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B-25 TERÖRİZMİN FİNANSMANININ  
ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 6415, Kabul Tarihi: 7/2/2013
Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 16/2/2013, Sayı: 28561

Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5, Cilt: 53

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanun, terör ve terörizmin finansmanıyla etkin mücadele edil-

mesi kapsamında; 1999 tarihli Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslara-
rası Sözleşmenin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu Kanun kapsamında-
ki terör ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye ilişkin kararlarının uygulanması ile 
terörizmin finansmanı suçunun düzenlenmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesi 
amacıyla malvarlığının dondurulmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Başkanlık: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,
b) Değerlendirme Komisyonu: Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Ko-

misyonunu,
c) Fon: Para veya değeri para ile temsil edilebilen taşınır veya taşınmaz, maddi veya 

gayri maddi her türlü mal, hak, alacak ile bunları temsil eden her türlü belgeyi,
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 dönüştü-
rülmesinden 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 dö-
nüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değeri,

d) Malvarlığının dondurulması: Malvarlığının ortadan kaldırılmasının, tüketilme-
sinin, dönüştürülmesinin, transferinin, devir ve temlik edilmesinin ve sair tasarrufi iş-
lemlerin önlenmesi amacıyla, malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması veya 
kısıtlanmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Terörizmin Finansmanı Suçu

Fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller
MADDE 3- (1) Aşağıda sayılan fiillerin gerçekleştirilmesi amacıyla fon sağlanması 

veya toplanması yasaktır:
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a) Bir halkı korkutmak veya sindirmek ya da bir hükûmeti veya uluslararası kurulu-
şu herhangi bir eylemi gerçekleştirmeye veya gerçekleştirmekten kaçınmaya zorlamak 
amacıyla, kasten öldürme veya ağır yaralama fiilleri.

b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terör suçu 
olarak kabul edilen fiiller.

c) Türkiye’nin taraf olduğu;
1) Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleş-

mede,
2) Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin 

Sözleşmede,
3) Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunmaya Sahip Kişile-

re Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşmede,
4) Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşmede,
5) Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşmede,
6) Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin 

Sözleşmeye Munzam, Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Havaalanlarında Ka-
nun Dışı Şiddet Olaylarının Önlenmesine İlişkin Protokolde,

7) Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Söz-
leşmede,

8) Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Ey-
lemlerin Önlenmesine Dair Protokolde,

9) Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmede,
yasaklanan ve suç olarak düzenlenen fiiller.
Terörizmin finansmanı suçu
MADDE 4- (1) 3 üncü madde kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin gerçek-

leştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek 
ve isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya terör örgütlerine fon 
sağlayan veya toplayan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı 
takdirde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(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.

(3) Birinci fıkra hükmüne göre ceza verilebilmesi için fonun bir suçun işlenmesinde 
kullanılmış olması şartı aranmaz.

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

(5) Suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, bunlara özgü 
güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(6) Suçun, yabancı bir devlet veya uluslararası bir kuruluş aleyhine işlenmesi hâlin-
de, soruşturma ve kovuşturma yapılması Adalet Bakanının talebine bağlıdır.

(7) 3713 sayılı Kanunun soruşturmaya, kovuşturmaya ve infaza ilişkin hükümleri, 
bu suç bakımından da uygulanır. 

(8) Bu suç bakımından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;
a) 133 üncü maddesinde yer alan şirket yönetimi için kayyım tayini,
b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,
c) 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,
ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme,
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tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir. Ayrıca, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı 

Kanunda yer alan hükümlere göre kontrollü teslimat tedbirine karar verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Malvarlığının Dondurulması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları
MADDE 5- (1) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 

1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizas-
yonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması kararları ve bu listelerden 
çıkarılanlara ilişkin malvarlığının dondurulmasının kaldırılması kararlarının uygulan-
masına yönelik Cumhurbaşkanı kararı, Resmî Gazete’de yayımlanır ve gecikmeksizin 
uygulanır. 

