gerek duyulan kurum ve kuruluşların tems�lc�ler� Kom�syona çağrılab�l�r. Kom�syon,
gerek görmes� hâl�nde �lg�l� k�ş�, kurum ve kuruluşlardan görüş, b�lg� ve belge taleb�nde bulunab�l�r. Kom�syon bu
Kanunun uygulanmasıyla �lg�l� olarak b�lg� ve belge �sted�ğ� takd�rde talepte bulunulan k�ş�, kurum ve kuruluşlar,
kanunlarda yer alan hükümlere dayanarak b�lg� ve belge vermekten kaçınamazlar. Kom�syon kamu kurum ve
kuruluşlarına uygulamaya ve alınması gereken tedb�rlere �l�şk�n olarak görüş b�ld�reb�l�r ve öner�de bulunab�l�r.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, 2 nc� maddede bel�rt�len yasak �şlem ve faal�yetlere �l�şk�n b�lg�, belge ve
bulgular �le değerlend�rmeler�n� Kom�syona b�ld�rmekle yükümlüdür.

(4) Kom�syon, yasak �şlem ve faal�yetler�n gerçekleşt�r�ld�ğ� hususunda makul sebepler�n varlığına �st�naden
k�ş� ve kuruluşlar �le den�z ulaşım araçlarının BMGK l�steler�ne eklenmes�ne ve bu makul sebepler�n ortadan kalkması
hâl�nde l�stelerden çıkarılmasına �l�şk�n olarak BMGK’ya gönder�lmek üzere Cumhurbaşkanına öner�de bulunab�l�r.

(5) Kom�syon yılda en az �k� defa toplanır. Kom�syon başkanı gerekt�ğ�nde Kom�syonu toplantıya çağırab�l�r.
Kom�syon, b�r�nc� fıkrada sayılan üyeler �le toplanarak katılanların en az dokuzunun oyu �le karar ver�r. Kom�syonun
başkan ve üyeler�ne her toplantı �ç�n (4.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan
tutar üzer�nden toplantı ücret� öden�r. Bu ödemeler damga verg�s� har�ç b�r verg� ve kes�nt�ye tab� tutulmaz. B�r yılda
beşten fazla toplantı �ç�n ödeme yapılmaz.

(6) Kom�syon çalışmaları g�zl�l�k esaslarına uygun olarak yer�ne get�r�l�r.
Ceza hükümler�
MADDE 5 – (1) 2 nc� madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkrasında yer alan yasaklara aykırı hareket edenler, f��l daha

ağır cezayı gerekt�ren başka b�r suç oluşturmadığı takd�rde, b�r yıldan beş yıla kadar hap�s veya adl� para cezası �le
cezalandırılır.

(2) 2 nc� madden�n üçüncü fıkrasında yer alan yasaklara aykırı hareket edenler, f��l daha ağır cezayı gerekt�ren
başka b�r suç oluşturmadığı takd�rde, �k� yıldan sek�z yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.

(3) 3 üncü madde hükümler�ne göre malvarlığının dondurulmasıyla �lg�l� alınan kararın gereğ�n� yer�ne
get�rmeyen veya yer�ne get�rmekte �hmal veya gec�kme gösteren k�ş�lere, f��l daha ağır cezayı gerekt�ren başka b�r suç
oluşturmadığı takd�rde, altı aydan �k� yıla kadar hap�s veya adl� para cezası ver�l�r.

(4) Bu madde kapsamına g�ren suçların kamu görev�n�n sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suret�yle �şlenmes�
hâl�nde, ver�lecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Bu maddede tanımlanan f��ller�n suç �şlemek �ç�n teşk�l ed�lm�ş b�r örgütün faal�yet� çerçeves�nde �şlenmes�
hâl�nde, ver�lecek ceza b�r kat artırılır.

(6) Bu madde kapsamına g�ren suçların b�r tüzel k�ş�n�n faal�yet� çerçeves�nde �şlenmes� hâl�nde, bunlara özgü
güvenl�k tedb�rler�ne hükmolunur.

(7) 2 nc� maddede bel�rt�len yasak �şlem ve faal�yetler� gerçekleşt�ren veya 3 üncü madde hükümler�ne göre
malvarlığının dondurulmasıyla �lg�l� alınan kararın gereğ�n� yer�ne get�rmeyen k�ş�n�n b�r tüzel k�ş�n�n organ veya
tems�lc�s� olması veya organ veya tems�lc�s� olmamakla b�rl�kte tüzel k�ş�n�n faal�yet� çerçeves�nde görev üstlenm�ş
bulunması hâl�nde ayrıca bu tüzel k�ş�ye on b�n Türk l�rasından �k� m�lyon Türk l�rasına kadar �dar� para cezası ver�l�r.

(8) Yed�nc� fıkrada bel�rt�len f��l�n b�r özel hukuk tüzel k�ş�s�n�n yararına gerçekleşt�r�lmes� hâl�nde ver�lecek
�dar� para cezasının üst sınırı ell� m�lyon Türk l�rasıdır. Bu fıkra uyarınca ver�lecek �dar� para cezası, tesp�t ed�lmes�
hâl�nde �şleme veya eyleme konu m�ktardan az olamaz.

(9) Bu madde hükümler�ne göre �dar� para cezasına karar vermeye Kom�syon yetk�l�d�r.
Yönetmel�k
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MADDE 6 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına �l�şk�n usul ve esaslar �le Kom�syonun çalışma usul ve esasları
Adalet Bakanlığı, Dış�şler� Bakanlığı, Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı, İç�şler�
Bakanlığı ve T�caret Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmel�kle düzenlen�r. Yönetmel�k, bu Kanunun
yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r ay �ç�nde yürürlüğe konulur.

İKİNCİ BÖLÜM
Değ�şt�r�len ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 7 – 23/6/1983 tar�hl� ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 6 ncı maddes�ne aşağıdak� fıkra
eklenm�şt�r.

