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İŞLEME KONU MALVARLIĞININ AKLAMA VEYA TERÖRÜN 
FİNANSMANI SUÇU İLE İLİŞKİLİ OLDUĞUNA DAİR ŞÜPHE 

BULUNMASI HALİNDE İŞLEMİ ASKIYA ALMA SÜRESİ DEĞİŞTİRİLDİ 
 

ÖZET : 

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; Mali Suçları 

Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca   

 şüpheyi teyit etmek, işlemi analiz etmek ya da gerekli 

görüldüğünde analiz sonuçlarını yetkili makamlara 

intikal ettirmek amacıyla askıya alma   

 bu işlemlerin gerçekleşmesine izin vermeme konusunda  

Bakana  yetki   verilmesi 

süreleri olağanüstü halin devamı süresince yedi iş gününden, 

30 iş gününe  çıkarılmıştır. 

 

 

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 14/4/2016 tarihli ve  6704 

sayılı Kanunun 20’nci maddesiyle eklenen  İşlemlerin ertelenmesi başlıklı 19/A 

maddesinde aşağıdaki düzenleme yer almaktadır.   

 

MADDE 19/A-  

(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. 

(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) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından 

çıkarılan yönetmelikle belirlenir.” 
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17 Ağustos 2016 tarihli ve 29804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 670 sayılı 

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER HAKKINDA KANUN 

HÜKMÜNDE KARARNAME’nin 7’nci maddesinde  aşağıdaki düzenleme yer almıştır.  

Mali suçlara ilişkin tedbirler 

MADDE 7- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli 

güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 

üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen 

kişi, kurum ve kuruluşlar ile ilgili olarak 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç 

Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 19/A maddesinin birinci 

fıkrasında yedi işgünü olarak belirlenen süre, olağanüstü halin devamı süresince 

otuz işgünü olarak uygulanır. 

 

Bu düzenlemeye göre 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; Mali Suçları 

Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca  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 

vermeme konusunda  Bakana verilen  yetkinin  süresi olağanüstü halin devamı 

süresince 30 iş gününe çıkarılmıştır.  

 

Saygılarımızla… 


