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İnsan Hakları ve STK’ların Kitle İmhasına Yol Açan Kanuna İlişkin Görüşlerimiz 

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının 

Önlenmesine İlişkin Kanun 

 

G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) tarafından 

Temmuz 1989’da Paris’te gerçekleştirilen yıllık ekonomik zirve toplantısında, sadece bir 

ülkenin mücadele etmesi ile önlenemeyecek boyutta olan ve fonksiyonu gereği global 

seviyede cereyan eden aklama tehlikesine karşı çok taraflı mücadele esaslarını belirlemek, bu 

esasları organize etmek, bu konuda standartlar geliştirmek ve ülkeler arasında işbirliğini tesis 

etmek amacı ile bir Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force–FATF)  

kurulmasına karar verilmişti.  

 

FATF, ilk olarak 1990 yılında Avrupa Konseyi Tavsiye Kararı, 1988 Viyana Sözleşmesi ve 

Basel Komitesi ilkelerini esas alarak oluşturduğu kara para aklama ile mücadele esaslarını 

belirten ve sadece uyuşturucu suçlarından elde edilen gelirlerin finansal sistem aracılığı ile 

aklanmasının takibi konusunda uygulanabilme özelliği taşıyan 40 Tavsiye Kararı 

yayımlamıştır.  

 

Revize edilen 40 tavsiye  

A. Yasal Sistemler 

B. Kara para Aklama Ve Terörizmin Finansmanını Önlemek İçin Finansal ve Finansal 

Olmayan Kuruluşlar İle İş ve Meslek Grupları Tarafından Alınacak Tedbirler 

C. Kara para Aklama ve Terörün Finansmanı İle Mücadele Sistemi İçin Gerekli Olan 

Kurumsal ve Diğer Tedbirler 

D. Uluslararası İşbirliği 

başlıkları altında toplanmıştır. 

 

FATF tarafından söz konusu 40 tavsiye ile ilgili uyumsuz bulunan uygulamaların 

düzeltilebilmesi için Türkiye’ye süre vermişti. Türkiye de “İşbirliği Yapmayan Ülkeler 

Listesi”ne (Non-Cooperative Countries and Territories List - NCCT) girmemek için alelacele 

bir şekilde “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun” 

düzenlemesini Meclis’e getirmişti. Bu kadar kapsamlı ve ciddi bir kanun şahsım hükümeti 

tarafından bir gün içerisinde komisyondan geçirilmiş ve 27.12.2020 tarihinde Genel Kurul’da 

kabul edilmiştir. Farklı fikirlere ve görüşlere düşman olan tek adam böyle istedi diyerek kabul 

“ETTİRİLEN” kanun 31.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kanunun apar topar bir şekilde düzenlenmesine ilişkin itirazlar hem komisyonda hem de 

Genel Kurul’da  milletvekillerimiz tarafından dile getirilmiştir.  
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Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 

neler düzenlenmişti? 

 

- BMGK kararları kapsamında olan kişi ve kuruluşlara fon toplanması yasaklanmıştır 

- Bu kişi ve kuruluşların Türkiye’de iş ortaklığına ya da başkaca iş ilişkilerine girmesi 

yasak kapsamındadır 

- Bu kişi ve kuruluşların adına hareket edenlerin Türkiye’de temsilcilik açması, her türlü 

faaliyette bulunması yasaklanıyor; mevcut olanlar ise sonlandırılacak 

ve benzeri birçok düzenleme yapılmıştır 

  

 Karşı olduğumuz noktalar 

- Kanunda kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesine ilişkin somut bir 

düzenleme yoktur 

- Yargı kararı olmaksızın İçişleri Bakanının kararı ile dernek görevlileri hakkında geçici 

görevden uzaklaştırma kararı verilebilecektir 

- ‘Terör faaliyeti’ adı altında istenilen her derneğin faaliyetleri keyfi olarak 

durdurulabilecek 

- Dernek yöneticileri görevden alınarak derneklere kayyum atanabilecek 

- Yardım Toplama Kanununda yapılan değişiklikler ile kişisel veriler tehlikeye girdiği 

gibi STK’lar açısından da muğlak bir düzenleme yapılmıştır. 