(2) Alınan kararlar, Dışişleri Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyine bildirilir.

(3) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına karşı yapılacak başvurular 
Başkanlık tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyine iletilir.

(4) 3 üncü ve 4 üncü madde kapsamına giren fiillerin gerçekleştirildiği hususun-
da makul sebeplerin varlığına istinaden Değerlendirme Komisyonunun önerisi üzerine 
Cumhurbaşkanı tarafından kişi, kuruluş veya organizasyonların Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı ka-
rarları 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.

Yabancı devletlerce yapılan talepler 
MADDE 6- (1) Bir yabancı devlet hükûmeti tarafından bir kişi, kuruluş veya or-

ganizasyonun tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin olarak Türki-
ye’den talepte bulunulması hâlinde, Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilen talep 
Cumhurbaşkanı tarafından karara bağlanır. Bu değerlendirmede karşılıklılık ilkesi göze-
tilir. Karar verilebilmesi için, yabancı devlet tarafından taleple birlikte gerekçelerinin de 
gönderilmesi gerekir.

(2) Bu talepler, Başkanlığa veya Başkanlığa iletilmek üzere Adalet Bakanlığı veya 
Dışişleri Bakanlığına yapılır.

(3) Yabancı devlet hükûmetinin malvarlığının dondurulmasına ilişkin taleplerinin 
yerine getirilmesi için, ilgili devletten teminat talep edilebilir.

(4) Malvarlığının dondurulmasına ilişkin talepler hakkındaki Cumhurbaşkanı kara-
rı, Dışişleri Bakanlığı tarafından talepte bulunan devlete bildirilir.

(5) Bu madde uyarınca verilen malvarlığının dondurulması kararının Resmî Gaze-
te’de yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde, talep eden devlet tarafından soruştur-
ma başlatılmadığı takdirde ilgili karar kaldırılabilir.

Yabancı devletlere yapılacak malvarlığının dondurulması talepleri ile Türki-
ye’de bulunan malvarlığı hakkında yapılacak işlem 

MADDE 7- (1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde düzenlenen hususlar dışında, Değer-
lendirme Komisyonu, 3 üncü ve 4 üncü madde kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği 
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hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların 
yabancı ülkelerde bulunan malvarlığının dondurulması talebiyle Cumhurbaşkanına öne-
ride bulunulmasına karar verebilir. 

(2) Yabancı devletlere yapılacak malvarlığının dondurulması talepleri hakkındaki 
Cumhurbaşkanı kararı, Dışişleri Bakanlığı tarafından talepte bulunulan devlete bildirilir.

(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, ku-
ruluş veya organizasyonların Türkiye’de bulunan malvarlığının dondurulmasına ve bu 
makul sebeplerin ortadan kalkması hâlinde malvarlığının dondurulmasının kaldırılma-
sına 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 be-
lirlenen 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 iti-
raz edilebilir.

(5) Değerlendirme Komisyonu, Türkiye’de bulunan malvarlığının dondurulmasına 
ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren en geç altışar aylık dönem-
lerle 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 ka-
rar 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 su-
nulmak üzere Başkanlığa gönderilir.

Araştırma
MADDE 8- (1) Malvarlığının dondurulması kararları hakkında yapılacak mali araş-

tırma Başkanlık tarafından yerine getirilir. Bu görevin yerine getirilmesi amacıyla kamu 
kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden talep edilen bilgiler istenilen usul, 
şekil ve sürede gecikmeksizin Başkanlığa iletilir.

(2) Adalet, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarıyla Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşar-
lığı, Hazine Müsteşarlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, 5 inci maddenin 
dördüncü fıkrası ile 6 ncı ve 7 nci maddelerin uygulanması kapsamında malvarlığının 
dondurulmasına ve malvarlığının dondurulmasının kaldırılmasına ilişkin alınacak karar 
ve yapılacak talepler hakkında bilgi, belge ve bulgular ile değerlendirmelerini Başkan-
lığa bildirir.

