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BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç, kapsam ve tanımlar 

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kitle 

imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

(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 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 

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 İş Birliği Komisyonu 

MADDE 4- (1) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak Denetim ve İş Birliği 

Komisyonu oluşturulmuştur. Bu Kanunun uygulanmasında 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. 

(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) 2 nci maddenin 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) 2 nci maddenin 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) 3 üncü madde 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. 

(6) Bu madde kapsamına giren suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde 

işlenmesi hâlinde, bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

(7) 2 nci maddede belirtilen yasak işlem ve faaliyetleri gerçekleştiren veya 3 üncü 

madde 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 Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı 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- 8- 9- 10- (23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- (4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 



MADDE 18- (4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 19- (30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 20- 21- 22- 23- 24- 25- (11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 26- (14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu ile ilgili olup yerine 

işlenmiştir.) 

 

MADDE 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- (13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- (7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin 

Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

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 43- (1) Bu Kanunun; 

a) 28 ila 34 üncü maddeleri 1/4/2021 tarihinde, 

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 44- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 