“İz�ns�z yardım toplama faal�yet�n�n �nternet ortamında yapıldığının tesp�t� hâl�nde �lg�l� val�l�k veya İç�şler�
Bakanlığı tarafından �çer�k ve/veya yer sağlayıcıya, yardım toplama faal�yet�ne �l�şk�n �çer�ğ�n çıkarılması �ç�n �nternet
sayfalarındak� �let�ş�m araçları, alan adı, IP adres� ve benzer� kaynaklarla elde ed�len b�lg�ler üzer�nden elektron�k
posta veya d�ğer �let�ş�m araçları �le b�ld�r�mde bulunulur. İçer�ğ�n en geç y�rm� dört saat �ç�nde �çer�k ve/veya yer
sağlayıcı tarafından çıkarılmaması veya �çer�k ve yer sağlayıcıya �l�şk�n b�lg�ler�n ed�n�lememes� ya da tekn�k
nedenlerle b�ld�r�mde bulunulamaması hâl�nde �lg�l� val�l�k veya İç�şler� Bakanlığı �nternet ortamındak� söz konusu
�çer�ğe �l�şk�n er�ş�m�n engellenmes�ne karar ver�lmes� �ç�n sulh ceza hâk�ml�ğ�ne başvurur. Hâk�m, taleb� en geç y�rm�
dört saat �ç�nde duruşma yapmaksızın karara bağlar ve gereğ� yapılmak üzere doğrudan B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m
Kurumuna gönder�r. Bu karara karşı 4/12/2004 tar�hl� ve 5271 sayılı Ceza Muhakemes� Kanunu hükümler�ne göre
�t�raz ed�leb�l�r. Bu fıkra kapsamında ver�len er�ş�m�n engellenmes� kararı, �çer�ğe er�ş�m�n engellenmes� (URL vb.)
yöntem�yle ver�l�r.”

MADDE 8 – 2860 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Yurt �ç�ne ve yurt dışına yapılacak yardımlara �l�şk�n usul ve esaslar yönetmel�kte düzenlen�r.”
MADDE 9 – 2860 sayılı Kanunun 16 ncı maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Denet�m �le görevlend�r�lenler ve �z�n vermeye yetk�l� makamlar, yardım toplama faal�yet�yle �lg�l� olanlar �le

kamu kurum ve kuruluşlarından, bankalar dâh�l gerçek ve tüzel k�ş�lerden denet�m görev� kapsamına g�ren hususla
sınırlı olarak �lg�l� b�lg� ve belgey� �steme yetk�s�ne sah�pt�r. Talepte bulunulanlar özel kanunlarda yazılı hükümler�
�ler� sürerek b�lg� ve belge vermekten kaçınamazlar.”

MADDE 10 – 2860 sayılı Kanunun 29 uncu maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 29 – Bu Kanun hükümler�ne aykırı olarak �z�ns�z yardım toplayanlara beş b�n Türk l�rasından yüz

b�n Türk l�rasına kadar �dar� para cezası ver�l�r. İnternet ortamında �z�ns�z yardım toplanması hâl�nde �se on b�n Türk
l�rasından �k� yüz b�n Türk l�rasına kadar �dar� para cezası ver�l�r.

İz�ns�z yardım toplanmasına yer ve �mkân sağlayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faal�yet� sonlandırmazsa beş
b�n Türk l�rası �dar� para cezası �le cezalandırılır.

Bu Kanunun 9 uncu maddes� uyarınca bel�rlenen usul ve esaslara aykırı olarak yurt dışına yardım yapan
sorumlu kurul üyeler�ne, beş b�n Türk l�rasından yüz b�n Türk l�rasına kadar �dar� para cezası ver�l�r.

Bu Kanunun 16 ncı maddes�n�n üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere beş b�n Türk l�rasından y�rm� b�n
Türk l�rasına kadar �dar� para cezası ver�l�r. Ancak bu aykırılığın kamu kurum ve kuruluşları bünyes�nde
gerçekleşmes� hâl�nde, dokuzuncu fıkra uyarınca yetk�lend�r�len makamın yapacağı b�ld�r�m üzer�ne, �lg�l� kamu
kurum ve kuruluşunda çalıştırılma b�ç�m�ne bakılmaksızın görev yapanlar hakkında �lg�l� mevzuatı uyarınca d�s�pl�n
hükümler�ne göre �şlem yapılır ve sonucu yetk�l� makama b�ld�r�l�r.

İz�n ver�len yardım toplama şekl� dışında 5 �nc� maddede bel�rt�len d�ğer yardım toplama şek�ller�ne göre
�z�ns�z yardım toplayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faal�yet� sonlandırmazsa beş b�n Türk l�rasından y�rm� b�n Türk
l�rasına kadar �dar� para cezası �le cezalandırılır.

İz�n vermeye yetk�l� makamın �z�n verd�ğ� yer dışında yardım toplayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faal�yet�
sonlandırmazsa beş b�n Türk l�rasından y�rm� b�n Türk l�rasına kadar �dar� para cezası �le cezalandırılır.

Bu Kanunun d�ğer hükümler�ne aykırı davranışta bulunanlara, f��ller� suç oluşturmadığı takd�rde, b�n Türk
l�rası �dar� para cezası ver�l�r.

Yukarıdak� fıkralara aykırı davranış sonucu �z�ns�z toplanan mal ve paralara el konularak mülk�yet�n�n kamuya
geç�r�lmes�ne karar ver�l�r.

Bu maddede yazılı olan �dar� yaptırımlara karar vermeye yardım toplama �zn�n� veren makam yetk�l�d�r. 
İz�ns�z yardım toplanması hâl�nde �dar� yaptırımlara val� karar ver�r. Val� bu yetk�s�n� val� yardımcılarına veya
kaymakamlara devredeb�l�r.”