(3) Araştırma sonuçları, Başkanlık tarafından Değerlendirme Komisyonuna sunulur.
(4) Malvarlığının dondurulmasına ilişkin olarak yapılacak araştırma işlemleri gizli-

lik esaslarına uygun olarak yerine getirilir.
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Değerlendirme Komisyonu
MADDE 9- (1) 5 inci maddenin dördüncü fıkrası ile 6 ncı ve 7 nci maddeler kap-

samında malvarlığının dondurulmasıyla ilgili olarak Malvarlığının Dondurulmasını De-
ğerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur. (…)

(2) Görüş ve bilgilerine gerek duyulan kurum ve kuruluşların temsilcileri de Değer-
lendirme Komisyonuna çağrılabilir.

(3) Değerlendirme Komisyonu, birinci fıkrada sayılan üyeler veya bunların yerle-
rine usulüne uygun olarak atanan vekilleriyle toplanarak katılanların en az beşinin oyu 
ile karar verir.

(4) Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yü-
rütülür.

(5) Değerlendirme Komisyonunun 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 herhangi bir vergi ve kesintiye 
tabi tutulmaz.

(6) Değerlendirme Komisyonunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
Malvarlığının dondurulması kararına aykırılığın hukuki sonuçları
MADDE 10- (1) Malvarlığının dondurulması kararına aykırı olarak yapılan her 

türlü tasarruf ve işlem hükümsüzdür. Bu tasarruf ve işlemlerle ilgili olarak 22/11/2001 
tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun iyiniyetin korunmasına ilişkin hükümleri 
saklıdır.

Kararın tebliğ ve ilanı
MADDE 11- (1) Bu Kanun hükümlerine göre alınan malvarlığının dondurulması ve 

bu kararın kaldırılmasına ilişkin kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır. Bu kararlar yayı-
mı tarihinde, hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen ilgili kişi ve kuruluşa 
tebliğ edilmiş sayılır.

(2) Malvarlığının dondurulması kararında; kararın kimin hakkında verildiği, sebep-
leri, kapsamı, süresi ve bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolları ile başvuru süresi 
yer alır.

Malvarlığının dondurulması kararlarının icrası
MADDE 12- (1) Malvarlığının dondurulması kararı ve bu kararın kaldırılmasına 

ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımı ile birlikte hukuki sonuçlarını doğurur.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre malvarlığının dondurulması kararlarının yerine ge-

tirilmesinden Başkanlık sorumludur.
(3) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlar, alacak ve borçları 

ile diğer tüm malvarlığı değerlerini ve bunların dayanağına ilişkin bilgileri; bunlardan 
alacağı veya borcu olan gerçek ve tüzel kişiler ise alacak veya borcun miktarı ile daya-
nağına ilişkin bilgileri, malvarlığının dondurulması kararının Resmî Gazete’de yayım-
landığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Başkanlığa bildirirler.

(4) Malvarlığının dondurulması kararı, Başkanlığın talebi üzerine 5271 sayılı Ka-
nunun 128 inci maddesinin üçüncü ila yedinci fıkralarında belirtilen usule uygun olarak 
gecikmeksizin yerine getirilir.

(5) Malvarlığının dondurulması kararının yerine getirilmesi talebinde bulunulan 
gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları; nezdinde malvarlığı kaydı (…) 
bulunuyor ise dondurulan malvarlığına ilişkin bilgileri talep tarihinden itibaren yedi gün 
içinde Başkanlığa bildirir.
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(6) Malvarlığında herhangi bir artış meydana gelmesi hâlinde, bu artışlar da malvar-
lığının dondurulması hükümlerine tabidir.

(7) Malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin kararlar, Başkanlık 
tarafından dördüncü fıkra uyarınca dondurma kararını yerine getiren kişi, kurum veya 
kuruluşlara bildirilir ve Resmî Gazete’de yayımlanır.

