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KONU: 7262 SAYILI KANUN İLE İNTERNETTE YARDIM TOPLAMANIN 

KURALLARI AÇIKLANMIŞTIR. 

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete’ de 7262 Sayılı "Kitle İmha 

Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun" yayımlanmıştır. 

7262 sayılı Kanun’un 7 ila 10 uncu Maddeleri ile 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun; internet 

ortamında izinsiz yardım toplama, denetim ve görevlendirilmeler, izinsiz olarak yardım toplama para 

ve idari cezaları hükümlerinde eklemeler ve düzenlemeler yapılmıştır. 

İzinsiz yardım toplama faaliyetinin internet ortamında yapıldığının tespiti hâlinde yardım toplama 

faaliyetine ilişkin içeriğin çıkarılması için elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile bildirimde 

bulunulur. İçeriğin en geç yirmi dört saat içinde içerik ve/veya yer sağlayıcı tarafından çıkarılmaması 

halinde İçişleri Bakanlığı internet ortamındaki söz konusu içeriğe ilişkin erişimin engellenmesine karar 

verilmesi için sulh ceza hâkimliğine başvurur. Hâkim, talebi en geç yirmi dört saat içinde duruşma 

yapmaksızın karara bağlar ve gereği yapılmak üzere doğrudan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna 

gönderir. 

 

Yapılan değişiklik ile denetimin yetki alanı genişletilmiş önceki kanunda denetimi Dernekler Daire 

Başkanlığı yapmaktayken düzenleme ile Kamu kurum ve kuruluşlarından gerçek ve tüzel kişilerde 

denetim yapabilecek ve bilgi ve belgeyi isteme yetkisine sahip olabilecektir. 

2860 sayılı kanun gereğince izinsiz yardım toplayanlara yedi yüz Türk Lirası idari para cezası verilirken 

7262 sayılı kanun gereğince beş bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir 

 

İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması hâlinde ise on bin Türk lirasından iki yüz bin Türk 

lirasına kadar idari para cezası verilir. 

İzinsiz yarım toplanmasına yer ve imkân sağlayanlara beş bin Türk lirası, yurtdışına yardım yapan 

sorumlu kurul üyelerine yüz bin Türk lirası, 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket 

edenlere yirmi bin Türk lirası, izin verilen yardım toplama şekli dışında yardım toplayanlara ve izin 

verilen yer dışında yardım toplayanlara beş bin Türk lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar idari para 

cezası kesilir. 

 

2860 sayılı kanunun gereğince bu kanunun diğer hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, filleri suç 

olmadığı takdirde, iki yüz Türk lirası para cezası kesilirken, 

 

7262 sayılı kanun gereğince bu kanunun diğer hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, filleri suç 

olmadığı takdirde, bin Türk lirası idari para cezası kesilir. 

 

 

Eski ve Yeni maddelerin karşılaştırmaları sonraki sayfalarda mevcuttur. 
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İzin alma zorunluğu İzin alma zorunluğu

MADDE 6 MADDE 6

Kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan
 yardım toplayamazlar. Ancak, kamu yararına 
çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin 
izin almadan yardım toplayabilecekleri, 
Cumhurbaşkanınca belirlenip ilân edilir.

Kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan
 yardım toplayamazlar. Ancak, kamu yararına 
çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin 
izin almadan yardım toplayabilecekleri, 
Cumhurbaşkanınca belirlenip ilân edilir.

Değişik fıkra: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.77 Değişik fıkra: 02.07.2018 t. 700 s. KhK. m.77

İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri 
güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve 
sorumlular hakkında kovuşturma yapılır.

İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri 
güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve 
sorumlular hakkında kovuşturma yapılır.

İzinsiz yardım toplama faaliyetinin internet 
ortamında yapıldığının tespiti hâlinde ilgili valilik
 veya İçişleri Bakanlığı tarafından içerik ve/veya 
yer sağlayıcıya, yardım toplama faaliyetine 
ilişkin içeriğin çıkarılması için internet 
sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP 
adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler
 üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim 
araçları ile bildirimde bulunulur. İçeriğin en geç 
yirmi dört saat içinde içerik ve/veya yer 
sağlayıcı tarafından çıkarılmaması veya içerik ve
 yer sağlayıcıya ilişkin bilgilerin edinilememesi 
ya da teknik nedenlerle bildirimde 
bulunulamaması hâlinde ilgili valilik veya İçişleri
 Bakanlığı internet ortamındaki söz konusu 
içeriğe ilişkin erişimin engellenmesine karar 
verilmesi için sulh ceza hâkimliğine başvurur. 
Hâkim, talebi en geç yirmi dört saat içinde 
duruşma yapmaksızın karara bağlar ve gereği 
yapılmak üzere doğrudan Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumuna gönderir. Bu karara karşı 
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
 Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir. Bu 
fıkra kapsamında verilen erişimin engellenmesi 
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kararı, içeriğe erişimin engellenmesi (URL vb.) 
yöntemiyle verilir.

Ek fıkra: 27.12.2020 t. 7262 s. K. m.7

Başvurunun incelenmesi ve izin Başvurunun incelenmesi ve izin

MADDE 9 MADDE 9

İzin vermeye yetkili makamlarca başvuru üzerine; 
işin önemi, yardım toplama faaliyetine girişeceklerin
 yeterlikleri, yapılacak hizmetin amaca ve kamu 
yararına uygunluğu, yardım toplama faaliyetinin 
başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ve gerekli görülen 
diğer konular üzerinde inceleme yapılır ve sonucu 
en geç iki ay içinde başvuranlara bildirilir.