MADDE 11 – 4/11/2004 tar�hl� ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 1 �nc� maddes�nde yer alan “ve yabancı
dernekler �le merkezler� yurt dışında bulunan dernek ve vakıf dışındak�” �bares� “, merkezler� yurt dışında bulunan
dernekler ve vakıflar �le d�ğer” şekl�nde ve “�le derneklere” �bares� “�le bunlara” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 12 – 5253 sayılı Kanunun 3 üncü maddes�ne �k�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra
eklenm�şt�r.

“26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler geçm�ş veya
affa uğramış olsa b�le; 7/2/2013 tar�hl� ve 6415 sayılı Terör�zm�n F�nansmanının Önlenmes� Hakkında Kanun
kapsamında yer alan suçlar �le Türk Ceza Kanununda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde �mal ve t�caret� veya
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suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama suçlarından mahkûm olanlar dernekler�n genel kurul dışındak�
organlarında görev alamazlar. Dernek organlarına seç�ld�kten sonra yukarıdak� suçlardan mahkûm olanların görev�
sona erer. Yasaklanmış hakların ger� ver�lmes� kararı ver�ld�ğ� takd�rde bu fıkra hükümler� uygulanmaz.”

MADDE 13 – 5253 sayılı Kanunun 19 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�ne “tarafından”
�bares�nden sonra gelmek üzere “kamu görevl�ler�ne” �bares�, fıkraya b�r�nc� cümles�nden sonra gelmek üzere
aşağıdak� cümle, fıkraya aşağıdak� cümleler ve maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkralar
eklenm�şt�r.
“Bu denet�mler�n, yapılacak r�sk değerlend�rmeler�ne göre üç yılı geçmeyecek şek�lde her yıl yapılması esastır.”
“İç�şler� Bakanlığı mülk�ye müfett�şler� ve dernekler denetç�ler� har�ç, denet�mlerde görevlend�r�lecek kamu
görevl�ler�ne ver�lecek ücret�n tutarı İç�şler� Bakanlığı �le Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca b�rl�kte tesp�t olunur ve
İç�şler� Bakanlığı bütçes�ne konulacak ödenekten karşılanır. Bu denet�mlerde görevlend�r�leceklere �l�şk�n usul ve
esaslar yönetmel�kte düzenlen�r.”

“Denet�m �le görevlend�r�lenler, kamu kurum ve kuruluşlarından, bankalar dâh�l gerçek ve tüzel k�ş�lerden
denet�m görev� kapsamına g�ren hususla sınırlı olarak �lg�l� b�lg� ve belgey� �steme yetk�s�ne sah�pt�r. Talepte
bulunulanlar özel kanunlarda yazılı hükümler� �ler� sürerek b�lg� ve belge vermekten kaçınamazlar.

Özel kanunlarındak� düzenlemeler saklı kalmak üzere, İç�şler� Bakanlığınca veya mülk� �dare am�rl�ğ�nce talep
ed�lmes� hâl�nde, dernekler �le derneklere a�t her türlü tes�s, müessese ve ortaklığı bulunan kuruluşlar, görev alanları
�le sınırlı olmak üzere �lg�l� bakanlık ve kuruluşlar tarafından denetlen�r.

Denet�m sırasında, uzmanlık veya tekn�k b�lg� gerekt�ren durumlarda İç�şler� Bakanlığı, val�l�kler ve
kaymakamlıklar tarafından b�l�rk�ş� görevlend�r�leb�l�r. B�l�rk�ş�n�n görevlend�r�lmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar
yönetmel�kte düzenlen�r. B�l�rk�ş�ye ver�lecek ücret�n tutarı İç�şler� Bakanlığı �le Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca
b�rl�kte tesp�t olunur ve bu ücret İç�şler� Bakanlığı bütçes�ne konulacak ödenekten karşılanır.”

MADDE 14 – 5253 sayılı Kanunun 21 �nc� maddes�n�n başlığı “Yurt dışı yardımlar” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve
maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“Yurt dışına yapılacak yardımlar �se, yardım yapılmadan önce dernekler tarafından mülk� �dare am�rl�ğ�ne
b�ld�r�l�r. B�ld�r�m�n şekl� ve �çer�ğ� �le yurt dışına yapılacak yardımlara �l�şk�n usul ve esaslar yönetmel�kte
düzenlen�r.”

MADDE 15 – 5253 sayılı Kanuna 30 uncu maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Görevden uzaklaştırma ve faal�yetten geç�c� alıkoyma
MADDE 30/A – B�r derneğ�n faal�yet� çerçeves�nde Terör�zm�n F�nansmanının Önlenmes� Hakkında Kanun

kapsamında yer alan suçlar �le Türk Ceza Kanununda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde �mal ve t�caret� veya
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama suçlarından dolayı derneğ�n genel kurulu dışındak� organlarında
görevl� olanlar veya �lg�l� personel hakkında kovuşturma başlatılması hâl�nde bu k�ş�ler veya bu k�ş�ler�n görev yaptığı
organlar geç�c� b�r tedb�r olarak İç�şler� Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılab�l�r.

B�r�nc� fıkrada bel�rt�len tedb�r�n yeterl� olmaması ve gec�kmes�nde sakınca bulunması durumunda İç�şler�
Bakanı, derneğ� geç�c� olarak faal�yetten alıkoyab�l�r ve derhâl mahkemeye başvurur. Mahkeme kırk sek�z saat �ç�nde
faal�yetten geç�c� alıkoymaya �l�şk�n kararını ver�r ve yargılamaya Türk Medenî Kanununun 89 uncu maddes�ne göre
devam eder. İlg�l�ler her zaman faal�yetten geç�c� alıkoyma kararının kaldırılmasını talep edeb�l�r. Mahkeme
başvuruyu gec�kmeks�z�n karara bağlar.

B�r�nc� fıkraya ve 32 nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend�ne göre geç�c� olarak görevden uzaklaştırılan
organların ve bu organların üyeler�n�n yer�ne yapılacak atamalarda 27 nc� madde �le Türk Medenî Kanununun �lg�l�
hükümler� uygulanır.”