 

Uluslararası Af Örgütü ve Kanun üzerine değerlendirmeleri 

Kanun’un Türkiye’deki sivil toplumu hedef alan düzenlemeler hem ulusal düzeyde STK’lar 

tarafından hem de uluslararası örgütler tarafından tepki ile karşılanmıştır. Uluslararası Af 

Örgütü (UAÖ) tarafından 18 Haziran 2021 günü yapılan açıklamada da önemli 

değerlendirmelerde bulunulmuş ve FATF’nın 21-25 Haziran günkü toplantısı öncesinde 

çağrıda bulunulmuştur.  

 

UAÖ, söz konusu Kanun ile ilgili yaptığı açıklamada; uluslararası terörün finansmanı ve kara 

para aklama hakkındaki gözlemci bulgularının, sivil toplumu hedef alacak şekilde 

kullanılmasının “utanmazca bir suiistimal” olduğunu ifade etmiştir. Terörle mücadele kisvesi 

altında kabul edilen yeni yasa, sivil toplum örgütlerinin meşru faaliyetlerine zarar verme 

tehdidi oluşturmakta olduğunun vurgulandığı “Terörle mücadeleyi araçsallaştırmak: Türkiye 

terörizmin finansmanı değerlendirmesini sivil toplumu hedef almak için kullanıyor” başlıklı 

brifingte UAÖ Avrupa Bölgesel Ofisi Direktörü Nils Muižnieks; Kanunla ilgili olarak 

“Muhalifleri hedef almak ve muhalefeti susturmak için FATF gerekliliklerinin kılıf olarak 

kullanılması, dünyanın dört bir yanında ülkelerindeki muhalifleri susturmaya çalışan diğer 

birçok hükümet tarafından hevesle izlenecek tehlikeli bir emsal oluşturuyor” ifadelerini 

kullanmıştır.  
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Venedik Komisyonu Değerlendirmesi 

Uluslararası konumda da ciddi tepki ile karşılaşan Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının 

Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Venedik Komisyonu’nun da gündemine girmiştir.  

 

“Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu ya da daha çok bilinen adıyla Venedik 

Komisyonu 1990 yılında 18 Avrupa ülkesinin taraf olduğu bir anlaşmayla kurulmuştur. 

Avrupa Konseyi’nin anayasal konularda danışma organıdır. Avrupa Konseyi bünyesinde 

bağımsız düşünce kuruluşu gibi çalışmaktadır. Komisyon’da Türkiye’yi temsilen Prof. Dr. 

Ergun Özbudun (1990 yılından beri) bulunmakta olup, Prof. Dr. Erdal Onar yedek üye olarak 

yer almaktadır.” 

 

Kanunla ilgili olarak Venedik Komisyonu 2 Temmuz 2021 günü 21 sayfalık geniş kapsamlı 

bir görüş metni yayınlamıştır. Komisyon özet olarak Kanun’un ‘içerdiği bazı hükümlerin’, 

terörle mücadele amacını aşmasına ve ‘uluslararası hukuk yükümlülüklerine uygun olmaması’ 

gerekçesi ile uluslararası insan hakları kriterlerine uygun olmadığı ve STK’lar üzerinde risk 

oluşturduğu tespitini yapmıştır. 

 

Venedik Komisyonu’nun hazırladığı görüş 1 Şubat 2021 tarihinde Avrupa Konseyi 

Parlamenterler Meclisi Hukuk ve İnsan Hakları Komitesi’nin talebi üzerine hazırlanmıştır. 