Dondurulan malvarlığının yönetimi
MADDE 13- (1) Dondurulmasına karar verilen malvarlığının yönetimi, ilgili gerçek 

veya tüzel kişiye aittir. Ancak bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki işlemler ha-
riç olmak üzere, malvarlığı dondurulan kişiler bu malvarlığının ortadan kaldırılmasına, 
tüketilmesine, dönüştürülmesine, transferine, devir ve temlik edilmesine veya sair tasar-
ruflara yönelik işlemlerde bulunamazlar. Malvarlığının dondurulması kararının yerine 
getirilmesi talebinde bulunulan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum veya kuruluşları 
da bu tür işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayamaz ve kolaylaştıramazlar.

(2) Malvarlığı dondurulan gerçek kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının 
asgari geçimlerini sağlamak veya ticari işletmeler ve diğer tüzel kişilerin faaliyetlerine 
devam edebilmelerini temin etmek üzere;

a) Taşınmazlar ile kara, deniz ve hava ulaşım araçları gibi taşınırlar üzerinde sair 
kişiler lehine ayni veya şahsi hak tesisi,

b) Banka veya diğer finans kurumlarındaki hesaplar üzerindeki tasarruf yetkisinin 
kullanılması,

c) Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklar üzerindeki tasarruf 
yetkisinin kullanılması,

ç) Kıymetli evrak üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması,
d) Şirketlerdeki ortaklık payları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması,
e) Kiralık kasa mevcutları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması,
f) Ticari işletme veya diğer tüzel kişilerin mal ve hizmet alım satımı ile bakım, işle-

tim, onarım giderleri, defter ve belgelerinde kayıtlı borçlar, kira, kredi, kayyım hizmeti, 
sigorta primi, avukatlık ücreti, ücret ve maaş gibi zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesi,

işlemleri Başkanlığın izniyle yapılabilir.
(3) Dondurulan malvarlığından ödenmesi gereken vergi, resim, harç, kira, sosyal 

güvenlik primi gibi kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yapıla-
cak her türlü zorunlu ödemeler, izin alınmaksızın gerçekleştirilebilir. Ancak Başkanlık 
gerek görmesi hâlinde bu işlemleri de izne tabi tutabilir.

(4) Taşınmazlar ile kara, deniz ve hava ulaşım araçları gibi taşınırlar üzerinde sair 
kişiler lehine ayni veya şahsi hak tesisine izin verilmesi hâlinde;

a) Sözleşme metninin bir örneği,
b) Sözleşme gereğince karşılık olarak ödenmesi gereken para ve sair malvarlığı de-

ğerinin miktarına, ödeme takvimine, ödemenin yapılacağı banka hesabına ilişkin bilgi-
ler,

hakkın tesis edildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde Başkanlığa verilir.
(5) Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlara dondurma kararı-

nın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yapılacak her türlü ödeme, ancak bu 
kişilere ait bir banka hesabına yapılabilir. Malvarlığı dondurulan kişinin merkezi veya 
şubesi Türkiye’de bulunan bir bankada hesabı yoksa Başkanlık tarafından kişi adına 
hesap açtırılır.

(6) Dondurulan malvarlığının yönetimine ilişkin izin; belirlenen kişi veya kişilere, 
belirli koşullar veya sınırlar dâhilinde bir defaya mahsus ya da süreli olarak verilebilir.
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(7) Başkanlık, gerek gördüğü hâllerde verdiği iznin kapsamını veya süresini değiş-

tirebilir veya iptal edebilir.
Denetim
MADDE 14- (1) Başkanlık;
a) Nezdinde malvarlığı bulunduran kişi ve kuruluşların dondurma kararına uygun 

hareket edip etmediğini,
b) Dondurulan malvarlığının yönetiminin bu Kanun hükümlerine uygun olarak ye-

rine getirilip getirilmediğini,
denetlemek, gerektiğinde ilgili defter, belge ve kayıtlar üzerinde araştırma ve ince-

lemelerde bulunmak üzere 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanma-
sının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde 
belirtilen denetim elemanlarını veya Başkanlıkta istihdam edilen maliye uzmanlarını 
görevlendirir.