MADDE 16 – 5253 sayılı Kanunun 32 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (k) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş, fıkraya aşağıdak� bentler ve maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

 “k) 9 ve 19 uncu maddeler�n�n üçüncü fıkralarındak� zorunluluğa uymayanlar �le tutulması zorunlu olan defter
ve belgeler�n, gerekl� d�kkat ve özen göster�lm�ş olması şartıyla elde olmayan b�r nedenle okunamayacak hâle gelmes�
veya kaybolması hâl�nde, öğrenme tar�h�nden �t�baren on beş gün �ç�nde dernek merkez�n�n bulunduğu yer�n yetk�l�
mahkemes�ne zay� belges� almak �ç�n başvurmayan veya bu belgey� denet�m sırasında �braz edemeyenler üç aydan b�r
yıla kadar hap�s veya adlî para cezası �le cezalandırılır. 21 �nc� madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarındak�
yükümlülüklere aykırı hareket edenlere beş b�n Türk l�rasından yüz b�n Türk l�rasına kadar �dar� para cezası ver�l�r.”

“t) 19 uncu madden�n dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere beş b�n Türk l�rasından y�rm� b�n Türk
l�rasına kadar �dar� para cezası ver�l�r. Ancak bu aykırılığın kamu kurum ve kuruluşları bünyes�nde gerçekleşmes�
hâl�nde, 33 üncü madden�n üçüncü fıkrası uyarınca yetk�lend�r�len makamın yapacağı b�ld�r�m üzer�ne, �lg�l� kamu
kurum ve kuruluşunda çalıştırılma b�ç�m�ne bakılmaksızın görev yapanlar hakkında d�s�pl�n hükümler�ne göre �şlem
yapılır ve sonucu yetk�l� makama b�ld�r�l�r.

u) Yed� b�n Türk l�rasını aşan her türlü gel�r, tahs�lat, g�der ve ödemeler�n� bankalar ve d�ğer f�nans kuruluşları
veya Posta ve Telgraf Teşk�latı Anon�m Ş�rket� aracılığıyla yapmayan dernek yönet�c�ler�ne her b�r �şlem �ç�n �şleme
konu tutarın %10’una kadar �dar� para cezası ver�l�r. Bu bentte öngörülen parasal sınır; her takv�m yılı başından geçerl�
olmak üzere, öncek� yılda uygulanan parasal sınırın, o yıl �ç�n 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun
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mükerrer 298 �nc� maddes� hükümler� uyarınca Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca tesp�t ve �lan ed�len yen�den
değerleme oranında artırılması suret�yle uygulanır. Bu şek�lde bel�rlenen sınırların hesabında b�r Türk l�rasının küsuru
d�kkate alınmaz.”

“Bu Kanunun 3 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasına aykırı olarak dernek organlarında görev alanlara ve bu
k�ş�ler�n görevler�n� yazılı uyarıya rağmen yed� gün �çer�s�nde sonlandırmayan dernek yönet�c�ler�ne b�n beş yüz Türk
l�rası �dar� para cezası ver�l�r. Mülk� �dare am�r�nce yapılan �k�nc� yazılı uyarıya rağmen otuz gün �ç�nde bu k�ş�ler�n
organlardak� görevler�n�n sonlandırılmaması hâl�nde Türk Medenî Kanununun 89 uncu maddes�ne göre �şlem tes�s
ed�l�r.”

MADDE 17 – 5253 sayılı Kanunun 36 ncı maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 36 – Bu Kanun hükümler�; dernekler�n şubeler�, dernek ve vakıfların üst kuruluşları, merkezler�

yurt dışında bulunan dernekler, vakıflar ve d�ğer kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türk�ye’dek� şube veya
tems�lc�l�kler� �le Türk�ye’de faal�yette veya �ş b�rl�ğ�nde bulunma �z�nler� hakkında da ceza hükümler� �le b�rl�kte
uygulanır. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde Türk Medenî Kanunu hükümler� uygulanır.”

MADDE 18 – 4/12/2004 tar�hl� ve 5271 sayılı Ceza Muhakemes� Kanununun 123 üncü maddes�ne aşağıdak�
fıkra eklenm�şt�r.

“(3) Muhafaza altına alınan veya elkonulan eşya ya da malvarlığı değerler�n�n kıymet� tesp�t ed�l�r.”
MADDE 19 – 30/3/2005 tar�hl� ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 43/A maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a)

bend�ne (1) numaralı alt bend�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� alt bent eklenm�ş, d�ğer alt bent numaraları buna
göre teselsül ett�r�lm�ş, fıkranın (d) bend� aşağıdak� şek�lde, fıkrada yer alan “�k�m�lyon” �bares� “ell� m�lyon” şekl�nde
değ�şt�r�lm�ş, fıkraya aşağıdak� cümle ve maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“2) 188 �nc� maddes�nde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde �mal ve t�caret� suçunun,”
“d) 7/2/2013 tar�hl� ve 6415 sayılı Terör�zm�n F�nansmanının Önlenmes� Hakkında Kanunun 4 üncü

maddes�nde tanımlanan terör�zm�n f�nansmanı suçunun,”
“Ancak �dar� para cezası, �şleme veya eyleme konu menfaat�n �k� katından az olamaz.”

“(3) B�r�nc� fıkrada sayılan suçların b�r tüzel k�ş�n�n yararına �şlenmes� durumunda, tüzel k�ş� hakkında �dar�
para cezasına karar ver�leb�lmes� �ç�n f��l� gerçekleşt�ren k�ş� hakkında yürütülen soruşturma veya kovuşturmanın
tamamlanması beklenmez. Soruşturma veya kovuşturma sonucunda suçun tüzel k�ş�n�n yararına �şlenmed�ğ�n�n
anlaşılması hâl�nde �dar� para cezası kaldırılır, tahs�l ed�lm�ş �se �ade ed�l�r.”