 

 Venedik Komisyonu’nun açıkladığı görüşten bazı noktalar; 

 

- … Türkiye’nin terörizm ile karşılaştığı mücadelenin farkındadır… 

- … Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası çıkarılan terörizmle mücadele yasaları 

toplumda ciddi sonuçları olmuştur… 

- … Terörizmle mücadelenin diğer bir yolu da finansmanın önlenmesidir… 

- … Aralık 2019’da FATF tarafından Türkiye hakkında ara sonuç raporu yayınlanmış; 

kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede sistemin güçlendirilebileceğine 

dikkat çekilmiştir… 

- … Denetimlere ilişkin hükümlerin terörizmin finansmanı ile ilgisi bulunmadığı ve 

düzenli denetimlerin terörizmin finansmanını etkilemeyeceği… 

- … Venedik Komisyonu Kanunun hızla geçirildiğini ve Adalet Komisyonu’nda yeteri 

kadar zaman bırakılmadığı ve ayrıca zaman kısıtlamasından dolayı STK ve diğer uzman 

kişilerin gereken ve faydalı katkılarını sunamadığı… 

- …FATF’ın değerlendirmesine 6 ay kala yapılan düzenlemelerin; STK temsilcileri ve 

diğer uzmanlardan görüş alınmadan yapılmasına neden olmuştur… 

- … Venedik Komisyonu’nun uzmanlarının incelemeleri sırasında söz konusu yasanın 

terörizmin finansmanının ve Kanunla esas amaçlanan konuların ötesine geçerek; sivil 

toplumun negatif anlamda etkilenmesine yol açacak ve hükümetin bu organizasyonların 

faaliyeti ve efektifliği üzerinde kontrol sahibi olmasına yol açacak düzenlemeler olduğu… 
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- … 7262 sayılı Kanunun 7. maddesi ile Yardım Toplama Kanunu’nda yapılan 

değişiklik ile online yardım kampanyası başlatmadan önce izin alınması zorunlu hale 

getirilmiştir. Hak kuruluşlarının kaynak araması çok doğaldır ve günümüz dijital dünyasında 

çevrimiçi olmadan yapılması bu işlemlerin imkansızlaşmasına yol açacaktır… 

- … Komisyon olarak yardım toplama kampanyalarının “risk içermeyen” veya 

“terörizmi finanse etmeyen”ler ile “terörizmin finansmanına yönelik olanlar”a ilişkin ayrımın 

nasıl yapılacağı ve bu ayrımın ciddi zorluk içerdiği; sonuç olarak da tehdit içermeyen 

kampanyaların dahi yasaklanabileceği… 

 

Venedik Komisyonu Sonuç Önerileri 

- Derneklerin kaynak bulmasının önündeki sınırlamaların azaltılması ve yasaklamaların 

düzeyinin uluslararası sözleşmelerde belirlenen hükümler düzeyine getirilmesi 

- Yardım kampanyalarını denetleyen kişilerin yardımda bulunanlara ilişkin bilgi ve 

belgelere ulaşması gizliliği ihlal edecek ve kişisel bilgiler açısından da sorunlar 

yaratabilecektir 

- İçişleri Bakanlığı tek başına faaliyeti askıya alınmış bir derneği feshedemez. Bu karar 

için bir mahkeme kararı gerekmektedir. Ve bu mahkeme kararı da "orantılılık ilkesi 

kapsamında sadece son çare olarak ve uygun adil yargılanma güvenceleriyle" alınmalıdır. 

- Üst kuruluşu veya merkezi yurt dışında bulunan dernek gibi kar amacı gütmeyen 

kuruluşların kanun kapsamına alınmış olması “orantısız”dır. 

 

 

Türkiye’de STK’ların sorun alanları ve çözüm önerilerimiz 

- STK’ların demokratik ve çoğulcu bir bakış açısı ile katılım süreçlerine katılmıyor 

olması 

- Toplumda ve STK’ların içinde dahi STK’ların rolü ve işlevi konusunun tam olarak net 

olmaması 

- Mevcut yasalar ve uygulayıcıların kısıtlamaya yönelik tavırları nedeniyle karamsarlık 

ve güvensizlik 

- Toplumda STK’ların işlevinin anlaşılmaması nedeni ile STK’ların üyelik ve 

gönüllülük anlamında yaşadığı insan kaynağı sıkıntısı 

- Maddi ve insan kaynaklarını çoğaltamayan STK’lar faaliyetleri için gerekli beceri ve 

kapasitelerini geliştiremiyorlar 

- Proje geliştirme, proje metni hazırlama, proje yönetimi, izleme ve değerlendirme, ve 

takım çalışması konusunda gerekli becerilerin eksikliği 
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