(2) Birinci fıkra uyarınca görevlendirilenlere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Har-
cırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, (7.000) gösterge rakamının memur ay-
lık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan tutarı geçmemek üzere Başkanlık onayı ile 
aylık ek ücret ödenir. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye 
tabi tutulmaz.

Ceza hükümleri
MADDE 15- (1) Bu Kanun hükümlerine göre malvarlığının dondurulmasıyla ilgili 

alınan kararın gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirmekte ihmal veya gecikme 
gösteren kişilere, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdir-
de, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.

(2) Bu Kanunun 5 ila 7 nci maddeleri uyarınca hakkında malvarlığının dondurul-
ması kararı verilen kişi, kuruluş veya organizasyonların yararına veya bunlar tarafından 
doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen kuruluşlara ya da bunların adına veya hesa-
bına 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 ge-
reğini 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.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulanacak hükümler ve yollamalar
MADDE 16- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde, 5549 sayılı Kanunun bu 

Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
(2) Mevzuatta, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 3713 sayılı Kanunun 8 inci mad-

desine yapılan yollamalar bu Kanunun 4 üncü maddesine yapılmış sayılır.



8

B-25 m.17 Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu

İhdas edilen kadrolar 
MADDE 17- (1) Başkanlıkta kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan kad-

rolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümü-
ne eklenmiştir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 18- (1) 3713 sayılı Kanunun 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yönetmelik
MADDE 19- (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet, Dı-

şişleri, İçişleri ve Maliye bakanlıkları tarafından müştereken hazırlanan yönetmelikle 
düzenlenir. Yönetmelik, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 
yürürlüğe konulur.

Mevcut kararların uygulanması
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih-

ten önce Bakanlar Kurulu tarafından alınmış olan malvarlığının dondurulmasına ilişkin 
kararların yerine getirilmesinde de uygulanır.

Yürürlük
MADDE 20- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6415 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİKLER 

Değiştiren Kanunun/
KHK’nin veya 

İptal Eden Anayasa 
Mahkemesi Kararının 

Numarası

6415 sayılı 
Kanunun değişen 
veya iptal edilen 

maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

6407 4 26/4/2016

KHK/700 5, 6, 7, 9

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
sonucunda Cumhurbaşkanının 

andiçerek göreve başladığı tarihte
(9/7/2018)

7262 2, 4, 5, 7, 
8,9,12,15 31/12/2020
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B-25a TERÖRÜN FİNANSMANINA YÖNELİK ŞÜPHELİ 
İŞLEMLERİN BİLDİRİMİ GENEL TEBLİĞİ

Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi: 07.11.2007, Sayı: 26693 
(Değişik: RG-11/6/2014-29027) 

Terörün finans kaynaklarını engellemek suretiyle terörle daha etkin mücadele etmek 
amacıyla, 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkın-
da Kanunun 3 üncü maddesinde fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller, 4 üncü 
maddesinde ise terörizmin finansmanı suçu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

“Fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller
Madde 3- (1) Aşağıda sayılan fiillerin gerçekleştirilmesi amacıyla fon sağlanması 

veya toplanması yasaktır:
a) Bir halkı korkutmak veya sindirmek ya da bir hükûmeti veya uluslararası kurulu-

şu herhangi bir eylemi gerçekleştirmeye veya gerçekleştirmekten kaçınmaya zorlamak 
amacıyla, kasten öldürme veya ağır yaralama fiilleri.

b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terör suçu 
olarak kabul edilen fiiller.

c) Türkiye’nin taraf olduğu;
1) Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleş-

mede,
2) Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin 

Sözleşmede,
3) Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere 

Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşmede,
4) Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşmede,
5) Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşmede,
6) Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin 