MADDE 20 – 11/10/2006 tar�hl� ve 5549 sayılı Suç Gel�rler�n�n Aklanmasının Önlenmes� Hakkında Kanunun
2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�ne “spor kulüpler�” �bares�nden sonra gelmek üzere “, savunma hakkı
bakımından d�ğer kanun hükümler�ne aykırı olmamak ve 19/3/1969 tar�hl� ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35
�nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası �le alternat�f uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında �fa ed�len meslek� çalışmalar
neden�yle ed�n�len b�lg�ler har�ç olmak üzere, taşınmaz alım satımı, sınırlı ayn� hak kurulması ve kaldırılması, ş�rket,
vakıf ve dernek kurulması, b�rleşt�r�lmes� �le bunların �dares�, devred�lmes� ve tasf�yes� �şler�ne �l�şk�n f�nansal
�şlemler�n gerçekleşt�r�lmes�, banka, menkul kıymet ve her türlü hesaplar �le bu hesaplarda yer alan varlıkların �dares�
�şler�yle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar” �bares� ve fıkraya aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“ğ) F�nansal grup: Merkez� Türk�ye’de ya da yurt dışında bulunan b�r ana kuruluşa bağlı veya bu kuruluşun
kontrolünde bulunan, Türk�ye’de yerleş�k f�nansal kuruluşlar �le bunların şube, acente, tems�lc� ve t�car� vek�l ve
benzer� bağlı b�r�mler�nden oluşan grubu,”

MADDE 21 – 5549 sayılı Kanunun 3 üncü maddes�n�n başlığı “Müşter�n�n tanınması” şekl�nde değ�şt�r�lm�ş,
b�r�nc� fıkrasına “Yükümlüler,” �bares�nden sonra gelmek üzere “müşter�n�n tanınmasına �l�şk�n esaslar kapsamında;”
�bares�, “tesp�t etmek” �bares�nden sonra gelmek üzere “ve gerekl� d�ğer tedb�rler� almak” �bares� ve �k�nc� fıkrasına
“parasal sınırları” �bares�nden sonra gelmek üzere “�le müşter�n�n tanınmasına �l�şk�n” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 22 – 5549 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına “uygun olarak” �bares�nden sonra
gelmek üzere “r�sk temell� yaklaşımla,” �bares�, “get�r�len yükümlülüklere” �bares�nden sonra gelmek üzere “,
yükümlü ve f�nansal grup sev�yes�nde” �bares� ve maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(2) F�nansal gruba bağlı kuruluşlar, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len tedb�rler�n grup sev�yes�nde alınmasını tem�nen
müşter�n�n tanınmasıyla hesap ve �şlemlere �l�şk�n olarak grup �çer�s�nde b�lg� paylaşımında bulunab�l�r. Özel
kanunlarda yer alan hükümler �ler� sürülerek b�lg� paylaşımından kaçınılamaz. Bakanlık paylaşıma konu b�lg�ler� ve
uygulamaya �l�şk�n esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.”

MADDE 23 – 5549 sayılı Kanunun 13 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 13 – (1) Başkanlıkça bu Kanunun; 3 ve 6 ncı maddeler� kapsamındak� yükümlülüklerden herhang�

b�r�n� �hlâl eden yükümlülere otuz b�n Türk l�rası, 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan yükümlülükler�n� �hlâl
eden yükümlülere ell� b�n Türk l�rası �dar� para cezası ver�l�r. Yükümlünün banka, f�nansman ş�rket�, faktor�ng ş�rket�,
�krazatçı, f�nansal k�ralama ş�rket�, s�gorta ve reasürans ş�rket�, emekl�l�k ş�rket�, sermaye p�yasası kurumu,  yetk�l�
müessese, ödeme ve elektron�k para kuruluşu �le yönetmel�kle bel�rlenecek d�ğer f�nansal kuruluşlar olması hâl�nde,
�dar� para cezası �şlem tutarının yüzde beş�nden az olmamak üzere �k� kat olarak uygulanır.

(2) Bu Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı hareket ed�lmes�n�n tesp�t�
hâl�nde yükümlülere yazılı �htar yapılarak otuz günden az olmamak üzere b�r süre ver�l�r. Bu süre sonunda
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eks�kl�kler�n tamamlanmaması hâl�nde beş yüz b�n Türk l�rası �dar� para cezası uygulanır. İdar� para cezasının tebl�ğ�
�le b�rl�kte yazılı �htar yapılarak altmış günden az olmamak üzere yen� b�r süre ver�l�r. Bu süre sonunda da
eks�kl�kler�n tamamlanmaması hâl�nde ver�len �lk �dar� para cezasının �k� katı �dar� para cezası daha uygulanır. İk�nc�
�dar� para cezasının tebl�ğ�nden �t�baren otuz gün �ç�nde eks�kl�kler�n tamamlanmaması hâl�nde yükümlünün
faal�yetler�n�n bell� b�r süre durdurulması, kısıtlanması veya faal�yet �z�n belges�n�n �ptal�ne yönel�k tedb�rler�n
alınması �ç�n durum �lg�l� kuruma b�ld�r�l�r.

(3) Bu Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len yükümlülüklere uymayan sorumlu yönet�m
kurulu üyes�ne, yoksa üst düzey yönet�c�s�ne �k�nc� fıkra kapsamında bel�rt�len �htarlar yapılmak ve sürelere uyulmak
koşuluyla yükümlüye ver�len �dar� para cezasının dörtte b�r� uygulanır.

(4) Bu Kanunun 9/A maddes� gereğ�nce get�r�len elektron�k tebl�gata �l�şk�n yükümlülükler�n� yer�ne
get�rmed�ğ� tesp�t ed�len k�ş�, kurum veya kuruluşlara Başkanlık tarafından her b�r tesp�t �ç�n kırk b�n Türk l�rası �dar�
para cezası uygulanır. Bu şek�lde b�r yıl �ç�nde uygulanacak �dar� para cezasının toplam tutarı b�r m�lyon Türk l�rasını
geçemez.

