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Tanımlar Tanımlar 

MADDE 2 MADDE 2 

(1) Bu Kanunda geçen; (1) Bu Kanunda geçen; 

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, 

b) Bakan: Maliye Bakanını, b) Bakan: Maliye Bakanını, 

c) Başkanlık: Malî  Suçları Araştırma 

Kurulu Başkanlığını, 

c) Başkanlık: Malî  Suçları Araştırma 

Kurulu Başkanlığını, 

ç) Koordinasyon Kurulu: Malî Suçlarla 

Mücadele Koordinasyon Kurulunu, 

ç) Koordinasyon Kurulu: Malî Suçlarla 

Mücadele Koordinasyon Kurulunu, 

d) Yükümlü: Bankacılık, sigortacılık, 

bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, 

ödünç para verme ve diğer finansal 

hizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve 

bahis oyunları alanında faaliyet 

gösterenler; döviz, taşınmaz, değerli taş ve 

maden, mücevher, nakil vasıtası, iş 

makinesi, tarihi eser, sanat eseri ve antika 

ticareti ile iştigal edenler veya bu 

faaliyetlere aracılık edenler ile noterler, 

spor kulüpleri ve Cumhurbaşkanınca 

belirlenen diğer alanlarda faaliyet 

gösterenleri, 

d) Yükümlü: Bankacılık, sigortacılık, 

bireysel emeklilik, sermaye piyasaları, 

ödünç para verme ve diğer finansal 

hizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve 

bahis oyunları alanında faaliyet 

gösterenler; döviz, taşınmaz, değerli taş ve 

maden, mücevher, nakil vasıtası, iş 

makinesi, tarihi eser, sanat eseri ve antika 

ticareti ile iştigal edenler veya bu 

faaliyetlere aracılık edenler ile noterler, 

spor kulüpleri, savunma hakkı 

bakımından diğer kanun hükümlerine 

aykırı olmamak ve 19/3/1969 tarihli ve 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci 

maddesinin birinci fıkrası ile alternatif 

uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında 

ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle 

edinilen bilgiler hariç olmak üzere, 

taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak 

kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf 

ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile 

bunların idaresi, devredilmesi ve 

tasfiyesi işlerine ilişkin finansal 

işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, 



menkul kıymet ve her türlü hesaplar ile 

bu hesaplarda yer alan varlıkların 

idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere 

serbest avukatlar ve Cumhurbaşkanınca 

belirlenen diğer alanlarda faaliyet 

gösterenleri, 

Değişik bent: 02.07.2018 t. 703 s. KhK. 

m.15 

Değişik bent: 27.12.2020 t. 7262 s. K. 

m.20 

e) Denetim elemanı: Vergi Müfettişleri, 

Başkanlıkta istihdam edilen Hazine ve 

Maliye Uzmanları, Gümrük ve Ticaret 

Müfettişleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, 

Hazine Kontrolörleri, Sigorta Denetleme 

Uzman ve Aktüerleri, Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve 

Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları ile 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Denetçileri ve Uzmanlarını, 

e) Denetim elemanı: Vergi Müfettişleri, 

Başkanlıkta istihdam edilen Hazine ve 

Maliye Uzmanları, Gümrük ve Ticaret 

Müfettişleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, 

Hazine Kontrolörleri, Sigorta Denetleme 

Uzman ve Aktüerleri, Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve 

Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanları ile 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Denetçileri ve Uzmanlarını, 

 
 

f) Suç geliri: Suçtan kaynaklanan 

malvarlığı değerini, 

f) Suç geliri: Suçtan kaynaklanan 

malvarlığı değerini, 

g) Aklama suçu: 26/9/2004 tarihli ve 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci 

maddesinde düzenlenen suçu, 

g) Aklama suçu: 26/9/2004 tarihli ve 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci 

maddesinde düzenlenen suçu, 

 
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, 

 
Ek bent: 27.12.2020 t. 7262 s. K. m.20 

ifade eder. ifade eder. 

Kimlik tespiti Müşterinin tanınması 
 

Değişik kenar başlığı: 27.12.2020 t. 

7262 s. K. m.21 

MADDE 3 MADDE 3 



(1) Yükümlüler, kendileri nezdinde 

yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde 

işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile 

nam veya hesaplarına işlem yapılanların 

kimliklerini tespit etmek zorundadır. 

(1) Yükümlüler, müşterinin 

tanınmasına ilişkin esaslar kapsamında; 

kendileri nezdinde yapılan veya aracılık 

ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, 

işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına 

işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek 

ve gerekli diğer tedbirleri almak 

zorundadır. 