Sözleşmeye Munzam, Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Havaalanlarında Ka-
nun Dışı Şiddet Olaylarının Önlenmesine İlişkin Protokolde,

7) Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Söz-
leşmede,

8) Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Ey-
lemlerin Önlenmesine Dair Protokolde,

9) Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmede,
yasaklanan ve suç olarak düzenlenen fiiller. 
Terörizmin finansmanı suçu
Madde 4- (1) 3 üncü madde kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin gerçekleş-

tirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve 
isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya terör örgütlerine fon 
sağlayan veya toplayan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı 
takdirde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkra hükmüne göre ceza verilebilmesi için fonun bir suçun işlenmesinde 
kullanılmış olması şartı aranmaz.

(3) Bu madde kapsamına giren suçların kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kul-
lanılmak suretiyle işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
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(4) Suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, bunlara özgü 
güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(5) Suçun, yabancı bir devlet veya uluslararası bir kuruluş aleyhine işlenmesi hâlin-
de, soruşturma ve kovuşturma yapılması Adalet Bakanının talebine bağlıdır.

(6) 3713 sayılı Kanunun soruşturmaya, kovuşturmaya ve infaza ilişkin hükümleri, 
bu suç bakımından da uygulanır.”

Terörün finansmanı ile mücadele kapsamında yukarıdaki düzenlemeye ilave ola-
rak, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun2 19 uncu 
maddesinin (e) bendi ile “Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlen-
mesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve 
değerlendirmek”, (b) bendi ile de “Belirlenen politikalar çerçevesinde kanun, tüzük ve 
yönetmelik taslakları hazırlamak, bu Kanun ile buna ilişkin Bakanlar Kurulu kararla-
rının uygulanması konusunda düzenlemeler yapmak” görev ve yetkileri Mali Suçları 
Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığına verilmiştir.

Bu görev ve yetki kapsamında terörün finansmanının önlenmesine ilişkin şüpheli 
işlem bildirim yükümlülüğünün etkin, zamanında ve uygun şekilde yerine getirilmesine 
yönelik açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 

I. TERÖRÜN FİNANSMANI
A- Terörün Finansmanının Niteliği
Terörün esas amacı3 bir toplumda korku yaratmak ve infial uyandırmak suretiyle bir 

hükümeti veya uluslararası örgütü bir şey yapmaya veya yapmamaya zorlamaktır. Ula-
şılmak istenilen hedef ne olursa olsun tüm terör örgütleri faaliyetlerini gerçekleştirebil-
mek için finans kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden terör örgütleri yeterli finansal 
kaynağa sahip olmak ve bu kaynakları ilgili kamu otoritelerinin dikkatini çekmeksizin 
kullanmak isterler. Bu nedenle terörle mücadelede terör örgütlerini finansal kaynaklar-
dan mahrum bırakmak büyük önemi haizdir.

Terörün finansmanı ile etkin mücadele, öncelikle terörün finansmanının niteliğinin 
iyi bilinmesini gerekli kılmaktadır. Terörün finansmanının en önemli niteliklerinden 
birisi, bunun yasa uygulama birimlerinin dikkatini çekmeksizin gerçekleştirilmesi ge-
reğidir. Böylece bir taraftan terör eylemlerinin gizliliği sağlanarak terörü finanse eden-
lerin asıl suçla ilgisinin kurulması engellenirken, diğer taraftan terörün finansmanı için 
ayrılan fonlara el konulması veya bu fonların müsaderesinin önüne geçilir. Bu bakımdan 
terörü finanse edenler bu fonları terör örgütleri için işletirken ya da teröristlere veya terör 
örgütlerine ulaştırırken çoğu kez aklayıcılar ile benzer yöntemleri kullanırlar.