(5) Madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkrası kapsamında uygulanacak �dar� para cezasının toplam tutarı; her b�r
yükümlülük �ç�n, �hlal�n yapıldığı yıl �t�barıyla, b�r�nc� fıkra kapsamında �k� kat olarak uygulanacak yükümlüler �ç�n
kırk m�lyon Türk l�rasını, bunlar dışında kalan yükümlüler �ç�n dört m�lyon Türk l�rasını aşamaz. Üst tutardan ceza
uygulanan yükümlüler nezd�nde tak�p eden yılda aynı nev�den b�r yükümlülük �hlal� olması durumunda bu hadler �k�
kat olarak uygulanır.

(6) Yükümlülüğün �hlal ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren sek�z yıl geçt�kten sonra �dar� para cezası ver�lemez.
(7) Bu madde �le �lg�l� d�ğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmel�kle bel�rlen�r.”
MADDE 24 – 5549 sayılı Kanunun 17 nc� maddes�n�n başlığı “Koruma tedb�rler�” şekl�nde ve �k�nc� fıkrası

aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(2) Gec�kmes�nde sakınca bulunan hâllerde Cumhur�yet savcısı da elkoyma kararı vereb�l�r. Hâk�m kararı

olmaksızın yapılan elkoyma �şlem� y�rm� dört saat �ç�nde görevl� hâk�m�n onayına sunulur. Hâk�m en geç y�rm� dört
saat �ç�nde onaylanıp onaylanmamasına karar ver�r. Hâk�m�n onaylaması hâl�nde 4/12/2004 tar�hl� ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemes� Kanununun 128 �nc� maddes�nde bel�rt�len değere �l�şk�n rapor üç ay �ç�nde alınır ve tekrar hâk�m
onayına sunulur. Onaylanmama veya raporun üç ay �ç�nde alınamaması hâl�nde Cumhur�yet savcılığının kararı
hükümsüz kalır.”

“(3) Aklama suçunun örgüt faal�yet� çerçeves�nde �şlen�p �şlenmed�ğ�ne bakılmaksızın, Ceza Muhakemes�
Kanununun 139 uncu maddes�nde yer alan hükümlere göre g�zl� soruşturmacı görevlend�r�leb�l�r ve 4208 sayılı
Kanunda yer alan hükümlere göre kontrollü tesl�mat tedb�r�ne karar ver�leb�l�r.”

MADDE 25 – 5549 sayılı Kanunun 19/A maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� cümle ve maddeye �k�nc�
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�ş ve d�ğer fıkra buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.
“Bakan bu yetk�s�n� bakan yardımcısına devredeb�l�r.”

“(3) B�r�nc� fıkra kapsamında askıya alınan veya gerçekleşmes�ne �z�n ver�lmeyen �şlem�, alınan karara aykırı
şek�lde gerçekleşt�ren yükümlülere �şlem tutarı kadar Başkanlıkça �dar� para cezası ver�l�r. Ancak ver�lecek �dar� para
cezası ell� b�n Türk l�rasından az olamaz.”

MADDE 26 – 14/12/2009 tar�hl� ve 5941 sayılı Çek Kanununun geç�c� 3 üncü maddes�n�n beş�nc� fıkrasında
yer alan “31/12/2020” �bares� “31/12/2021” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 27 – 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununun 64 üncü maddes�n�n dördüncü
fıkrasına aşağıdak� cümleler eklenm�şt�r.
“T�caret Bakanlığı, pay defter�, yönet�m kurulu karar defter� �le genel kurul toplantı ve müzakere defter�n�n elektron�k
ortamda tutulmasını zorunlu kılab�l�r. Sermaye P�yasası Kanunu hükümler� saklıdır.”

MADDE 28 – 6102 sayılı Kanunun 415 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “10/A” �bares� “13 üncü”
şekl�nde değ�şt�r�lm�ş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29 – 6102 sayılı Kanunun 417 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Sermaye P�yasası
Kanununun 10/A” �bares� “ham�l�ne yazılı pay sah�pler� �le Sermaye P�yasası Kanununun 13 üncü” şekl�nde
değ�şt�r�lm�ş, �k�nc� fıkrasında yer alan “, ham�l�ne yazılı pay sened� sah�pler� bakımından da g�r�ş kartı alanları”
�bares� madde metn�nden çıkarılmış ve beş�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(5) Pay sah�pler� ç�zelges�n�n Merkez� Kayıt Kuruluşundan sağlanmasının usul ve esasları, gereğ�nde genel
kurul toplantısının yapılacağı gün �le sınırlı olmak üzere payların devr�n�n yasaklanması ve �lg�l� d�ğer konular
Sermaye P�yasası Kanununun 13 üncü maddes� uyarınca kayden �zlenen paylara �l�şk�n olarak Sermaye P�yasası
Kurulu, ham�l�ne yazılı paylar bakımından �se T�caret Bakanlığı tarafından b�r tebl�ğ �le düzenlen�r.”

MADDE 30 – 6102 sayılı Kanunun 426 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasına “�spat eden” �bares�nden sonra gelmek
üzere “ve Merkez� Kayıt Kuruluşuna b�ld�r�len” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 31 – 6102 sayılı Kanunun 486 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasına �k�nc� cümles�nden sonra gelmek
üzere aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
“Ham�l�ne yazılı pay sah�pler� �le sah�p oldukları paya �l�şk�n b�lg�ler, senetler pay sah�pler�ne dağıtılmadan önce
Merkez� Kayıt Kuruluşuna b�ld�r�l�r.”
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MADDE 32 – 6102 sayılı Kanunun 489 uncu maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 489 – (1) Ham�l�ne yazılı pay senetler�n�n devr�, ş�rket ve üçüncü k�ş�ler hakkında, ancak z�lyetl�ğ�n

geç�r�lmes� suret�yle payı devralan tarafından Merkez� Kayıt Kuruluşuna yapılacak b�ld�r�mle hüküm �fade eder.
Merkez� Kayıt Kuruluşuna b�ld�r�mde bulunulmaması hâl�nde, ham�l�ne yazılı pay sened�ne sah�p olanlar, bu
Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekl� b�ld�r�m yapılıncaya kadar kullanamaz.