 
Değişik fıkra: 27.12.2020 t. 7262 s. K. 

m.21 

(2) Kimlik tespitine esas belge nevilerini 

belirlemeye Bakanlık yetkili olup, kimlik 

tespitini gerektiren işlem türleri, bunların 

parasal sınırları ve konuyla ilgili diğer usûl 

ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

(2) Kimlik tespitine esas belge nevilerini 

belirlemeye Bakanlık yetkili olup, kimlik 

tespitini gerektiren işlem türleri, bunların 

parasal sınırları ile müşterinin 

tanınmasına ilişkin ve konuyla ilgili diğer 

usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

 
Değişik fıkra: 27.12.2020 t. 7262 s. K. 

m.21 

Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk 
yönetim sistemleri ile diğer 
tedbirler 

Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk 
yönetim sistemleri ile diğer 
tedbirler 

MADDE 5 MADDE 5 

(1) Bakanlık; bu Kanunun amacına 

uygun olarak eğitim, iç denetim, kontrol ve 

risk yönetim sistemleri oluşturulması ve bu 

Kanunla getirilen yükümlülüklere uyumu 

sağlamak üzere, gerekli yetki ile donatılmış 

idarî düzeyde görevli tayin edilmesi de 

dahil, gereken tedbirlerin alınması 

konusunda, işletme büyüklükleri ve iş 

hacimlerini de dikkate alarak yükümlüleri 

ve uygulamaya ilişkin usûl ve esasları 

belirlemeye yetkilidir. 

(1) Bakanlık; bu Kanunun amacına 

uygun olarak risk temelli yaklaşımla, 

eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim 

sistemleri oluşturulması ve bu Kanunla 

getirilen yükümlülüklere, yükümlü ve 

finansal grup seviyesinde uyumu 

sağlamak üzere, gerekli yetki ile donatılmış 

idarî düzeyde görevli tayin edilmesi de 

dahil, gereken tedbirlerin alınması 

konusunda, işletme büyüklükleri ve iş 

hacimlerini de dikkate alarak yükümlüleri 

ve uygulamaya ilişkin usûl ve esasları 

belirlemeye yetkilidir. 

 
Değişik fıkra: 27.12.2020 t. 7262 s. K. 

m.22 

 
(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. 

 
Ek fıkra: 27.12.2020 t. 7262 s. K. m.22 

Yükümlülük ihlâlinde idarî ceza Yükümlülük ihlâlinde idarî ceza 

MADDE 13 MADDE 13 
 

Değişik madde: 27.12.2020 t. 7262 s. K. 

m.23 

(1) Bu Kanunun 3 ve 6 ncı maddeleri ile 

4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan yükümlülüklerden herhangi birini 

ihlâl eden yükümlülere Başkanlıkça 

beşbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası 

verilir. Yükümlünün banka, finansman 

şirketi, faktoring şirketi, ikrazatçı, finansal 

kiralama şirketi, sigorta ve reasürans 

şirketi, emeklilik şirketi, sermaye piyasası 

kurumu veya yetkili müessese olması 

halinde, idarî para cezası iki kat olarak 

uygulanır. 

(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 3 üncü maddesi ile 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 

yükümlülüklere uyulmaması durumunda 

yükümlülüğü yerine getirmeyen 

görevliye de ayrıca ikibin Yeni Türk 

Lirası idarî para cezası verilir. 

(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 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. 

Mülga fıkra: 18.06.2014 t. 6545 s. K. 

m.88 

 

(3) Bu Kanunun 5 inci maddesinde yer 

alan yükümlülüklere uymayan 

yükümlülere, eksikliklerin giderilmesi ve 

gerekli tedbirlerin alınması için 30 

günden az olmamak üzere süre verilir. 

Verilen süre içinde eksiklikleri 

gidermeyen ve gerekli tedbirleri 

almayan yükümlülere birinci fıkra 

hükümleri uygulanır. 

(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 on 

bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. 

Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari 

para cezasının toplam tutarı iki yüz elli bin 

Türk lirasını geçemez. 

(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. 

Değişik fıkra: 18.06.2014 t. 6545 s. K. 

m.88 

 

(5) Maddenin ilk üç 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 on milyon Türk lirasını, 

bunlar dışında kalan yükümlüler için bir 

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. 

(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. 



Ek fıkra: 18.06.2014 t. 6545 s. K. m.88 
 

(6) Yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten 

itibaren beş yıl geçtikten sonra idari para 

cezası verilemez. 