Terörün sadece yasadışı kaynaklardan elde edilmiş fonlarla değil, aynı zamanda ya-
sal yollardan elde edilmiş kaynaklarla da finanse edilebilmesi yükümlülerin terörün fi-
nansmanı ile ilgili şüpheli durumların tespitinde daha dikkatli olmasını gerektirmektedir. 
Örneğin imalat veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin yasal yollardan 
elde ettiği gelirlerinden terör örgütüne finansman desteği sağlanabilir. Bu açıdan terörün 
finansmanının tespitinde fonun kaynağı kadar fonun kullanım alanının da yakından iz-
lenmesi ve bilinmesi gerekmektedir.

Bazı terör eylemlerinin gerçekleştirilebilmesi için küçük tutarlı fonların dahi yeterli 
olması, aklama eylemlerinden farklı olarak, terörün finansmanı ile ilgili eylemlerin tes-
pitinde yükümlülerin daha dikkatli olmalarını gerektirmektedir. 
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B- Terörün Finans Kaynakları
Terör örgütleri, faaliyetleri için gerek duydukları finansman ihtiyaçlarını çeşitli kay-

naklardan sağlarlar. Bunlar gerek yasadışı faaliyetler gerekse yasal görünümlü faaliyet-
lerden sağlanan gelirler ile teröre destek veren ülkelerce sağlanan yardımlardır. 

1- Yasadışı Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar
Terör örgütleri, çıkar amaçlı suç örgütleri tarafından da işlenen pek çok yasadışı 

faaliyetle önemli miktarlarda kaynak sağlarlar. Bu faaliyetlerin başlıcaları uyuşturucu ve 
silah kaçakçılığı, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, tehdit, şantaj, haraç, gasp, soygun 
ve adam kaçırmadır.

Uyuşturucu madde kaçakçılığı yasa dışı finans kaynaklarının başında gelmekte olup 
son yıllarda, “narco-terörizm” kavramı, terör örgütleri ve uyuşturucu kaçakçıları arasın-
daki sıkı bağlantının tanımlanmasında kullanılmaya başlanılmıştır. 

Aynı şekilde silah kaçakçılığı ile terörizm arasında da doğrudan bir ilişki bulunmak-
tadır. Terör örgütleri silah kaçakçılığı suretiyle hem silah ihtiyacını karşılamakta hem de 
gelir elde etmektedir. 

Terörle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı kişilerce baskı, tehdit ve şantaj uy-
gulayarak, haraç şeklinde para toplanması da yasa dışı bir finansman yöntemidir. 

Terör örgütleri yurtdışında faaliyet gösteren şebekelerle de işbirliği içinde insan 
kaçakçılığı ve göçmen ticareti yapmakta ve bunları meslek edinmiş suç şebekelerinin 
gelirlerinden pay almaktadır.

Gasp ve soygun, küçük çaplı terör örgütlerinin kullandığı ya da faaliyetlere başlan-
gıç için gerekli paranın bulunması amacıyla kullanılan bir yöntemdir.

Fidye amaçlı adam kaçırma faaliyetleri ise örgütlerin yaygın olarak kullandığı bir 
finansman yöntemidir. Örgüt bu faaliyetlerde başarısını kanıtladığında adam kaçırması-
na gerek kalmayıp korkutma ya da tehdit yoluyla gelir temin etmeye devam etmektedir.

İhalelere katılan firma ve şahıslardan zor kullanma yoluyla fon toplanması da terör 
örgütlerinin başvurdukları finansman yöntemleri arasındadır.

2- Yasal Görünümlü Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar
Terör örgütleri önemli miktarda finansmanı, yasal görünümlü faaliyetler aracılığı ile 

sağlamaktadır. Bunlardan başlıcaları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: 
a- Kâr amacı gütmeyen kuruluşların kullanılması: Terör örgütlerine yasal gö-