(2) Ham�l�ne yazılı pay sened�ne bağlı hakların ş�rkete ve üçüncü k�ş�lere karşı �ler� sürüleb�lmes�nde Merkez�
Kayıt Kuruluşuna yapılan b�ld�r�m tar�h� esas alınır.

(3) Merkez� Kayıt Kuruluşu tarafından ham�l�ne yazılı pay senetler�yle �lg�l� tutulan kayıtlar, �lg�l� kanunlar
uyarınca yetk�l� kılınmış merc�lerle paylaşılır.

(4) Ham�l�ne yazılı pay senetler�n�n Merkez� Kayıt Kuruluşuna b�ld�r�lmes� ve kayded�lmes�ne �l�şk�n usul ve
esaslar �le bu kapsamda alınacak ücretler T�caret Bakanlığınca çıkarılan tebl�ğle bel�rlen�r.”

MADDE 33 – 6102 sayılı Kanunun 562 nc� maddes�ne on�k�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak�
fıkra eklenm�ş ve d�ğer fıkralar buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.

“(13) Bu Kanunun;
a) 486 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrası uyarınca b�ld�r�mde bulunmayanlar y�rm� b�n Türk l�rası,
b) 489 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca b�ld�r�mde bulunmayanlar beş b�n Türk l�rası,
�dar� para cezasıyla cezalandırılır.”
MADDE 34 – 6102 sayılı Kanuna aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 14 – (1) Ham�l�ne yazılı pay sened�ne sah�p olanlar, 31/12/2021 tar�h�ne kadar Merkez�

Kayıt Kuruluşuna b�ld�r�lmek üzere pay senetler� �le b�rl�kte anon�m ş�rkete başvurur. Başvuru üzer�ne anon�m ş�rket
yönet�m kurulu, beş �ş günü �ç�nde ham�l�ne yazılı pay sah�pler� �le sah�p oldukları paya �l�şk�n b�lg�ler� Merkez� Kayıt
Kuruluşuna b�ld�r�r. Pay sah�pler� anon�m ş�rkete başvurmazsa bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekl�
başvuru yapılıncaya kadar kullanamaz.

(2) B�r�nc� fıkra uyarınca başvuruda veya b�ld�r�mde bulunmayanlar 562 nc� madden�n onüçüncü fıkrası
uyarınca cezalandırılır.”

MADDE 35 – 7/2/2013 tar�hl� ve 6415 sayılı Terör�zm�n F�nansmanının Önlenmes� Hakkında Kanunun 2 nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“ç) Malvarlığı: B�r gerçek veya tüzel k�ş�n�n;
1) Mülk�yet�nde veya z�lyetl�ğ�nde bulunan ya da doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde olan fon ve gel�r

�le bunlardan elde ed�len veya bunların b�rb�r�ne dönüştürülmes�nden hasıl olan menfaat ve değer�,
2) Adına veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel k�ş�n�n mülk�yet�nde ya da z�lyetl�ğ�nde bulunan fon ve

gel�r �le bunlardan elde ed�len veya bunların b�rb�r�ne dönüştürülmes�nden hasıl olan menfaat ve değer�,”
MADDE 36 – 6415 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�ne b�r�nc� fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra

eklenm�ş ve d�ğer fıkralar buna göre teselsül ett�r�lm�ş, madden�n mevcut yed�nc� fıkrasına aşağıdak� cümle
eklenm�şt�r.

“(2) B�r�nc� fıkrada sayılan f��ller�n, örgütü kuran veya yöneten ya da örgüt üyes� tarafından gerçekleşt�r�lmes�
hâl�nde bu k�ş�ler hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları uyarınca ver�lecek ceza üçte b�r�ne
kadar artırılır.”
“Ayrıca, 13/11/1996 tar�hl� ve 4208 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre kontrollü tesl�mat tedb�r�ne karar
ver�leb�l�r.”

MADDE 37 – 6415 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve
maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.   

“(1) B�rleşm�ş M�lletler Güvenl�k Konsey�n�n 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı
kararlarıyla l�stelenen k�ş�, kuruluş veya organ�zasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması kararları
ve bu l�stelerden çıkarılanlara �l�şk�n malvarlığının dondurulmasının kaldırılması kararlarının uygulanmasına yönel�k
Cumhurbaşkanı kararı, Resmî Gazete’de yayımlanır ve gec�kmeks�z�n uygulanır.”

“(4) 3 üncü ve 4 üncü madde kapsamına g�ren f��ller�n gerçekleşt�r�ld�ğ� hususunda makul sebepler�n varlığına
�st�naden Değerlend�rme Kom�syonunun öner�s� üzer�ne Cumhurbaşkanı tarafından k�ş�, kuruluş veya
organ�zasyonların B�rleşm�ş M�lletler Güvenl�k Konsey�n�n 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015)
sayılı kararları �le bu kararlara dayanılarak çıkarılan müteak�p kararlar uyarınca malvarlığının dondurulmasına �l�şk�n
oluşturulan l�stelere eklenmes� ve bu makul sebepler�n ortadan kalkması hâl�nde l�stelerden çıkarılması B�rleşm�ş
M�lletler Güvenl�k Konsey�ne tekl�f ed�leb�l�r. Cumhurbaşkanının tekl�f� Dış�şler� Bakanlığı tarafından B�rleşm�ş
M�lletler Güvenl�k Konsey�ne b�ld�r�l�r.”