(6) Yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten 

itibaren sekiz yıl geçtikten sonra idari para 

cezası verilemez. 

Ek fıkra: 18.06.2014 t. 6545 s. K. m.88 
 

(7) Bu madde ile ilgili diğer usûl ve 

esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenir. 

(7) Bu madde ile ilgili diğer usul ve 

esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenir. 

Elkoyma Koruma tedbirleri 
 

Değişik kenar başlığı: 27.12.2020 t. 

7262 s. K. m.24 

MADDE 17 MADDE 17 

(1) Aklama ve terörün finansmanı 

suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe 

bulunan hallerde 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanununun 128 inci 

maddesindeki usûle göre malvarlığı 

değerlerine elkonulabilir. 

(1) Aklama ve terörün finansmanı 

suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe 

bulunan hallerde 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanununun 128 inci 

maddesindeki usûle göre malvarlığı 

değerlerine elkonulabilir. 

(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. 

Onaylanmama halinde Cumhuriyet 

savcılığının kararı hükümsüz kalır. 

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan 

hâllerde Cumhuriyet savcısı da elkoyma 

kararı verebilir. Hâkim kararı olmaksızın 

yapılan elkoyma 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. 

 
Değişik fıkra: 27.12.2020 t. 7262 s. K. 

m.24 

 
(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. 

 
Ek fıkra: 27.12.2020 t. 7262 s. K. m.24 

İşlemlerin ertelenmesi İşlemlerin ertelenmesi 

Ek kenar başlığı: 14.04.2016 t. 6704 s. K. 

m.20 

Ek kenar başlığı: 14.04.2016 t. 6704 s. K. 

m.20 

MADDE 19/A MADDE 19/A 

Ek madde: 14.04.2016 t. 6704 s. K. m.20 Ek madde: 14.04.2016 t. 6704 s. K. m.20 

(1) Yükümlüler nezdinde veya bunlar 

aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya 

da hâlihazırda devam eden işlemleri, 

işleme konu malvarlığının aklama veya 

terörün finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna 

dair şüphe bulunması üzerine; Başkanlıkça 

şüpheyi teyit etmek, işlemi analiz etmek ya 

da gerekli görüldüğünde analiz sonuçlarını 

yetkili makamlara intikal ettirmek amacıyla 

yedi iş günü süreyle askıya almaya veya bu 

işlemlerin aynı süreyle gerçekleşmesine 

izin vermemeye Bakan yetkilidir. 

(1) Yükümlüler nezdinde veya bunlar 

aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya 

da hâlihazırda devam eden işlemleri, 

işleme konu malvarlığının aklama veya 

terörün finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna 

dair şüphe bulunması üzerine; Başkanlıkça 

şüpheyi teyit etmek, işlemi analiz etmek ya 

da gerekli görüldüğünde analiz sonuçlarını 

yetkili makamlara intikal ettirmek amacıyla 

yedi iş günü süreyle askıya almaya veya bu 

işlemlerin aynı süreyle gerçekleşmesine 

izin vermemeye Bakan yetkilidir. Bakan bu 

yetkisini bakan yardımcısına 

devredebilir. 

 
Değişik fıkra: 27.12.2020 t. 7262 s. K. 

m.25 

(2) Bu yetki, yabancı bir muadil 

kuruluşun işlemin askıya alınması veya 

gerçekleşmesine izin verilmemesi 

yönündeki gerekçeli talebinde yer alan 

işlemler hakkında da Başkanlıkça aklama 

veya terörün finansmanı suçu ile ilişkili 

olduğuna dair şüphe görülmesi şartıyla 

mütekabiliyet ilkesi gözetilerek 

kullanılabilir. 

(2) Bu yetki, yabancı bir muadil 

kuruluşun işlemin askıya alınması veya 

gerçekleşmesine izin verilmemesi 

yönündeki gerekçeli talebinde yer alan 

işlemler hakkında da Başkanlıkça aklama 

veya terörün finansmanı suçu ile ilişkili 

olduğuna dair şüphe görülmesi şartıyla 

mütekabiliyet ilkesi gözetilerek 

kullanılabilir. 

 
(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. 

 
Ek fıkra: 27.12.2020 t. 7262 s. K. m.25 

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 

diğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından 

çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin 

diğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından 

çıkarılan yönetmelikle belirlenir. 

 
Kanunun 19/A maddesinin ikinci 

fıkrasından sonra gelmek üzere üçüncü 

fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre 

teselsül ettirilmiştir. 

 

 