rünümlü kaynak sağlanmasında dernek ve vakıf gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlar 
sıklıkla kullanılır. Bu kuruluşlara aidat, bağış veya yardım adı altında sağlanan fonlar, 
bu kuruluşlar tarafından çeşitli yöntemler kullanılmak suretiyle terör örgütüne veya te-
röristlere aktarılır. Bazı kişiler çoğu zaman verdikleri paraların terör örgütlerine aktarıla-
cağını bilmemekte, kâr amacı gütmeyen kuruluşun açıkladığı yasal amacı çerçevesinde 
kullanılacağını düşünerek bağışta bulunmaktadır. Bazı kişiler ise, terör örgütüne bilerek 
ve isteyerek finansman sağlamakta, bunu yasal bir görüntü altında, örneğin bir yardım-
laşma derneğine bağışta bulunma görüntüsü altında gerçekleştirmekte, böylece kamu 
otoritelerinin dikkatini çekmeksizin terörü finanse edebilmektedir. 

b- Ticari işletmelerin kullanılması: Örgütle görünüşte bağlantısı olmayan kişiler 
adına kurulan şirketlerin yasal faaliyetlerinden elde edilen gelirler terörün finansmanı 
için kullanılabilir. Çoğu kez, bu şirketlerin faaliyet alanları aynı zamanda terör örgütüne 
lojistik destek sağlayacak türden alanlardır. Terör örgütünün ihtiyaç duyacağı malları 
taşımak veya, uyuşturucu ticaretinde kullanmak üzere nakliye şirketi kurulması, terör 
örgütü üyelerinin ülke dışına kolay bir şekilde çıkarılması için seyahat acentesi kurulma-
sı buna örnek verilebilir. Bu açıdan yükümlülerin, tüzel kişi müşterilerinin sahiplerinin 
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kimler olduğu konusunda bilgi sahibi olması ve şüpheli durumlarda gerekli araştırmayı 
yaparak MASAK’a bildirimde bulunması önem kazanmaktadır. 

c- Görsel ve basılı yayın organlarının kullanılması: Medya şirketleri, terör ör-
gütlerinin gerek propaganda yapmak gerekse finansman temini amacıyla kullandıkları 
araçlar arasında yer almaktadır. Özellikle terör örgütü yandaşları, terör örgütüne yakın 
görsel ve basılı yayın organlarına reklam bedeli adı altında yüksek tutarlarda ödemeler 
yapmak suretiyle örgüte finansman desteği sağlarlar. Aynı zamanda örgüt üyeleri, bu ya-
yın organlarında çalışan kişiler olarak gösterilmek suretiyle finansal olarak desteklenir. 

Yukarıda sayılanlara ilave olarak terör örgütleri konser, şölen, sergi, kermes ve gös-
teri gibi çeşitli etkinlikler düzenleyip bu etkinliklere katılım ücreti olarak gelir elde eder. 

3- Diğer Ülkelerce Sağlanan Kaynaklar
Terör örgütlerine, yukarıda sayılan finans kaynaklarına ilave olarak terörü ulusla-

rarası politika aracı olarak kullanmak isteyen ülkelerce örgüt üyelerine sığınma hakkı 
verilmesi, ülke topraklarının üs olarak kullanılmasına izin verilmesi gibi desteklerin ya-
nında örtülü veya açık olarak finansal destek de sağlanabilmektedir. Terör örgütlerine 
sağlanan örtülü finansal yardımlar, özellikle terör örgütüne yakın dernek ve vakıflara 
para veya ayni yardımda bulunulması gibi yöntemlerle yapılabilmektedir. Daha sonra 
bu yardımlar terör örgütüne aktarılmakta veya doğrudan söz konusu kuruluşlarca terör 
örgütünün yandaş bulmasına, propagandasının yapılmasına veya toplumda sempati ka-
zanmasına yardımcı olacak şekilde kullanılmaktadır.

II. ŞÜPHELİ İŞLEMİN TANIMI (Mülga ikinci bölüm:RG-27/9/2008-27010)
III. ŞÜPHELİ İŞLEMLERİN MASAK’A BİLDİRİM USUL VE ESASLARI 

(Mülga üçüncü bölüm:RG-27/9/2008-27010)
Tebliğ olunur. 