MADDE 38 – 6415 sayılı Kanunun 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve
maddeye aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“(1) 5 �nc� ve 6 ncı maddelerde düzenlenen hususlar dışında, Değerlend�rme Kom�syonu, 3 üncü ve 4 üncü
madde kapsamına g�ren f��ller� gerçekleşt�rd�ğ� hususunda makul sebepler�n varlığına �st�naden k�ş�, kuruluş veya
organ�zasyonların yabancı ülkelerde bulunan malvarlığının dondurulması taleb�yle Cumhurbaşkanına öner�de
bulunulmasına karar vereb�l�r.”
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“(3) 5 �nc� ve 6 ncı maddelerde düzenlenen hususlar dışında,  mahkemelerce terör örgütü olduğuna kes�n
olarak karar ver�ld�kten sonra 3 üncü ve 4 üncü madde kapsamına g�ren f��ller� gerçekleşt�rd�ğ� hususunda makul
sebepler�n varlığına �st�naden k�ş�, kuruluş veya organ�zasyonların Türk�ye’de bulunan malvarlığının dondurulmasına
ve bu makul sebepler�n ortadan kalkması hâl�nde malvarlığının dondurulmasının kaldırılmasına Değerlend�rme
Kom�syonunun öner�s� üzer�ne Haz�ne ve Mal�ye Bakanı �le İç�şler� Bakanı tarafından b�rl�kte karar ver�leb�l�r.

 (4) Üçüncü fıkra kapsamında ver�len malvarlığının dondurulmasına �l�şk�n karar derhâl uygulanır ve kırk
sek�z saat �ç�nde, Hâk�mler ve Savcılar Kurulu tarafından bel�rlenen Ankara ağır ceza mahkemes�n�n onayına sunulur.
Mahkeme, makul sebepler�n varlığı yönünden yapacağı �nceleme net�ces�nde malvarlığının dondurulması kararının
devamına veya kaldırılmasına beş gün �ç�nde karar ver�r ve sonucu derhâl Başkanlığa b�ld�r�r. Mahkemen�n kararlarına
karşı Ceza Muhakemes� Kanunu hükümler�ne göre �t�raz ed�leb�l�r.

(5) Değerlend�rme Kom�syonu, Türk�ye’de bulunan malvarlığının dondurulmasına �l�şk�n kararın Resmî
Gazete’de yayımlanmasından �t�baren en geç altışar aylık dönemlerle makul sebepler�n varlığının devam ed�p
etmed�ğ�n� değerlend�rerek öner�s�n� �lg�l� bakanlara sunar.

(6) İlg�l�ler tarafından malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasına �l�şk�n talepler Değerlend�rme
Kom�syonuna yapılır. Kom�syon, taleplere �l�şk�n öner�s�n� �lg�l� bakanlara sunar. Yer�nde görülmeyen talepler
dördüncü fıkra uyarınca karar ver�lmek üzere �lg�l� mahkemeye gönder�l�r.

(7) Üçüncü fıkra uyarınca, Türk�ye’de bulunan malvarlığının dondurulmasına karar ver�ld�ğ� takd�rde �lg�l�ler
hakkında Ceza Muhakemes� Kanunu uyarınca soruşturma açılması taleb�yle suç duyurusunda bulunulmasına
Başkanlık tarafından karar ver�l�r. Soruşturma ve kovuşturma sonucunda ver�len kararlar Değerlend�rme Kom�syonuna
sunulmak üzere Başkanlığa gönder�l�r.”

MADDE 39 – 6415 sayılı Kanunun 8 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına “kuruluşları,” �bares�nden sonra gelmek
üzere “5 �nc� madden�n dördüncü fıkrası �le” �bares� ve “malvarlığının dondurulmasına” �bares�nden sonra gelmek
üzere “ve malvarlığının dondurulmasının kaldırılmasına” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 40 – 6415 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının başına “5 �nc� madden�n dördüncü
fıkrası �le” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 41 – 6415 sayılı Kanunun 12 nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrasında yer alan “bulunup bulunmadığını,” 
�bares� madde metn�nden çıkarılmıştır.

MADDE 42 – 6415 sayılı Kanunun 15 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve
maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.

“(2) Bu Kanunun 5 �la 7 nc� maddeler� uyarınca hakkında malvarlığının dondurulması kararı ver�len k�ş�,
kuruluş veya organ�zasyonların yararına veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ed�len
kuruluşlara ya da bunların adına veya hesabına hareket eden k�ş� veya kuruluşlara bu n�tel�kler�n� b�lerek ve �steyerek
fon sağlayan veya toplayan ya da f�nansal h�zmet veren k�ş�lere, f��l daha ağır b�r cezayı gerekt�ren başka b�r suç
oluşturmadığı takd�rde, b�r yıldan üç yıla kadar hap�s veya adl� para cezası ver�l�r.”

“(3) B�r�nc� fıkra kapsamında malvarlığının dondurulmasıyla �lg�l� alınan kararın gereğ�n� yer�ne get�rmeyen
ya da �k�nc� fıkra kapsamında fon sağlayan veya toplayan ya da f�nansal h�zmet veren k�ş�n�n, b�r tüzel k�ş�n�n organ
veya tems�lc�s� olması veya organ veya tems�lc�s� olmamakla b�rl�kte, tüzel k�ş�n�n faal�yet� çerçeves�nde görev
üstlenm�ş bulunması hâl�nde ayrıca bu tüzel k�ş�ye on b�n Türk l�rasından �k� m�lyon Türk l�rasına kadar �dar� para
cezası ver�l�r. Ancak bu fıkra uyarınca ver�lecek �dar� para cezası, tesp�t ed�lmes� hâl�nde �şleme konu ed�len m�ktardan
az olamaz.”

Mevcut kararların uygulanması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce BMGK’nın k�tle �mha s�lahlarının

yayılmasının f�nansmanının önlenmes�ne yönel�k kararlarına dayanılarak yetk�l� kurullar tarafından ver�len kararların
uygulanmasına devam olunur.

(2) Bu Kanun hükümler�, Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce yetk�l� kurullar tarafından ver�len kararların
yer�ne get�r�lmes�nde de uygulanır.

Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Kanunun;
a) 28 �la 34 üncü maddeler� 1/4/2021 tar�h�nde,
b) D�ğer maddeler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Kanun hükümler�n� Cumhurbaşkanı yürütür.

31/12/2020

 
 