İzin vermeye yetkili makamlarca başvuru üzerine; 
işin önemi, yardım toplama faaliyetine girişeceklerin
 yeterlikleri, yapılacak hizmetin amaca ve kamu 
yararına uygunluğu, yardım toplama faaliyetinin 
başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ve gerekli görülen 
diğer konular üzerinde inceleme yapılır ve sonucu 
en geç iki ay içinde başvuranlara bildirilir.

Yurt içine ve yurt dışına yapılacak yardımlara 
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.

Ek fıkra: 27.12.2020 t. 7262 s. K. m.8

Faaliyetlerin denetimi Faaliyetlerin denetimi

MADDE 16 MADDE 16

Yardım toplama faaliyetleri ile sağlanan net gelirin 
gerçekleştirilmek istenen amaç doğrultusunda 
kullanılıp kullanılmadığı izin veren makamın 
gözetim ve denetimine tabidir.

Yardım toplama faaliyetleri ile sağlanan net gelirin 
gerçekleştirilmek istenen amaç doğrultusunda 
kullanılıp kullanılmadığı izin veren makamın 
gözetim ve denetimine tabidir.

İzin veren makam, gerekli denetlemeyi yaptırmak 
üzere, memurlar arasından veya dışarıdan yeterli 
sayıda denetçi görevlendirir ve ilgililere bildirir.

İzin veren makam, gerekli denetlemeyi yaptırmak 
üzere, memurlar arasından veya dışarıdan yeterli 
sayıda denetçi görevlendirir ve ilgililere bildirir.

İlgililer, denetçilerin isteği üzerine yardım 
toplama faaliyetleriyle ilgili her türlü bilgi ve 
belgeyi vermek zorundadırlar.

Denetim ile görevlendirilenler ve izin vermeye 
yetkili makamlar, yardım toplama faaliyetiyle ilgili
 olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarından, 
bankalar dâhil gerçek ve tüzel kişilerden 
denetim görevi kapsamına giren hususla sınırlı 
olarak ilgili bilgi ve belgeyi isteme yetkisine 
sahiptir. Talepte bulunulanlar özel kanunlarda 
yazılı hükümleri ileri sürerek bilgi ve belge 
vermekten kaçınamazlar.

Değişik fıkra: 27.12.2020 t. 7262 s. K. m.9
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Eski eser ve anıtların onarılması için yardım 
toplamaya izin verilmiş olan hallerde, Vakıflar Genel
 Müdürlüğü veya Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından ayrıca denetleme yapılabilir.

Eski eser ve anıtların onarılması için yardım 
toplamaya izin verilmiş olan hallerde, Vakıflar Genel
 Müdürlüğü veya Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından ayrıca denetleme yapılabilir.

Cezalar Cezalar

MADDE 29 MADDE 29

Değişik madde: 23.01.2008 t. 5728 s. K. m.407 Değişik madde: 27.12.2020 t. 7262 s. K. m.10

Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak izinsiz yardım 
toplayanlara yediyüz Türk Lirası idarî para cezası 
verilir. İzin verilen yer dışında yardım 
toplayanlara beşyüz Türk Lirası idarî para cezası 
verilir.

Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak izinsiz yardım 
toplayanlara beş bin Türk lirasından yüz bin Türk 
lirasına kadar idari para cezası verilir. İnternet 
ortamında izinsiz yardım toplanması hâlinde ise 
on bin Türk lirasından iki yüz bin Türk lirasına 
kadar idari para cezası verilir.

İzinsiz yardım toplanmasına yer ve imkân 
sağlayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti 
sonlandırmazsa beş bin Türk lirası idari para 
cezası ile cezalandırılır.

Bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca 
belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak yurt 
dışına yardım yapan sorumlu kurul üyelerine, 
beş bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına 
kadar idari para cezası verilir.

Bu Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü 
fıkrasına aykırı hareket edenlere beş bin Türk 
lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar idari 
para cezası verilir. Ancak bu aykırılığın kamu 
kurum ve kuruluşları bünyesinde gerçekleşmesi
 hâlinde, dokuzuncu fıkra uyarınca 
yetkilendirilen makamın yapacağı bildirim 
üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda 
çalıştırılma biçimine bakılmaksızın görev 
yapanlar hakkında ilgili mevzuatı uyarınca 
disiplin hükümlerine göre işlem yapılır ve 
sonucu yetkili makama bildirilir.

İzin verilen yardım toplama şekli dışında 5 inci 
maddede belirtilen diğer yardım toplama 
şekillerine göre izinsiz yardım toplayanlar, 
uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti 
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sonlandırmazsa beş bin Türk lirasından yirmi 
bin Türk lirasına kadar idari para cezası ile 
cezalandırılır.

İzin vermeye yetkili makamın izin verdiği yer 
dışında yardım toplayanlar, uyarılmalarına 
rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa beş bin 
Türk lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar 
idari para cezası ile cezalandırılır.

Bu Kanunun diğer hükümlerine aykırı davranışta 
bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, 
ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Bu Kanunun diğer hükümlerine aykırı davranışta 
bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, bin 
Türk lirası idari para cezası verilir.

Bu maddede yazılı olan idarî yaptırımlara karar 
vermeye mahallî mülkî amir yetkilidir.

Yukarıdaki fıkralara aykırı davranış sonucu izinsiz 
toplanan mal ve paralara elkonularak mülkiyetinin 
kamuya geçirilmesine karar verilir.

Yukarıdaki fıkralara aykırı davranış sonucu izinsiz 
toplanan mal ve paralara el konularak mülkiyetinin 
kamuya geçirilmesine karar verilir.

Bu maddede yazılı olan idari yaptırımlara karar 
vermeye yardım toplama iznini veren makam 
yetkilidir. İzinsiz yardım toplanması hâlinde idari
 yaptırımlara vali karar verir. Vali bu yetkisini 
vali yardımcılarına veya kaymakamlara 
devredebilir.
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